




2. Мета і завдання дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» є 

підготовка компетентнісного фахівця-майбутнього викладача закладу вищої освіти (ЗВО) з 

високим рівнем знань про зміст і напрями реформування вищої освіти, теоретичні, 

організаційно-процесуальні, методичні засади процесу навчання і виховання й набутою за 

ефективного освітнього процесу психолого-педагогічною грамотністю, які необхідні для 

майбутнього професійного зростання та застосування отриманих знань, умінь і навичок у 

власних наукових дослідженнях і викладацькій практиці. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» 

слугує:  

– усвідомлення психологічних закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх фахівців;  

– оволодіння традиційними та інноваційними методами, формами і технологіями 

навчання й виховання майбутніх викладачів ЗВО; 

– формування власного стилю науково-педагогічної діяльності та професійного 

спілкування на паритетних засадах;  

– розвиток професійного мислення, формування розуміння високої значущості 

педагогічної праці для розвитку особистості; 

– досягнення психолого-педагогічної майстерності та культури професійної діяльності; 

– розвиток практичних умінь і навичок творчого підходу до організації педагогічної 

діяльності в умовах вищої школи. 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни. 

Процес вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» спрямований на 

формування елементів наступних компетентностей в здобувачів освітньо-наукової програми: 

ЗК03. Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної етики та 

академічної доброчесності.  

СK03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті. 

2.4 Результати навчання. 

У результаті вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» здобувачі 

набувають такі знання: 

ПРН01. Опанувати концептуальні та методологічні підходи з публічного управління та 

адміністрування з урахуванням міжпредметних зв’язків, а також дослідницькі навички, 

достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

ПРН02. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та 

прикладні проблеми з публічного управління та адміністрування державною та іноземною 

мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних українських та міжнародних наукових виданнях. 

ПРН03. Формулювати нові ідеї, використовувати для обґрунтування висновків належні 

докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень, 

моделювання, прогнозування, програмування та проєктування. 

 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

«Педагогіка та психологія вищої школи» 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи педагогіки та психології вищої школи. 

 

Тема 1. Засадничі основи педагогіки вищої школи (2 год) 

Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук. Предмет та основні завдання, 

функції, місце педагогіки вищої школи. Вища освіта як органічна складова системи 

неперервної освіти. Основні принципи розвитку вищої школи. Структура вищої освіти. 

Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи. Науково-педагогічний процес у ЗВО: 

сутність, структура, етапи, закономірності, принципи. 

Література: [1; 2; 3;7; 8; 11;13; 15; 16; 19; 20; 22; 25; 26; 29; 31. 

 

Тема 2. Предмет і завдання психології вищої школи (2 год) 

Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. Предмет та 

об’єкт психології вищої школи. Основні завдання психології вищої школи. Зв’язок психології 

вищої школи з іншими галузями наукового знання. Основні завдання педагогіки і психології 

вищої школи відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Національної доктрини 

розвитку освіти в Україні». 

Література: 1; 2; 3; 8; 11; 15; 20; 25. 

 

Тема 3. Інноваційна організація освітнього процесу в закладах вищої освіти (2 год) 

Інноваційні педагогічні процеси в системі освіти. Ключові ідеї, принципи та орієнтири 

перетворень системи професійної підготовки у ЗВО закріплені державними нормативними 

документами (Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Закон України «Про 

вищу освіту», Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 рр., Національний 

класифікатор України, Національна рамка кваліфікацій та ін.): інноваційна складова.   Шляхи 

оновлення системи вищої освіти.  

Література: 4; 12; 13; 17;  18; 21; 55; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 33. 

 

  

Тема 4. Сучасні технології навчання у закладі вищої освіти (2 год) 

 Технологія навчання як педагогічна категорія. Технологія проблемного навчання. 

Технологія модульного навчання. Характеристика сучасних педагогічних технологій як 

основа професійної підготовки викладача. Структура педагогічної технології і вимоги до її 

проектування. Умови формування інноваційних педагогічних технологій.  

Література: 6; 9; 10; 14; 15; 16; 20; 22; 23; 26; 28; 29; 31. 

 

Тема 5. Форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти (2 год) 

Основні форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти: навчальні 

заняття, виконання індивідуальних занять, самостійна робота студентів, практична підготовка, 

контрольні заходи. Функції, типологія, дидактична структура лекції. Дидактичні основи 

лабораторних, практичних, семінарських та індивідуальних занять. Дидактичні основи 

консультацій, індивідуальних занять, курсових та кваліфікаційних робіт та ін.  

Імітаційні та ігрові форми організації навчальної діяльності студентів: ділові ігри, 

рольові ігри та ін., їх специфіка і ефективність. Загальні форми організації навчальної 

діяльності: індивідуальна парна, групова, колективна. 

Література: 10; 14; 15; 16; 20; 22; 23; 26; 28. 

 

 Тема 6. Лекція – основна форма організації навчання у закладі вищої освіти (2 год) 

Етапи становлення та розвитку лекційної форми організації навчальних занять як 

можливості викладача викласти у логічно систематизованій формі великий обсяг 



навчальної інформації. Лекція: мета та функції (методологічна, виховна, інформативна 

(освітня), розвиваюча, орієнтаційна, організаційна та ін.). Види лекцій: вступна (ознайомча, 

настановча, інструктивна), інформаційна (тематична) – методологічна, загальнопредметна, 

теоретичного конструювання, лекція-конкретизація, лекція-інтеграція, узагальнююча. 

Нетрадиційні лекції: міні-лекція, багатоцільова лекція, проблемна лекція, лекція-

брейнстормінг, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-конференція, 

лекція-прес-конференція, лекція-брифінг, лекція-«круглий стіл», лекція-бесіда, лекція-

диспут, кіно-, відеолекція, лекція-візуалізація. 

Література: 10; 14; 15; 16; 20; 22; 23; 26; 28. 

 

 

Змістовий модуль 2 

Психолого-педагогічні і методичні особливості освітнього процесу у вищій школі 

Тема 7. Організація навчання у вищій школі (2 год.) 

Зміст освіти і навчання. Методи навчання. Характеристика програмованих, проблемних, 

дослідницьких, імітаційних методів навчання. Психолого-педагогічні основи застосування 

навчальних засобів: підручників, учбових посібників, макетів, моделей, технічних засобів  та 

їх дидактичні функції. Комп’ютеризація навчання у вищій школі. Сервіси для дистанційного 

навчання: платформи для ведення он-лайн занять, конференцій та ін. 

Література: 1; 6; 7; 8; 23; 24; 28. 

 

Тема 8. Сутнісні психологічні основи виховної роботи у закладах вищої освіти (2 

год.) 

Проблема адаптації першокурсників до освітнього процесу у вищій школі. Заклади 

вищої освіти – важливий чинник у професіоналізації студентів як майбутніх фахівців. Вікові 

особливості студентської молоді та їх роль у становленні особистості. Зміст виховання 

студентської молоді. Формування мотивації до навчання. Індивідуалізація виховного процесу. 

Реалізація виховних функцій викладачем закладу вищої освіти. Формування творчої 

особистості. Забезпечення психологічної готовності студентів до майбутньої професійної 

діяльності.  

Література: 2; 7; 17; 18; 19; 27. 

 

Тема 9. Методика підготовки та проведення лекційних занять у вищій школі  

(2 год.)  
Особливості підготовки лекційних занять, його етами. Головні частини у тексті лекції 

(вступ, основна частина, висновки) та виконання ними певних функцій. Підготовка та 

організація студентської аудиторії до проведення лекційного заняття. Психолого-педагогічні 

аспекти, що зумовлюють методику і техніку результативного лекційного дійства. Методика 

підбору комплексу відеоінформації. Підготовка до лекції як до акту публічного виступу. 

Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання. Види презентацій: електронні; 

слайдові (Microsoft Office PowerPoint,  Powerbullet Presenter, Quick Slide Show).  Основні 

вимоги до використання презентацій та типові помилки лекторів під час виступу. Способи 

створення презентації в MS PowerPoint. Основні критерії оцінки освітніх презентацій. 

Література: 1; 3; 6; 11; 13; 14; 15; 16; 23; 27. 

 

Тема 10. Методика проведення практико-зорієнтованих занять у вищій школі. 

Контроль знань студентів (2 год.)  

Семінарські і практичні заняття як дієва форма розвитку мисленнєвої діяльності 

студентів. Класифікація семінарських занять залежно від мети,  складності, об’єму і вимог.  

Практичні заняття як своєрідна форма зв’язку теорії з практикою, що дозволяє закріпити 

теоретичні знання шляхом залучення студентів до вирішення різних освітніх завдань. Сутність 

самостійної роботи у вищій школі. Організація діяльності студентів під час практичних занять, 



модульного оцінювання. Рівні самостійної роботи студентів: репродуктивний, 

реконструктивний, творчий. КПІЗ як вид позааудиторної самостійної роботи студента. Метод 

портфоліо. Створення ситуації успіху для студентів. Проведення пробних і конкурсних 

відкритих занять. Місце і функції оцінки та контролю результатів учбової діяльності в 

структурі педагогічного керівництва. Критерії та система оцінювання. Педагогічні вимоги до 

контролю в процесі навчання. Використання сервісів для швидкого опитування, як-от: Kahoot, 

Google-forms, ClassMarker та ін. 

 Література: 3; 4; 6; 7; 8; 9; 17; 23; 30; 31. 

 

 

Змістовий модуль 3 

Діяльність суб’єктів освітнього процесу у ЗВО 

Тема 11. Психолого-педагогічні особливості педагогічної діяльності викладача 

вищої школи та його функції (2 год.) 
Особливості педагогічної діяльності науково-педагогічного працівника ЗВО. 

Психолого-педагогічна модель особистості викладача та його основні функції і напрями 

діяльності. Психолого-педагогічна структура діяльності.  

Вимоги до професійно важливих якостей викладача вищої школи. Психологічні вимоги 

до сформованості емоційно-вольової сфери викладача. Психологічний аналіз педагогічних 

здібностей викладача та створення у ЗВО можливостей для його розвитку. Діагностування та 

оцінювання основних рейтингових показників особистості та ефективності праці викладача.  

Література: 2; 6; 7; 8; 10; 16; 17; 19; 22; 25; 29. 

 

Тема 12. Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти (2 год.) 
Самопрезентація та самопозиціювання як необхідні елементи в роботі сучасного 

педагога. Професійні педагогічні здібності та шляхи їх формування. Психологія педагогічної 

творчості. Психолого-педагогічні і методичні особливості організації різних видів учбових 

занять. Етико-психологічні проблеми взаємодії викладачів і студентів. Причини, ознаки та 

наслідки синдрому професійного вигорання. Профілактика синдрому професійного 

вигорання. Педагогічний артистизм та умови його формування у викладача вищої школи. 

Сучасний викладач – компетентний користувач онлайн платформ (Coursera, Udacity, Khan 

Academy, edX, Udemy, Prometheus).  

Література: 4; 6; 7; 8; 10; 16; 17; 19; 24; 26; 30; 33. 

 

Тема 13. Формування та розвиток особистості студента у ЗВО, його навчально-

пізнавальна діяльність (2 год.)  

Студент як суб’єкт освітньої діяльності. Особистість студента, основні чинники його 

розвитку й професійного становлення. Кризи студентського віку та криза ідентичності. 

Адаптація студента до навчання у ЗВО. Особливості соціалізації у студентському віці. 

Сприймання навчального матеріалу студентами та його типи. Увага: властивості, види, 

механізми. Організація групової та індивідуальної уваги студентів в процесі навчання. 

Закономірності запам’ятовування, збереження, відтворення. Забування та боротьба з ним. 

Відтворення матеріалу на іспитах (заліках, контрольних роботах та ін.). Розвиток мовлення 

студентів. Мовлення викладача. Використання уяви студентів для підвищення ефективності 

їх навчання.  

Література: 1; 6; 7; 8; 10; 16; 17; 18; 20; 22, 28; 31. 

  

 

Тема 14. Паритетність у взаєминах між викладачем та студентами (2 год.) 
Психологічні засади взаємин викладачів і студентів як чинник становлення особистості 

майбутнього фахівця. Психологічні бар’єри педагогічної взаємодії. Особливості професійно-

педагогічного спілкування у вищій школі. Комунікативні уміння, культура спілкування і 



педагогічний такт. Педагогічні ситуації в діяльності викладача. Критерії сформованості 

професійно-педагогічної комунікації. Етика взаємостосунків та розвиток міжособистісних 

взаємин. Спілкування: види, рівні, засоби, сторони та функції. Психологічні механізми 

взаєморозуміння в спілкуванні. Невербальна комунікація та її види. Комунікація, перцепція та 

інтеракція у просторі міжособистісної взаємодії. Поняття про психологічну  сумісність. 

Література: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 17; 19; 20; 23; 29. 

 

Тема 15. Педагогічні конфлікти та їх запобігання (2 год.) 

Конфлікти в педагогічній діяльності: структура, сфера, динаміка. Поведінка викладача 

вищої школи у конфліктній ситуації. Стилі виходу із конфліктних ситуацій. Управління 

конфліктом. Драматичний трикутник, або «Трикутник Карпмана» як схематичний принцип 

співзалежних стосунків людей. Ігрові методи вирішення конфліктів. Психологічні механізми 

безконфліктного спілкування (техніки активного слухання, техніки відкритих та закритих 

питань, уникнення бар’єрів взаєморозуміння, психологічне айкідо, прийоми амортизації 

(безпосередньої та профілактичної), асертивна поведінка, попередження маніпуляцій, 

визначення психологічних тригерів). Емоційний інтелект. Підходи до цілеспрямованого 

формування емоційного інтелекту (тренінги емоційного інтелекту). 

Література: 1; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 16; 17; 19; 21; 29. 

 

  

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої 

школи»  

(денна форми навчання) 

 

Тема заняття 

Кількість годин  

 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти вивчення педагогіки та психології 

вищої школи 

Тема 1. Засадничі основи 

педагогіки вищої школи 
2 1 5 розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних 

дилем, 

практичних 

завдань 

Тема 2. Предмет і завдання 

психології вищої школи 
2 1 5 -/- 

Тема 3. Інноваційна організація 

освітнього процесу в закладах вищої 

освіти 

2 1 5 -/- 

Тема 4. Сучасні технології 

навчання у закладі вищої освіти 
2 1 5 виступи на 

науково- 

практичних 

заходах 

Тема 5. Форми організації 

освітнього процесу у закладах вищої 

освіти 

2 1 5 -/- 

Тема 6. Лекція – основна форма 

організації навчання у закладі вищої 

освіти 

2 1 5 -/- 



Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні і методичні особливості освітнього 

процесу 

Тема 7. Організація навчання у 

вищій школі 
2 1 5 розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних 

дилем, 

практичних 

завдань 

Тема 8. Сутнісні психологічні 

основи виховної роботи у закладах 

вищої освіти 

2 1 5 -/- 

Тема 9. Методика підготовки та 

проведення лекційних занять у 

вищій школі  

2 1 5 -/- 

Тема 10. Методика проведення 

практико-зорієнтованих занять у 

вищій школі. Контроль знань 

студентів 

2 1 5 -/- 

Змістовий модуль 3. Діяльність суб’єктів освітнього процесу у ЗВО 

Тема 11. Психолого-педагогічні 

особливості педагогічної діяльності 

викладача вищої школи та його 

функції 

2 1 5 командні та 

індивідуальні 

проекти; 

презентації 

результатів 

виконаних 

завдань та 

досліджень; 

мікровикладан

ня  

Тема 12. Педагогічна майстерність 

викладача ЗВО 

2 1 5 командні та 

індивідуальні 

проекти; 

презентації 

результатів 

виконаних 

завдань та 

досліджень; 

мікровикладан

ня 

Тема 13. Формування та розвиток 

особистості студента у ЗВО, його 

навчально-пізнавальна діяльність 

2 1 5 розв’язання 

кейсів, 

професійно- 

етичних 

дилем, 

практичних 

завдань; 

Тема 14. Паритетність у взаєминах 

між викладачем та студентами 

2 1 5 розв’язання 

кейсів, 

професійно- 

етичних 



дилем, 

практичних 

завдань; 

Тема 15. Педагогічні конфлікти та 

їх запобігання 

2 1 5 -/- 

Разом 30 15 75 – 

 

  

4. Тематика практичних занять  

Практичне заняття № 1  
Тема. Засадничі основи педагогіки та психології вищої школи.  

Мета. Систематизувати та поглибити знання здобувачів освітньо-наукової програми за 

темою, сформувати у них уміння самостійно використовувати набуті знання та навички під 

час вивчення дисципліни та майбутньої викладацької діяльності.  

Питання для обговорення:  
1. Предмет, завдання, функції, місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних 

наук.  

2. Науково-педагогічний процес у ЗВО: сутність, структура, етапи, закономірності, 

принципи. 

3. Предмет та об’єкт психології вищої школи.  

4. Зв’язок психології вищої школи з іншими галузями психології, психологічний 

аспект державних стандартів вищої освіти.  

5. Основні завдання педагогіки і психології вищої школи відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», «Національної доктрини розвитку освіти в Україні». 

Хід заняття:  
1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 

3. Ділові ігри.  

Література: 3; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 17; 23; 24; 26; 29. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Інноваційна організація освітнього процесу в закладах вищої освіти.  
Мета. Систематизувати та поглибити знання здобувачів освітньо-наукової програми за 

темою та сформувати у них уміння самостійно використовувати набуті знання та навички під 

час вивчення дисципліни та майбутньої викладацької діяльності.  

Питання для обговорення: 
1. Проблема адаптації абітурієнтів до освітнього процесу у вищій школі.  

2. ЗВО як один з провідних факторів соціалізації студента як фахівця.  

3. Вікові особливості студентської молоді та їх роль у становленні особистості.  

4. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

5. Забезпечення психологічної готовності студентів до майбутньої професійної 

діяльності.  

Хід заняття: 
1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Аналіз конкретних ситуацій.  

Література: 4; 7; 13; 15; 20; 22; 26; 31. 

 

Практичне заняття № 3   

Тема. Лекція – основна форма організації навчання у закладі вищої освіти.  



Мета. Систематизувати та поглибити знання здобувачів освітньо-наукової програми за 

темою та сформувати у них уміння самостійно використовувати набуті знання та навички під 

час вивчення дисципліни та майбутньої викладацької діяльності.  

Питання для обговорення: 

1. Підготовка та організація студентської аудиторії у проведенні оглядової, науково-

пізнавальної лекції та лекції у запитаннях і відповідях, оглядової, тематичної, лекції-

брейнстормінгу, дискусії, полілогу. 

2. Психолого-педагогічні аспекти, що зумовлюють методику і техніку оптимальності 

лекційного дійства. 

3. Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання. Види презентацій. 

Хід заняття: 
1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 

3. Мікровикладання. 

Література: 1; 7; 13; 15; 18; 21. 

 

Практичне заняття № 4   

Тема. Методика проведення практико-зорієнтованих занять у вищій школі. 

Контроль знань студентів.  

Мета. Систематизувати та поглибити знання здобувачів освітньо-наукової програми за 

темою та сформувати у них уміння самостійно використовувати набуті знання та навички під 

час вивчення дисципліни та майбутньої викладацької діяльності.  

Питання для обговорення: 

1. Семінарські і практичні заняття, їх структура та характеристика. 

2. Організація самостійної роботи студентів. 

3. Критерії та система оцінювання навчальних досягнень студентів. 

4. Психологічні засади інтерактивного навчання. 

Хід заняття: 
1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 

3. Мікровикладання. 

Література: 2; 3; 7; 13; 18; 19; 20; 22; 26; 27.  

 

Практичне заняття № 5  

 

Тема. Педагогічна майстерність викладача ЗВО. 

Мета. Систематизувати та поглибити знання здобувачів освітньо-наукової програми за 

темою та сформувати у них уміння самостійно використовувати набуті знання та навички під 

час вивчення дисципліни та майбутньої викладацької діяльності.  

Питання для обговорення: 

1. Педагогічна майстерність викладача ЗВО. Професійні педагогічні здібності та шляхи 

їх формування.  

2. Педагогічна техніка викладача вищої школи. Профілактика синдрому професійного 

вигорання. 

3. Основні чинники розвитку й становлення студентів. 

4. Адаптація студента до навчання у ЗВО. 

5. Використання і врахування закономірностей і властивостей перцептивних процесів 

в процесі викладання. 

Хід заняття: 
1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 

3. Мікровикладання. 



Література: 5; 7; 8; 10; 13; 14; 16; 19; 24; 25; 29; 30; 33.   

 

Практичне заняття № 6  

Тема. Паритетність у взаєминах між викладачем та студентами.  

Мета. Систематизувати та поглибити знання здобувачів освітньо-наукової програми за 

темою та сформувати у них уміння самостійно використовувати набуті знання та навички під 

час вивчення дисципліни та майбутньої викладацької діяльності.  

Питання для обговорення: 

1. Спілкування: види, рівні, засоби, сторони та функції.  

2. Психологічні механізми взаєморозуміння в спілкуванні.  

3. Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка.  

4. Педагогічні ситуації в діяльності викладача, методика їх вирішення. 

5. Психологічні механізми безконфліктного спілкування. 

Хід заняття: 
1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 

3. Мікровикладання. 

Література: 1; 4; 5;13; 19; 22; 32.  

 

Практичне заняття № 7  
Тема. Педагогічні конфлікти та їх запобігання 

Мета. Систематизувати та поглибити знання здобувачів освітньо-наукової програми за 

темою та сформувати у них уміння самостійно використовувати набуті знання та навички під 

час вивчення дисципліни та майбутньої викладацької діяльності.  

Питання для обговорення: 

1. Типологія конфліктів та причини їх виникнення.   

2. Поведінка викладача вищої школи у конфліктній ситуації.  

3. Стилі виходу із конфліктних ситуацій. 

4. Психологічні механізми безконфліктного спілкування. 

Хід заняття: 
1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсу на  конфлікт у взаємодії. 

3. Проведення тренінги емоційного інтелекту 

Література: 4; 5; 17; 21; 23; 25; 29; 31. 

 

5. Самостійна робота (денна форма навчання) 

 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть 

годин 

1. 
Педагогіка та психологія вищої школи як галузь наукових знань і 

навчальний предмет. Система вищої освіти в Україні та за кордоном. 
4 

2. Основи дидактики вищої школи. 4 

3. Психолого-педагогічні основи навчальної діяльності студента. 4 

4. Педагогіка самоорганізації. 4 

5. Психолого-педагогічні дослідження в педагогіці вищої школи . 4 

6. Основні тенденції розвитку освіти в розвинених країнах світу. 4 

7. Навчання впродовж усього життя. 4 

8. Навчальні плани і програми. 4 

9. Основні форми навчання у ЗВО. 4 

10. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 4 

11. Сутність і складові педагогічної майстерності. 4 



12. Рівні оволодіння педагогічною майстерністю. 4 

13. Сутність і структура педагогічної техніки.  4 

14. Основні форми навчання та їх класифікація. 4 

15. Сучасні проблеми лекційного викладання. 4 

16. Проведення групових та індивідуальних консультацій. 3 

17. Психолого-педагогічні вимоги до семінарів. 3 

18. Класифікація активних методів навчання. 3 

19. Навчальні дискусії. 3 

20. Методика стимулювання творчої активності студентів. 3 

Разом: 75 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань; 

- командні та індивідуальні результати навчання; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на науково-практичних заходах; 

– мікровикладання; 

- залік. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Педагогіка та психологія 

вищої школи» визначається за шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

№ 

п/п 

Найменування Номер теми 

1. Мультимедійне забезпечення 1-15 

2. Педагогіка та психологія вищої школи : методичні рекомендації з вивчення 

дисципліни /Укладач д.пед.н., професор Л.З. Ребуха. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 

15 с.  

1-15 

3. Педагогіка та психологія вищої школи: методичні рекомендації до 

самостійної роботи / Укладач д.пед.н., професор Л.З. Ребуха. Тернопіль: 

ЗУНУ, 2021. 12 с.  

1-15 

4. Педагогіка та психологія вищої школи: робоча програма з вивчення 

дисципліни / Укладач д.пед.н., професор Л.З. Ребуха. Тернопіль: ЗУНУ, 

2021. 14 с.   

1-15 
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