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 ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальностей 111 
Математика (актуарна та фінансова математика, математична економіка та економетрика, 
диференціальні рвняння, теорія функцій); 112 Статистика (прикладна та теоретична 
статистика). 

Предметом вивчення вивчення навчальної дисципліни є психолого-педагогічні основи 
організації навчально-виховного 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, менеджментом. 
  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Вища освіта: ціннісний й організаційно-змістовий вимір 
2. Організація навчального процесу у вищій школі 
3. Психологічні аспекти педагогічної взаємодії у вищій школі 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Педагогіка і психологія вищої школи” є: 
набуття студентами компетентностей необхідних для фахової педагогічної діяльності у закладі 
вищої освіти. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» є:   

 формування у студентів знань, умінь і навичок налагодження продуктивної психолого-
педагогічної взаємодії зі студентами; врахування особливостей їх психічного, 
інтелектуального та індивідуального розвитку в організації навчально-виховного 
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; 

 оволодіння студентами уміннями аналізу психологічних особливостей юнацького віку, 
законів формування студентської групи, теорій професійного розвитку; 

 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 
кордном;  

– характеристики основних технологій, моделей і форм організації навчання у 
вищій школі;  

– способи формування змісту, критерії його відбору;  
– особливості психо-соціального розвитку студента, успішної адаптації до умов 

навчання у вищій школі;  
– теорії та чинники професійного самовизначення в юнацькому віці;  
– психологічні закономірності розвитку студентської групи;  
– структуру педагогічної діяльності та основні елементи педагогічної 

майстерності викладача вищої школи. 
вміти:  

– Визначити тенденції й закономірності розвитку систем вітчизняної та 
зарубіжної вищої освіти  



– 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 
- Ефективно застосовувати традиційні й інноваційні технології і методи навчання 
у вищій школі, створювати умови та якісно контролювати самостійну роботу 
студентів 

- 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 вигорянню 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Вища освіта: ціннісний й організаційно-змістовий вимір 
 
Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука. Становлення вищої школи в Україні та за кордоном. 
Тема 2. Освітні інновації в системах вищої освіти України та зарубіжних країн. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організація навчального процесу у вищій школі 
Тема 3. Навчальний процес і зміст освіти у вищій школі. 
Тема 4. Форми організації навчання у вищій школі.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Психологічні аспекти педагогічної взаємодії у вищій школі 
Тема 5. Психосоціальний розвиток та професійне самовизначення в юнацькому віці. 
Тема 6. Психологія розвитку студентської групи. 
Тема 7. Педагогічна майстерність та професійне вигоряння викладача вищої школи. 
 
 Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука. Становлення вищої школи в Україні та за 
кордоном 

Педагогіка вищої школи як галузь андрагогіки. Об’єкт, суб’єкт, мета педагогіки вищої 
школи. Основні завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі розвитку освіти.  

Значення вищої освіти в сучасному світі. Об’єктивні передумови реформування системи 
вищої освіти. Перспективи та проблеми освітніх реформ та інновацій. Ринок праці та ситсема 
підготовки фахівців у вищій школі. Інноваційність та консерватизм у вищій освіті. Проблема 
якості освіти. Освітні кваліфікації та ринок праці.  

Виникнення вищої освіти в Західній Європі. Перші європейські університети. 
Організація та зміст навчання.  

Острозька колегія - провісник української школи вищого типу. Діяльність братських 
шкіл та їх значення у національно-культурному зростанні українського народу. Києво-
Могилянська Академія - центр вищої освіти і культури ХУІІ-ХУІІІст. Основні етапи 
становлення. Організаційна структура і зміст навчання. Заснування університетів у Харкові, 
Києві, Одесі. 

 
Тема 2. Освітні інновації в системах вищої освіти України та зарубіжних країн 
Вища освіта в Україні. Cучасні проблеми вищої освіти. Проблема співвизнання та 

порівняння дипломів. Головні цілі Болонського процесу. Система трансферу кредитів. Основні 
новації Закону України Про вищу освіту. Перспективи розвитку вищої освіти. 



Основні риси освітньої політики країн Заходу. Сучасні проблеми реформування освіти 
зарубіжної вищої школи. Системи вищої освіти зарубіжних  країн (Англії, США, Німеччини, 
Японії). Досягнення дидактичних систем провідних світових університетів.  

 Кільксні і якісні критерії оцінки наукової діяльності сучасного науковця. Показники 
наукової діяльності. Індекс цитування, імпакт-фактор журналу, індекси Гірша, Прайса. 
Наукометричні бази та пошукові платформи. SCOPUS. Web of science. Google scolar. Бази 
даних. Web of Science Core Соllection 

Особливості оцінювання наукової діяльності в різних галузях знань. Недоліки 
наукометричних оцінок.  

Система рейтингового оцінювання наукової діяльності установи та окремого науковця.   
 

Тема 3 Навчальний процес і зміст освіти у вищій школі 
Предмет і основні завдання дидактики вищої школи. Дидактичні категорії. Поняття 

змісту освіти вищої школи. Критерії відбору змісту освіти. Теорії формування змісту освіти. 
Компоненти змісту освіти.  

Освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми: їх призначення, 
структура, характеристика. Цикли фундаметальних, професійно-орієнтованих дисциплін, 
дисципліни спеціалізації. Нормативні документи, що відображають зміст освіти (навчальні 
плани, навчальні програми, робочі навчальні програми, підручники): їх характеристика, 
порядок й особливості розробки. 

Компоненти навчального процесу. Функції процесу навчання. Дидактичні принципи.  
Характеристика методів навчання у вищій школі. Закономірності та мотиви навчання у 

вищій школі. Готовність до навчання у вищій школі. Причини неуспішності студентів. Основні 
труднощі в процесі формування наукових понять студентів. Шляхи оптимізації пізнавальної 
діяльності студентів. 

Case – метод. Метод проектів. Застосуваня ігрових методів. Інтерактивні он-лайн освітні 
платформи. Тьюторська модель навчання. Коучинг у вищій освіті. Змішане навчання. Відкриті 
університети.  Розробка освітніх он-лайн платформ. 

   
Тема 4. Форми організації навчання у вищій школі. Самостійна робота студентів 

 Поняття: форми навчання, форми організації навчальної діяльності на заняттях. Основні 
форми організації навчання у вищій школі.  
 Семінарські та практичні заняття у вищій школі. Типи, структура, методика підготовки 
та проведення. Критерії аналізу якості практичних занять. Лабораторні роботи у вищій школі.  
 Самостійна робота студентів. Світовий досвід організації самостійної роботи студентів. 
 Лекція як провідна форма навчання у вищій школі. Типи, структура, функції лекцій. 
Методичні основи підготовки та читання лекційних курсів. Способи та засоби оптимізації 
лекційного викладу, шляхи стимулювання пізнавальної активності студентів.  

Критерії аналізу продуктивності лекції. Елементи майстерності лекційного викладу. 
Ораторське мистецтво викладача вищої школи.  
 

Тема 5. Психоціальний розвиток сучасної студентської молоді. 
Поняття особистості у педагогіці. Структура особистості. Параметри розвитку 

особистості. Особливості фізичного і психічного розвитку юнацької молоді. Психосоціальний 
розвиток в юнацькому віці. Специфіка побудови Я- концепції в юнацькому віці. 
Інтелектуальний розвиток та специфіка когнітивних процесів.  

Статуси та кризи ідентичності. Характеристика основних статусів ідентичності. 
Особливості досягнення індентичності осіб різної статі. 

Особливості професійного самовизначення в юнацькому віці. Етапи та чинники 
професійного вибору. Теорія професійного вибору Дж.Холланда. Теорія компромісу з 
реальністю Е. Гінзбурга. Психологічні особливості кризи професійного становлення. 
 Психо-соціальні потреби дорослої людини. Суть та специфіка перебігу вікових криз. 

 
 Тема 6. Психологія розвитку студентської групи 



 Особливості організації виховного процесу у вищій школі. Етапи та специфіка 
формування студентського колективу. Механізми та закони розвитку студентської групи. 
Типологія груп. Лідерство в студентському середовищі. Формальне та неформальне лідерство.  
 Конфлікти в студентському середовищі, їх типи та способи вирішення. 
  Завдання та специфіка роботи куратора студентської групи. 
 
 Тема 7. Педагогічна майстерність і професійне вигоряння викладача вищої школи 

Функції пофесійної діяльності викладача вищої школи. Складові педагогічної 
майстерності. Педагогічні здібності. Компоненти професійної усталеності. Професійна 
адаптація. 
 Поняття про педагогічну майстерність викладача вищої школи. Критерії майстерності 
педагога. Загальна характеристика складових елементів педагогічної майстерності.  
Поняття про професійні кризи. Чинники, що негативно впливають на професійний та 
особистісний розвиток педагога. Психологічні труднощі педагогічні діяльності. Основні 
симптоми та компоненти професійного виснаження. Фактори та фази професійного вигоряння. 
Професійні деструкції. Професійний егоцентризм.. Умови ефективної профілактики синдрому 
професійного вигоряння. 
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імені Івана Франка, 2013. – 360 с. 
6. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів 

магістратури. - К.: Центр учбової літератури, 2005.- 389 с. 
7. Закон України Про вищу освіту, 2014. 
8. Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во 

освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової 
літератури, 2009. – 472  С 

9. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. 
Ушинського, 2002. 

 
Додаткова: 
  

10. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 
2005.- 252 

11. Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов /Н.В.Бордовская, А.А.Реан. – СПб: 
Питер, 2000.– 304 с. 

12. Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - 
К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с . 

13. Гура О.І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності: Навч. посібник. - Київ: Центр 
навчальної літератури. 2005. - 224с.  

14. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і 
дипломів. Монографія. К.: МАУП-МКА, 1997. - 208 с.  

15. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний 
посібник. - К.: Кондор, 2003. 

16. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. 
17. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с. 
18. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За 

ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с. 

19. Мищишин І. Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Текст лекції. – 
Львів. 2007.-55с. 



20. Слєпкань 3.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний 
посібник. - К.: Вища шк., 2005. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - 
К.: "Академвидав", 2006. 

21. Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально- метод.посібник. Випуск 1. Основи 
наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. - Одеса, 2002 - С.424 

22. Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: 
Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 308с. 
 
 
Форма підсумкового контролю успішності навчання  -  залік 

 Засоби діагностики успішності навчання:  поточний контроль, проміжний 
модульний тестовий контроль, виконання самостійних робіт, підсумковий тестовий 
контроль. 

 


