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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогіка і 

психологія вищої школи» складена відповідно до освітньо-професійних програм 

підготовки Магістра спеціальностей  035 «Філологія»; 014 «Середня освіта». 

 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є психолого-педагогічні основи 

організації освітнього процесу у вищій школі як цілісної педагогічної системи 

підготовки майбутніх фахівців із врахуванням психологічних особливостей 

суб’єктів цієї системи. 

 Міждисциплінарні зв’язки: викладання дисципліни «Педагогіка і психологія 

вищої школи» відбувається у тісному взаємозв’язку з філософією, педагогікою, 

загальною й віковою психологією, історією, соціологією. 

  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Змістовий модуль № 1. Загальні основи педагогіки вищої школи.  

2. Змістовий модуль № 2. Загальні основи психології вищої школи.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою курсу є забезпечення майбутніх магістрів науковими підходами до 

сучасного освітнього процесу, оволодіння оптимальними формами, методами, 

засобами навчання і виховання особистості. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Педагогіка  і психологія 

вищої школи» є:   

 набуття студентами знань про основні віхи історичного розвитку вищої 

школи в Україні та світі;   

 формування у студентів знань, умінь і навичок налагодження продуктивної 

психолого-педагогічної взаємодії зі студентами; врахування особливостей 

їх психічного, інтелектуального та індивідуального розвитку в організації 

освітнього процесу у вищій школі; 

 систематизація знань про вищу освіту як ключовий етап  професійного 

розвитку особистості, її професійного мислення, компетентності та 

самосвідомості; 

 набуття студентами умінь психолого-педагогічного аналізу навчально-

виховних ситуацій у вищій школі та прийняття педагогічно доцільних 

рішень; 

 формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних 

цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної 

викладацької діяльності. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні 

знати:  
 основні тенденції та перспективи розвитку вищої освіти в Україні та за 

кордоном;  

 основні історичні віхи розвитку вищої освіти в Україні та світі;  

 сутність, своєрідність освітнього процесу у вищій школі; 



 тенденції розвитку вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах; 

 суперечності, психічні функції, особливості розвитку молодої людини 

студентського віку; 

 структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, критерії відбору, принципи 

структурування змісту навчального курсу у вищій школі; 

 сучасні інтерактивні методи та форми організації навчання студентів; 

 норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; 

 сутність та особливості виховання студентської молоді; 

 особливості діяльності педагога  вищої школи; 

вміти:  

 творчо використовувати надбання прогресивного педагогічного досвіду 

вітчизняних та зарубіжних вищих шкіл; 

 ефективно організовувати та здійснювати дидактичну і виховну діяльність 

як викладача і куратора у вищій школі; 

 розробляти навчально-методичне забезпечення дисциплін; 

 визначати, планувати  структуру змісту навчального заняття; 

 самостійно проводити лекційні, практично-семінарські заняття; 

 ефективно застосовувати традиційні й інноваційні технології і методи 

навчання у вищій школі;  

 формувати психологічно комфортне академічне середовище, спонукати 

розвиток студентського колективу; 

 формувати позитивну навчальну мотивацію, забезпечувати первинну 

професійну адаптацію студентів, стимулювати їх професійний розвиток; 

 підвищувати рівень педагогічної майстерності, застосовувати продуктивні 

заходи щодо запобігання професійному вигоранню. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 32 ауд. год., 58 год. 

самостійної роботи. Всього 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  Загальні основи педагогіки вищої школи 

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

Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук. Предмет, мета, 

основні категорії педагогіки вищої школи. Головні завдання педагогіки вищої 

школи на сучасному етапі розвитку освіти. Використання методів науково-

педагогічних досліджень у навчально-виховному процесі вищої школи.  

Освіта як соціальне явище. Зростання ролі вищої освіти в суспільстві.  

Передумови та проблеми реформування системи вищої освіти. Перспективи та 

проблеми освітніх реформ та інновацій. Структура сучасної вищої освіти в 

Україні. Напрями та перспективи її подальшого розвитку.  

Суть, мета, завдання, принципи Болонського процесу. Вища школа 

високорозвинених зарубіжних країн (Англія, США, Німеччина, Японія, Фінляндія 

тощо) і держав пострадянського простору. 

  



 

 

Тема  2. Основні віхи розвитку вищої школи у світі та в Україні (2 год) 

 Розвиток вищої освіти у світовій практиці: історичний аспект. Перші 

навчальні заклади підвищеного типу (академія, лікей, мусеум, філософські школи, 

ефебії). Вища школа в ісламському світі. Виникнення університетів у Європі. 

Головні типи університетської освіти (за С.Гессеном). Парадигми 

університетської освіти. 

 Основні етапи становлення вищої освіти в Україні. Острозька і Київська 

колегії як провісники української вищої школи європейського типу. Києво-

Могилянська Академія – центр освіти, культури і науки в Україні у ХУП-ХУШ 

ст. Університетські проєкти в Україні у ХУШ ст. Заснування і діяльність 

Львівського, Харківського, Київського та Одеського університетів. Розвиток 

вищої освіти в Україні в період національно-визвольних змагань. Українські вищі 

заклади освіти за кордоном. 

 Структура сучасної вищої освіти в Україні. Напрями та перспективи її 

подальшого розвитку. 

 

Тема 3. Основи дидактики вищої школи.  Сутність та особливості 

навчального процесу у вищій школі  (2 год) 

Поняття про дидактику вищої школи. Головні принципи навчання у вищому 

закладі освіти. Сутність та особливості навчального процесу у вищій школі.  

Ступеневість вищої освіти. Зміст освіти у закладі вищої освіти. Основні 

напрями змісту освіти вищому закладі освіти (загальноосвітній, профільний і 

спеціальнонауковий).   Навчальний план і навчальна програма – вихідні державні 

документи планування та організації навчального процесу у вищій школі. 

Компетентнісний підхід як  основа  створення та реалізації освітніх програм 

нового покоління. Головні напрями оновлення змісту освіти у вищій школі. 

 

Тема 4. Сучасні технології та методи навчання (2 год) 

Поняття про освітню технологію як системну категорію. Структурні 

складові технології навчання (цілі навчання, зміст освіти, засоби педагогічної 

взаємодії, студент і викладач, результат діяльності). Традиційні та інноваційні         

технології     навчання      у     сучасній   вищій школі: технологія дистанційного 

навчання, інформаційна технологія, методика «занурення», особистісно-

орієнтоване навчання, тренінгові технологія тощо.  

 Методи навчання у вищій школі. Історія виникнення  та сутність 

інтерактивних методик. Методика групової роботи. Навчання як систематичне 

дослідження. Синектика. Дискусія. «Кейс»-метод. Метод портфоліо та метод 

проєктів. Тренінг спілкування як педагогічна технологія (тренінг партнерського 

спілкування, сенситивності та креативності).  

 

 

Тема 5. Форми організації навчання і контролю у закладах вищої освіти (2 

год) 



 Поняття про форми організації навчання у закладі вищої освіти. Лекція як 

головна форма організації навчання. Розвиток лекційної форми у системі вищої 

освіти. Основні вимоги до лекції.  Зміст і структура лекції. 

 Особливості, типи організації практично-семінарських занять у вищій 

школі. Види і методика проведення семінарських занять. Семінар як взаємодія та 

спілкування викладача і студентів. 

 Самостійна робота студентів, її основні види. Психолого-педагогічні 

аспекти ефективності самостійної роботи студентів. 

 Основи педагогічного контролю у вищій школі. Функції та форми 

організації контролю. Системи і методи оцінювання (тестування, усне та 

письмове опитування, написання міні-проєктів, есе, інших видів письмових 

робіт). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  2. Загальні основи психології вищої школи  

Тема 6.  Загальні основи психології вищої школи. Студент як суб’єкт 

педагогічної взаємодії у вищій школі (2 год) 

Предмет, основні категорії та завдання психології вищої школи.  

 Студент як суб’єкт педагогічної діяльності. Особливості психічного і 

соціального розвитку молодої людини в студентські роки. Соціальний, моральний 

та інтелектуальний розвиток студентів. Головні чинники виникнення депресій у 

юнацькому віці. Етапи незалежності в юнацькому віці за Хоффманом. 

Психологічна характеристика студентів різних курсів. Типологія особистості 

студента. 

 Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій 

школі.  

 

 

Тема 7. Специфіка професійної діяльності викладача закладу вищої освіти (2 

год) 

Висока соціальна значущість праці викладача вищої школи. Мета, завдання 

і специфічні риси професійної діяльності. Головні напрями діяльності викладача 

вищої школи. Готовність викладача ЗВО до педагогічної діяльності. 

Педагогічна майстерність викладача вищої школи та її компоненти. 

Культура педагогічної комунікації.  

Стресогенність професійної діяльності викладача вищої школи. Професійні 

кризи та деформації професійного розвитку викладача вищої школи. Синдром 

«професійного згорання» фахівця.  

 

Тема 8. Основи виховання студентської молоді (2 год) 

Виховна робота зі студентською молоддю як важлива складова діяльності 

викладача вищої школи. Мета і завдання виховання у вищому закладі освіти. 

Основні напрями, методи, форми та засоби виховання студентської молоді.  



Реалізація виховної роботи у групі через інститут кураторів. Головні 

функції та напрями роботи куратора академічної групи. Конфлікти у студентській 

групі та шляхи їх вирішення. Студентське самоврядування. 
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