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Назва курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань – 03 «Гуманітарні науки». Спеціальність – 035 

«Філологія».  Галузь знань – 01 «Освіта». Спеціальність – 014 

«Середня освіта». 

Викладачі курсу Заячківська Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

Контактна 

інформація 

викладачів 

nadiya.zayachkivska@lnu.edu.ua 

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, вул. Туган-

Барановського, 7. Тел. (032) 239-47-65 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Середа 13.30-14.30 (кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи, вул. Туган-Барановського, 7)  

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

 

Викладання курсу передбачає ознайомлення студентів із загальними 

основами психології та педагогіки вищої школи, історії вищої освіти, 

питаннями дидактики й національного виховання студентської 

молоді. Зміст програми спрямований на оволодіння магістрами 

знаннями та вміннями організації освітнього процесу у вищій школі із 

врахуванням сучасних змін, які відбуваються в освіті України загалом 

та у вищій освіті зокрема. 

Коротка анотація 

курсу Курс «Педагогіка і психологія вищої школи» призначений для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня  „магістр», які навчаються 

на філологічному факультеті.  Він є нормативною навчальною 

дисципліною, яку опановують протягом першого семестру 

магістерського навчання. Навчальним планом передбачено 32 години 

аудиторних занять (16 год. лекцій та 16 год. практично-семінарських 

занять) і 58 годин самостійної роботи.  Програма навчальної 

дисципліни містить два змістові модулі. 

Мета та цілі курсу Метою курсу є забезпечення майбутніх магістрів науковими 

підходами до сучасного освітнього процесу, оволодіння 

оптимальними формами, методами, засобами навчання і виховання 

особистості. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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. 

                                    Допоміжна 

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 національної педагогіки. 22 видатних українських 

педагоги: Підручник / За заг. ред. А.М. Бойка.  К., 2004. 

8. Вища школа України і Болонський процес: Навчальний посібник. 
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Тернопіль, 2004. 

9. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. К., 1995. 

10. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. К., 1995. 

11. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. Київ, 2005. 

12. Державна національна програма  «Освіта»  («Україна ХХІ ст.»). К., 1994. 

13. Енциклопедія освіти / Акад. Пед. наук України; головний редактор 

В.Г.Кремень. Київ, 2008. 

14. Заброцький М. Основи вікової психології. Тернопіль, 2002. 

15. Закон «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18/print1391950419561429  

16. Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М.Зубрицька, Н.Бабалик, 

З.Рибчинська; відп. ред.  М.Зубрицька. Львів, 2002. 

17. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи. К., 2008. 

18. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Системи освіти зарубіжних країн: Навч. 

пос. Львів, 2003. 

19. Козяр М.М., Коваль М.С. Педагогіка вищої школи. К., 2013. 

20. Костюк.Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток 

особистості. К. 1989.  

21. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки: Навчальний 

посібник. Х., 2002.  

22. Лекції з педагогіки вищої школи. Навч. посібник / За ред. проф. В. 

Лозової. Харків, 2006. 

22. Методичні матеріали до проведення лекцій та практично-семінарських 

занять для магістрів університету:[Електронний ресурс] – Режим доступу 

https://www.facebook.com/pedagogics/about/].  

23. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. К. 1994. 

24. Мицько І.З. Острозька академія. К., 1990.  

25.  Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. 

Навчально-методичні матеріали. Львів, 2007. 

26. Модернізація вищої освіти України і болонський процес/ Уклад. М.Ф. 

Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков. К., 2004. 

27. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник 

для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, 

О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 

267 с. 

28. Освітні технології: Навч. - метод. пос. / За заг. ред. Пєхоти                            

О.М. К., 2001. 

29. Основи національного виховання: Концептуальні положення / За ред. В. 

Г. Кузя, Ю.Д.Руденка, З. О. Сергійчука. К., 1993. 

30. Педагогіка вищої школи. Одеса, 2002. 

31. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання. К., 2003. Сучасні педагогічні технології та методика їх 

застосування у вищій школі. Львів, 2003. 

32. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та 

методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003. 

33. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. К., 

2004. 

34. Стратегія реформування вищої освіти: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://osvita.ua/vnz/reform/43883/ 

35. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. 

К., 2004. 

Інтернет-ресурси: 

     http://mon.gov.ua 

http://pedpresa.com.ua             

https://pidruchniki.com/12881017/pedagogika/meta_zmist_organizatsiya_nav

chalnogo_protsesu_vischiy_shkoli 

Тривалість курсу Один семестр (10) 
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Обсяг курсу Загальний обсяг годин: 90, у т.ч. 16 лекційних годин, 16 практичних 

годин, 58 годин самостійної роботи, 3 кредити. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення курсу «Педагогіка і психологія вищої 

школи» студент повинен  

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. 

 

Ключові слова Педагогіка вищої школи, психологія вищої школи, історія педагогіки, 

теорія виховання, дидактика, освіта. 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Загальна і вікова психологія, педагогіка, філософія, історія, 

соціологія. 



Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Наочні методи навчання: ілюстрування та демонстрування, діалог, 

бесіда, дискусія, інтерактивні методи навчання, («мозковий штурм», 

«снігова куля», «мікрофон», рольові та ситуативні ігри, метод 

проєктів тощо), методи контролю і самоконтролю.   

 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проєктор, фліпчарт, маркери, власні мобільні 

пристрої. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Академічна доброчесність: Роботи студентів перевірятимуться на 

плагіат. Передбачається, що вони будуть їх самостійними 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела інформації, списування є проявом 

академічної недоброчесності. Виявлення її ознак у письмовій роботі 

студента є підставою для  незарахуванння. Викладач повідомляє про 

це студентів на початку курсу. 

Відвідування занять. Студенти мають бути присутніми на всіх 

заняттях. За об’єктивних причин (дозвіл на індивідуальний графік 

навчання, стан здоров’я, сімейні обставини, відрядження, міжнародне 

стажування) пропуски можна відпрацювати на консультації 

викладача. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, які 

визначені для виконання всіх видів письмових робіт.  Політика 

виставлення балів. 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. 

Поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів на 

практично-семінарських заняттях:  

- доповідь, повідомлення, ґрунтовне розкриття питання – 5 балів; 

- активна участь у дискусіях, доповнення – 3-4 бали; 

- короткі доповнення – 1-2 бали. 

3. Навчальні проєкти – 30 балів: 

- виконання проєкту «План-конспект лекції з фахової дисципліни» 

(максимальна кількість балів –15). 

- виконання проєкту «План-конспект семінарського  (практичного) 

заняття з фахової дисципліни» (максимальна кількість балів –15). 

4. Письмовий тест за темами лекційних та практичних занять 

змістових модулів 1 «Загальні основи педагогіки вищої школи» та  

2 «Загальні основи психології вищої школи»: 30 балів. 

Питання до заліку. 1. Предмет  і завдання педагогіки вищої школи.  

2. Вища освіта як провідний  фактор соціального і економічного прогресу 

у світі.  

3. Світові тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі. 

4. Перші навчальні заклади підвищеного типу. Вища школа в 

ісламському світі.  

5. Парадигми університетської освіти. Основні типи університетської 

освіти (за С. Гессеном).  

6. Острозька академія як провісник української вищої школи 

європейського типу. 

7. Києво-Могилянська академія – центр освіти, культури і науки в 

Україні у ХУП-ХУШ ст.  



8. Проєкт заснування Батуринського університету (1760 р.) як 

прогресивне явище в українській вищій освіті. 

9. Заснування і діяльність Харківського, Київського та Одеського 

університетів. 

10. Головні віхи розвитку Львівського університету. 

11. Розвиток вищої освіти в Україні в період національно-визвольних 

змагань. 

12.  Українські вищі навчальні заклади за кордоном. 

13.  Стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні на зламі ХХ і 

ХХІ ст. 

14. Організаційно-педагогічні основи закладу вищої освіти за Законом 

України «Про вищу освіту». 

15. Болонський процес як європейська інтеграція систем вищої освіти.  

16. Поняття про дидактику вищої школи. Головні принципи навчання у 

вищій школі.  

17.  Організація навчального процесу у вищій школі.  

18.  Зміст вищої освіти. Основні напрями змісту освіти (загальноосвітній, 

профільний і спеціальнонауковий).   

19. Навчальний план і навчальна програма – вихідні державні документи 

планування та організації навчального процесу у вищій школі.  

20. Технологічний підхід в освіті. Традиційні та інноваційні технології 

навчання у сучасній вищій школі.  

21. Застосування технології модульного навчання у вищій школі. 

22.  Загальні методи навчання у вищій школі.  

23. Застосування інтерактивних методик на заняттях у вищій школі.  

24. Методика групової роботи у закладі вищої освіти, її особливості, 

переваги та недоліки. 

25. Організація навчальної роботи із застосуванням синектики.  

26.  Особливості застосування методу дискусії у навчально-виховному 

процесі вищої школи. 

27.  Рольові ігри та їх використання у навчальній діяльності 

28.  Портфоліо як метод навчання, оцінювання та атестації. 

29. Особливості застосування у вищій школі «кейс»-методу. 

30. Переваги та специфіка використання методу проєктів.  

31.  Тренінг спілкування як педагогічна технологія. 

32.  Використання тренінгових технологій на заняттях з фахової 

дисципліни у закладі вищої освіти. 

33. Поняття про форми організації навчання у закладі вищої освіти. 

34.  Роль і місце лекції у вищій школі.  Основні вимоги до лекції.  

35.  Основні типи, особливості організації семінарських занять у вищій 

школі. 

36.  Самостійна робота студентів, її основні види.  

37. Основи педагогічного контролю у вищій школі.  

38. Основні види і методи оцінювання у вищій школі. 

39. Предмет, основні категорії, завдання психології вищої школи.  

40. Особливості психічного і соціального розвитку юнацького віку та їх 

врахування в педагогічній діяльності викладача вищої школи. 

41.  Типологія особистості викладача та студента. 

42.  Особливості адаптації студентів до освітнього процесу у вищій школі.  

43.  Період навчання у закладах вищої освіти як важливий період 

соціалізації людини.  

44. Специфіка соціалізації у студентському віці. 

45. Професійне самовизначення в юнацькому віці. 

46.  Мета і зміст виховання студентської молоді в навчальний і 

позанавчальний час.  

47.  Сучасні проблеми, шляхи і засоби виховання студентів. 

48.  Формування студентської спільноти.  

49.  Реалізація виховної роботи у групі через інститут кураторів.  

50.  Студентське самоврядування. 



51.  Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої 

школи. 

52.  Культура педагогічної комунікації у закладі вищої освіти. 

53. Професійні кризи та деформації професійного розвитку педагога вищої 

школи.  

54. Особливості професійного вигорання викладача вищої школи. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 
Тиж. / 

дата / 

год. 

 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** 

Ресурси в Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1 т. 

2 год. 

 

Тема 1. Загальні основи педагогіки 

вищої школи. Педагогіка вищої 

школи в системі педагогічних наук. 

Предмет, мета, основні категорії 

педагогіки вищої школи. Головні 

завдання педагогіки вищої школи на 

сучасному етапі розвитку освіти. 

Передумови та проблеми 

реформування системи вищої освіти. 

Перспективи і проблеми освітніх 

реформ та інновацій.  

Лекція, 2 год. 2, 3, 4, 5, 6 

http://mon.gov.ua 

 

   

2 т.  

2 год. 

 

 

Тема 1. Вища освіта у світовому 

освітньому просторі. Освіта як 

соціальне явище. Зростання ролі 

вищої освіти в суспільстві. Головні 

тенденції розвитку вищої освіти в 

сучасному світі. Суть, мета, завдання, 

принципи Болонського процесу. Вища 

школа високорозвинених зарубіжних 

країн (Англія, США, Німеччина, 

Японія, Фінляндія тощо) і держав 

пострадянського простор. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

2, 4, 6, 8, 9, 17, 18, 26, 

30. 

https://pidruchniki.com

/1878100834951/pedag

ogika/metodologiya_pe

dagogiki 

http://studentam.net.ua/

content/view/2233/97/. 

 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої 

літератури до теми;  

ознайомлення із рейтингом 

закладів вищої освіти 

України  і світу; визначення 

критеріїв оцінювання їхньої 

діяльності;7 год. 

2 тиждень 

3 т. 

2 год. 

 

 

Тема 2. Основні віхи розвитку 

вищої школи  у світі. 

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 

Лекція, 2 год.  2, 5, 6, 13, 16    

http://mon.gov.ua/
https://pidruchniki.com/1878100834951/pedagogika/metodologiya_pedagogiki
https://pidruchniki.com/1878100834951/pedagogika/metodologiya_pedagogiki
https://pidruchniki.com/1878100834951/pedagogika/metodologiya_pedagogiki
https://pidruchniki.com/1878100834951/pedagogika/metodologiya_pedagogiki
http://studentam.net.ua/content/view/2233/97/
http://studentam.net.ua/content/view/2233/97/


університетської освіти (за                 

С. Гессеном). Парадигми 

університетської освіти. 

4 т. 

2 год. 

 

Тема 2. Розвиток вищої освіти в 

Україні: історія та сучасність. 

Перші вищі заклади  освіти України: 

Острозька та Києво-Могилянська 

академії.  Проєкт заснування 

Батуринського університету (1760 р.) 

як прогресивне явище в українській 

вищій освіті. Виникнення та 

діяльність перших університетів в 

Україні. Розвиток вищої освіти в 

Україні у період національно-

визвольних змагань (1917-1920 рр.). 

Українська вища школа зарубіжжя. 

Структура сучасної вищої освіти в 

Україні. Напрями та перспективи її 

подальшого розвитку.   

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

2, 3, 5, 6, 11, 15, 20, 23, 

24, 26, 34 

https://osvita.ua/vnz/ref

orm/43883/ 

 

  

 

 

1.  

 

 

 

1.  

2.  

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої 

літератури до теми; 

обґрунтування внеску 

українців у розвиток 

світової педагогічної думки 

та вищої освіти; 7 год. 

4 тиждень 

5 т. 

2 год. 

 

Тема 3. Основи дидактики вищої 

школи.  Сутність та особливості 

навчального процесу у вищій 

школі. Поняття про дидактику вищої 

школи. Головні принципи навчання у 

вищому закладі освіти. Сутність та 

особливості навчального процесу у 

вищій школі. Основні напрями змісту 

освіти вищому закладі освіти 

(загальноосвітній, профільний і 

спеціальнонауковий).  

Лекція, 2 год.  1, 5, 9, 17, 18 

 

 

  

6 т. 

2 год. 

 

Тема 3. Особливості навчального 

процесу у закладі вищої освіти. 

Зміст освіти у вищій школі. 

Ступеневість вищої освіти. 

Нормативні документи, що 

визначають зміст вищої освіти. 

Навчальний план, навчальна програма 

і підручник у вищій школі. 

Компетентнісний підхід як  основа  

створення освітніх програм нового  

покоління. Головні напрями 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 

17, 18, 30. 

https://pidruchniki.com

/12881017/pedagogika/

meta_zmist_organizatsi

ya_navchalnogo_protse

su_vischiy_shkoli 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої 

літератури до теми; 

окреслення змін до 

філологічної (мовознавчої 

або літературознавчої) 

освіти у класичному 

університеті; 7 год. 

6 тиждень 

https://osvita.ua/vnz/reform/43883/
https://osvita.ua/vnz/reform/43883/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppstud_2013_1_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppstud_2013_1_9.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part4/010.htm&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part4/010.htm&prev=search
https://pidruchniki.com/12881017/pedagogika/meta_zmist_organizatsiya_navchalnogo_protsesu_vischiy_shkoli
https://pidruchniki.com/12881017/pedagogika/meta_zmist_organizatsiya_navchalnogo_protsesu_vischiy_shkoli
https://pidruchniki.com/12881017/pedagogika/meta_zmist_organizatsiya_navchalnogo_protsesu_vischiy_shkoli
https://pidruchniki.com/12881017/pedagogika/meta_zmist_organizatsiya_navchalnogo_protsesu_vischiy_shkoli
https://pidruchniki.com/12881017/pedagogika/meta_zmist_organizatsiya_navchalnogo_protsesu_vischiy_shkoli


оновлення змісту освіти у вищій 

школі. 

7 т. 

2 год. 

 

Тема 4. Сучасні технології та 

методи навчання. 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 

технології тощо.  

Лекція,  

2 год. 

1, 5, 13, 28, 31, 32. 

 

  

8 т. 

2 год. 

2 г

о

д

. 

 

Тема 4. Сучасні педагогічні 

технології та їх застосування у 

вищій школі . Традиційні методи 

навчання у вищій школі. Сутність 

інтерактивних методів навчання 

(«синектики», дискусії, «кейс»-

методу, портфоліо, методу проєктів, 

рольових ігор тощо). Тренінг 

спілкування як педагогічна технологія 

(тренінг партнерського спілкування, 

сенситивності та креативності). 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

3, 5, 28, 31, 32, 35. 

 

 

  

Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої 

літератури до теми; розгляд 

сутності сучасних 

інтерактивних методик і 

підготовка до 

демонстрування вправ 

тренінгу сенситивності, 

креативності або 

партнерського спілкування; 

7 год. 

8 тиждень 

9 т. 

2 год. 

 

Тема 5. Форми організації навчання 

і контролю у закладах вищої освіти. 

Поняття про форми організації 

навчання у вищому закладі освіти. 

Розвиток лекційної форми у системі 

вищої освіти. Особливості, типи 

організації практично-семінарських 

занять у вищій школі. Самостійна 

робота студентів, її основні види. 

Контроль та оцінка успішності 

студентів в умовах кредитно-

модульної системи навчання. Види, 

принципи і методи оцінювання. 

Лекція, 2 год. 1, 2, 10, 17, 18. 

 

  

https://coggle.it/diagram/XLSWSumriCIa1sLt/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://coggle.it/diagram/XLSWSumriCIa1sLt/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


Функції та форми організації 

контролю (колоквіуми,  контрольні 

роботи, заліки, іспити, курсові, 

магістерські роботи тощо). 

10 т. 

2 год. 

 

Тема 5. Головні форми організації 

навчання студентів у вищій школі. 

Лекція як основна форма організації 

навчання у закладі вищої освіти. 

Організаційно-методичні аспекти 

організації та проведення практично-

семінарських занять  у вищій школі. 

Самостійна робота студентів як 

провідна форма організації навчання 

на сучасному етапі.  

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

2, 3, 4, 21, 22, 30. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої 

літератури до теми; 

підготoвка планів-

конспектів лекції та 

семінарського (практичного) 

заняття з фахової 

дисципліни; 8 год. 

10 тиждень 

11 т. 

2 год. 

 

Тема 6. Загальні поняття психології 

вищої школи. Студент як суб’єкт 

педагогічної діяльності. Психологія 

вищої школи як наука. Особливості 

психічного і соціального розвитку 

молодої людини у студентські роки. 

Соціальний, моральний та 

інтелектуальний розвиток студентів. 

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 освітнього 

процесу у вищій школі.  

Лекція,  

2 год. 

9, 14, 19, 33. 

 

  

12 т. 

2 год. 

 

Тема 6. Основи психології вищої 

школи. Студентський період життя 

людини. Предмет, основні категорії, 

завдання психології вищої школи. 

Психосоціальний розвиток у період 

юності. Специфіка соціалізації у 

студентському віці. Статуси та кризи 

ідентичності. Професійне 

самовизначення в юнацькому віці. 

Психологічні особливості кризи 

професійного становлення. 

Семінарське 

заняття,  

2 год. 

2, 4, 5, 14, 25, 30. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої 

літератури до теми;  розгляд 

головних проблем адаптації 

студента до умов навчання у 

вищому закладі освіти; 

7 год. 

12 тиждень 



13 т. 

2 год. 

 

Тема 7. Специфіка професійної 

діяльності викладача закладу вищої 

освіти. 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. Стресогенність 

професійної діяльності викладача 

вищої школи.  

Лекція, 2 год. 2, 5, 11, 14, 19. 

 

  

14 т. 

2 год. 

 

Тема 7.  Психологія діяльності та 

особистості викладача вищої 

школи. Поліфункціональність 

професійної діяльності викладача 

закладу вищої освіти. Педагогічна 

культура викладача вищої школи. 

Професійні кризи та деформації 

професійного розвитку педагога 

закладу вищої освіти. Особливості 

професійного вигорання викладача 

вищої школи. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

2, 4, 5, 11,  30. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої 

літератури до теми; 

перевірка ступеня власного 

психологічного захисту за 

методикою діагностики 

рівня емоційного вигорання; 

7 год. 

14 тиждень 

15 т. 

2 год. 

 

Тема 8. Основи виховання 

студентської молоді.  Виховна робота 

зі студентською молоддю. Мета, 

головні напрями, методи, форми і 

засоби виховання студентської 

молоді. Головні функції та напрями 

роботи куратора академічної групи.  

Лекція,  

2 год. 

2, 3, 4, 5, 12. 

 

  

16 т. 

2 год. 

 

Тема 8. Процес виховання у вищій 

школі. Організація виховної роботи у 

закладі вищої освіти. Реалізація 

виховної роботи у студентській групі 

через інститут кураторів. Конфлікти у 

студентській групі та шляхи їх 

вирішення. Студентське 

самоврядування. 

Семінарське 

заняття, 

2 год. 

2, 3, 5, 11, 12, 18, 21, 29, 

30 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та рекомендованої 

літератури до теми;  

підготовка   до тестового   

контролю знань; 

формулювання пропозицій 

щодо форм і методів 

виховання, які сприятимуть 

підвищенню рівня 

національного виховання 

16 тиждень 



сучасного студентства; 8 

год. 

 


