
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти, як 

визначено в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, є підготовка кваліфікованих 

кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження 

науковоємних та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці. 

Розв’язати ці складні завдання може лише нова генерація викладачів професіоналів, 

покликаних розвивати задатки, виявляти таланти, зберігати індивідуальність кожного 

студента. Високий рівень наукової компетентності в поєднанні з педагогічною майстерністю 

і психологічною культурою викладачів, впровадження здобутків психологічної науки в 

педагогічну практику – реальна передумова підвищення ефективності навчального процесу у 

вищій школі, реалізації принципів демократизації і гуманізації вищої освіти.  

Дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи» розглядає логічну 

структурованість змісту, форм навчального процесу у вищій школі та психотехнічні й 

психолого-педагогічні новації ефективності засвоєння знань, формування умінь і навичок 

проведення лекційних, семінарських і практичних занять; деталізацію основних компонентів 

курсу: типи лекцій, їх методологічне й методичне наповнення, облік та контроль успішності, 

сутність суб’єктів навчального процесу вищої школи, що дають змогу уяснити мету, 

програму і завдання підготовки фахівця. 

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка професійно-компетентного, 

гуманістично зорієнтованого фахівця з високим рівнем психологічної та педагогічної  

грамотності, як важливої складової його професійної культури в питаннях вищої освіти та 

вищої школи в Україні із властивим глибоким розумінням загальних принципів та методів 

психологічних наук, застосування їх у власних дослідженнях у сфері психології та у 

викладацькій практиці. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 

дисциплін (філософія науки, емпіричні методи у наукових дослідженнях, психологія), 

цілеспрямованої роботи над вивченням спеціалізованої літератури, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізування та 

використання інформації з різних джерел, активності на лекціях і практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.  

Завдання вивчення дисципліни: 

- усвідомлення психологічних закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх фахівців;  

- оволодіння передовими формами, методами та засобами навчання і виховання 

студентів, учасників тренінгових занять тощо; 

- формування власного стилю науково-педагогічної діяльності та професійного 

спілкування;  

- досягнення психолого-педагогічної майстерності та культури професійної діяльності. 

Мета проведення лекцій полягає у формуванні у аспірантів теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок щодо опанування змісту дисципліни у системі взаємодії 

«викладач – студент»; виробленні наукового розуміння теорії і методики викладання у вищій 

школі та формування стійкого інтересу до педагогічних й психологічних знань, їх 

адекватного застосування у викладанні фахових дисциплін. 

Завдання проведення лекцій: 

- формування глибоких і міцних знань теоретико-методологічних та методичних основ 

педагогіки і психології вищої школи; 

- розкриття сутності й закономірностей освітнього процесу у вищій школі; 

- інтеграція та систематизація набутих у процесі професійного навчання знань про 

психолого-педагогічні передумови підвищення якості вищої освіти; 

- сприяння професійному самовизначенню та набуттю аспірантами професійної 

ідентичності через усвідомлення закономірностей організації фахової діяльності.  



 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 

який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності.  

Завдання проведення практичних занять: 

- сприяння гармонійному поєднанню наукових знань, навчальних  умінь, психолого-

педагогічних норм та цінностей; 

- розвиток професійного мислення аспірантів, набуття ними досвіду творчого 

використання психолого-педагогічних знань для вирішення конкретних завдань 

професійної діяльності; 

- формування об’єктивного оцінювання особистих психолого-педагогічних задатків та 

уміння влучно вибирати форми і методи їх удосконалення; 

- вироблення уміння аспірантів застосовувати новітні й традиційні технології навчання 

та виховання в процесі здійснення професійної діяльності. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни:здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті, 

дотримуватись етики, правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та викладацькій діяльності. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 

вивчення дисципліни:глибоко розуміти загальні принципи та методи психологічних наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 

психології та у викладацькій практиці. 


