




 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів  – 3  

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

035 Філологія 

 
Рік підготовки: 

1-й (магістри) 

Змістових модулів – 2  

 

Спеціалізація 035.036 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

словацька,     035.035 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

сербська,       035.038 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

чеська, 035.033 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

польська 

Семестр 

2-й 

 

Загальна кількість годин 

– 90 

 

 
Лекції 

 16 год. 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Практичні 

  16 год. 

  

Самостійна робота 

58 год. 

 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

 Метою курсу є забезпечення магістрів науковими підходами до педагогічної 

діяльності у закладі вищої освіти, оволодіння оптимальними формами, методами, засобами 

навчання і виховання особистості, формування компетентностей, необхідних для 

проходження педагогічної (асистентської) практики. 

 
 



 Для досягнення мети навчальної дисципліни ―Педагогіка та психологія вищої школи‖ 

у процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання: 

 

- розглянути основні віхи історичного розвитку вищої школи в Україні та світі; 

- розкрити зміст ключових педагогічних категорій, які є актуальними для вищої школи; 

- ознайомити студентів зі змістом освітнього процесу у закладі вищої освіти; 

- навчити планувати, організовувати та аналізувати різні види навчальних занять у 

вищій школі; 

- зацікавити студентів сучасними освітніми технологіями та можливостями їх 

використання; 

- формувати вміння і навички налагодження продуктивної психолого-педагогічної 

взаємодії зі студентами, враховуючи особливості їх психічного, інтелектуального та 

індивідуального розвитку;  

- проаналізувати специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої 

школи;  
- підготувати магістрів до проходження педагогічної практики в університеті. 

 

Під час вивчення курсу „Педагогіка та психологія вищої школи‖ магістранти повинні 

оволодіти знаннями про: 

-    історичні етапи розвитку вищої освіти в Україні та світі;  

- тенденції розвитку вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах; 

- сутність, своєрідність освітнього процесу у вищій школі; 

- структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, критерії відбору, принципи структурування змісту 

навчального курсу у вищій школі; 

- освітні технології; 

- норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; 

- суперечності, психічні функції, особливості розвитку молодої людини 

студентського віку; 

- сутність та особливості виховання студентської молоді; 

- особливості діяльності педагога  вищої школи. 

Також передбачено формування вмінь: 

- 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; 

- визначати, планувати  структуру змісту навчального заняття; 

- самостійно проводити лекційні, практично-семінарські заняття; 

- ефективно застосовувати традиційні й інноваційні технології та методи навчання у 

вищій школі;  

- формувати психологічно комфортне академічне середовище, спонукати розвиток 

студентського колективу; 

- формувати позитивну навчальну мотивацію студентів і стимулювати їх 

професійний розвиток. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і  

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною 

мовами. 



ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 

якості дослідження в конкретній філологічній галузі. 

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування. 

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному 

колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня. 

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та 

техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й 

організації успішної комунікації. 

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних 

питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому 

загалу, зокрема особам, які навчаються. 

ПРН 21. Володіти навичками викладацької роботи, уміти забезпечити професійне 

викладання фахових дисциплін. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  Загальні основи педагогіки вищої школи 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Загальні основи психології вищої школи.  

Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука. Методи науково-педагогічних досліджень. 

Тема 2.  Головні віхи розвитку вищої школи у світі та в Україні.  

Тема 3. Основи дидактики вищої школи.  Сутність та особливості освітнього процесу у 

вищій школі.  

Тема 4. Сучасні технології та методи навчання у вищій школі.  

Тема 5. Форми організації навчання і контролю у вищих закладах освіти.  

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

діяльності. 

Тема 7. Специфіка професійної діяльності викладача  закладу вищої освіти.  

Тема 8. Основи виховання студентської молоді.   

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  У тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль I. Загальні основи педагогіки вищої школи 

Тема 1. Педагогіка 

вищої школи як 

наука. Методи 

науково-

педагогічних 

досліджень. 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

      



Тема 2. Головні 

віхи розвитку вищої 

школи у світі та в 

Україні. 

 

11 

 

2 

 

2 

  

 

 

7 

      

 Тема 3. Основи 

дидактики вищої 

школи.  Сутність та 

особливості 

освітнього процесу 

у вищій школі. 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

      

Тема 4. Сучасні 

технології та 

методи навчання у 

вищій школі.  

 

11 

 

2 

 

2 

 

   

7 

      

Тема 5. Форми 

організації 

навчання і 

контролю у вищих 

закладах освіти.  

14 2 2   10       

 

Змістовий модуль 2. Загальні основи психології вищої школи 

 

Тема 6. Загальні 

поняття психології 

вищої школи. 

Студент як суб’єкт 

педагогічної 

діяльності. 

10 2 2   6       

Тема 7. Специфіка 

професійної 

діяльності 

викладача  закладу 

вищої освіти.  

10 2 2   6       

Тема 8. Основи 

виховання 

студентської 

молоді. 

14 2 2   10       

Усього годин 90 16 16   58       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Вища освіта у світовому освітньому просторі. 2 

2 Розвиток вищої освіти в Україні: історія та сучасність. 2 

3 Зміст освіти у вищій школі. 2 

4 Сучасні освітні технології та їх застосування у вищій школі. 2 

5 Головні форми організації навчання студентів у вищій школі. 2 

6 Основи психології вищої школи. Студентський період життя 

людини. 

2 

7 Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи. 2 

8 Процес виховання у вищій школі. 2 



 Разом 16 

 

6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 
Зміст  та види самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Підготовка до семінарського заняття №1. Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури до теми. З’ясування 

рейтингу найкращих ЗВО світу та України і визначення критеріїв, 

згідно з якими оцінюють їх діяльність. Аналіз перспектив інтеграції 

вищої освіти України в європейський і світовий освітній простір. 

6 

2 Підготовка до семінарського заняття №2. Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури до теми. Узагальнення 

внеску українців у розвиток світової педагогічної думки та вищої 

освіти. 

7 

3 Підготовка до семінарського заняття №3. Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури до теми. Обґрунтування  

змін у філологічній (мовознавчій або літературознавчій) освіті у 

класичному університеті. 

6 

4 Підготовка до семінарського заняття №4. Наведення прикладів 

доцільного  використання різних методів навчання на занятті з 

фахової дисципліни. Демонстрування інтерактивних методів 

навчання.  

7 

5 Підготовка до семінарського заняття №5. Написання планів-

конспектів лекції та семінарського (практичного) заняття з фахової 

дисципліни. Мікровикладання: демонстрування  фрагменту 

опрацьованого навчального заняття з дотриманням сучасних вимог 

та інновацій. 

10 

6 Підготовка до семінарського заняття №6. Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури до теми. Розкриття криз 

ідентичності в юнацькому віці на підставі власного досвіду  

6 

7  Підготовка до семінарського заняття №7. Окреслення специфічних 

рис професійної діяльності викладача закладу вищої освіти. 

Діагностування рівня емоційного вигорання за методикою В. Бойка.  

6 

8 Підготовка до семінарського заняття №8. Визначення основних 

завдань викладача вищої школи щодо виховання студентської 

молоді. Підготовка до тестового контролю знань. 

10 

 Всього 58 

 

7. Методи навчання 

• проведення навчальних лекцій із застосуванням проблемного викладу, бесіди,   

пояснення, розповіді, дискусії, порівняння, наочних методів навчання (ілюстрування, 

мультимедійна презентація);  

• застосування у час семінарських занять методу спостереження, частково-пошукового 

методу, інтерактивних методів навчання, зокрема, ―мозкового штурму‖, ―снігової 

кулі‖,  ―мікрофону‖,  ―методу проєктів‖ тощо; 

• проведення фрагментів семінарських занять із застосуванням рольових та 

ситуативних ігор, тренінгу спілкування тощо.   

 

8. Методи контролю 



Підсумковий контроль передбачений у формі заліку. Залік оцінюється  за 100-

бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 100. Бали за поточну успішність 

нараховують так: 

1. Усне опитування 1 за темами лекційних та практичних занять змістового модуля 1 

―Загальні основи педагогіки вищої школи‖ – 25 балів. 

2. Усне опитування 2 за темами лекційних та практичних занять змістового модуля 2 

―Загальні основи психології вищої школи‖ – 15 балів. 

3. Виконання двох навчальних проєктів – 30 балів. 

4. Тести за темами лекційних занять змістових модулів – 30 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль та самостійна робота  

Підсумковий 

тест 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 

5 

Т2 

5 

Т3 

5 

Т4 

5 

Т5 

5+30 

(СР) 

Т6 

5 

Т7 

5 

Т8 

5 

 

30 

 

100 

Скорочення:   Т — тема; СР — самостійна робота. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

FX означає «незадовільно» і здобувач вищої освіти може бути допущений до екзамену за 

умови певної додаткової роботи. F означає «незадовільно» з повторним вивченням 

навчальної дисципліни.  
 

10. Методичне забезпечення: 

 

 підручники, посібники й інші види науково-педагогічної літератури, наведені у 

списку рекомендованої літератури; 

 нормативні документи, що регламентують освітню діяльність в Україні; 

 навчально-методичні матеріали до проведення практично-семінарських занять; 

 ілюстративні матеріали до курсу (структурно-логічні схеми, рисунки тощо); 

 презентації до лекційного матеріалу.  

 

11. Рекомендована література 



Основна 
 

1. О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б.Цюра. Дидактика вищої школи. Львів, 2013. 

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2006. 

3. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи. К., 2005. 

4. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. За ред. З.Курлянд. К., 2004. 

5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. К., 2006. 

 

Додаткова 

 

6. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. К. 1998. 

7. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., Пащенко В.О. та ін. Персоналії в історії 
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