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Вступ 

 

Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія 

вищої школи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

«Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психолого-педагогічні теоретичні і 

методичні основи організації освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. Оволодіння 

теоретичними основами, вміннями і навичками організації освітнього процесу в закладах 

вищої освіти є підґрунтям для проходження здобувачами вищої освіти асистентської 

практики. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні психолого-педагогічні основи освітнього процесу в ЗВО 

2. Психолого-педагогічні основи навчання у ЗВО 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою курсу є теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та 

науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу та готовності до 
самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти. 

Основні завдання курсу: 
- розкрити сутність основних  теоретичних понять, закономірностей та принципів 

навчання і виховання у ЗВО, 
- забезпечити практичне оволодіння методами та технологіями навчання у ЗВО, 
- розкрити теоретичні підходи до формування якостей особистості, 
- формування педагогічної культури та етики викладача вищого навчального закладу, 

іміджу викладача. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, саморозвитку, професійної 

самореалізації. 

СК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної 

роботи. 

СК 17. Володіти педагогічною технікою і майстерністю; доцільно застосовувати інноваційні 

технології навчання; знаходити оптимальні засоби реалізації принципу творчої співпраці між 

всіма суб’єктами освітнього процесу 

Очікувані результати навчання.  
Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні  взаємини з 

широким колом людей, представниками різних спільнот і  організацій, аргументувати, 

переконувати, вести конструктивні переговори,  результативні бесіди, дискусії, толерантно 

ставитися до альтернативних думок. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та  відповідати  своєю 

поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

ПРН 21. Розуміння сутності педагогічних понять, педагогічного процесу, педагогічних 

закономірностей та принципів. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основні психологічні та педагогічні теоретичні поняття, закономірності та принципи 
навчання та виховання у вищій школі; 

- психологічну сутність основних видів діяльності суб’єктів освітнього процесу у ЗВО; 
- психологію пізнавальної діяльності та навчання, структуру особистості; 
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- основні теорії та новітні технології навчання та методику їх впровадження у процес 
підготовки фахівців; 

- сутність компетентнісного підходу; 
- сучасні технології оцінювання навчальних досягнень студентів; 
- методичні засади організації самостійної та науково-дослідної роботи студентів;  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- вміти самостійно аналізувати педагогічну дійсність, визначати шляхи удосконалення 

процесу навчання та виховання у вищій школі; 
- здійснювати конструювання лекцій, семінарських і практичних занять; 
- аналізувати та впроваджувати у навчальну діяльність теоретично обґрунтовані положення 

найсучаснішого педагогічного досвіду;  
- укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом; 
- добирати оптимальні форми та методи навчання; 
- розробляти навчально-методичні  комплекси  дисципліни і спеціальностей; 
- визначати стилі педагогічного спілкування, вирішувати проблеми педагогічного 

спілкування. 

- вміти аналізувати педагогічні конфлікти та вибирати ефективні шляхи їхнього 

розв’язання. 
- застосовувати сучасні освітні технології та інформаційні ресурси; 
- здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 кредити ЄКТС. 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальні психолого-педагогічні основи освітнього процесу в ЗВО 
 

Тема 1. Предмет і завдання психології і педагогіки вищої школи. 
Предмет і завдання психології і педагогіки вищої школи. Місце психології і 

педагогіки вищої школи в системі психолого-педагогічних наук. Категорії психології і 
педагогіки вищої школи. Зв’язок психології і педагогіки вищої школи з іншими науками. 

 
Тема 2. Основи наукових психолого-педагогічних досліджень. 

Методологія педагогічного дослідження. Діалектичний і системний підходи у 
педагогічному дослідженні. Принципи педагогічного дослідження. Логіка педагогічного 
дослідження. Методи педагогічного дослідження. 
 
Тема 3. Студент як об’єкт і суб’єкт навчання і виховання. 

Закономірності розвитку і формування особистості. Особливості адаптації молоді у 
вищому навчальному закладі. Характеристика студентства як специфічної вікової та 
соціальної групи. Програма і методика вивчення особистості студента. Студент як суб’єкт 
власної навчально-професійної діяльності. Роль мотивації в навчально-професійній 
діяльності.  Пізнавальні процеси як механізми психічного відображення. Психологічні 
передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності. Причини 
неуспішності студентів і шляхи їх усунення. Адаптація студента до навчання у вищій школі, 
її види та умови ефективності.  Типологічні особливості сучасних студентів.   

 
Тема 4. Викладач ЗВО. 

Викладач вищої школи як суб’єкт навчально-виховного процесу. Професійна діяльність 
викладача вищої школи та її моделі. Психолого-педагогічна структура професійної 
діяльності. Компетентнісний підхід як основа формування  продуктивної діяльності фахівця. 
Критерії оцінки якості професійної діяльності викладача. 

 Професійна етика і педагогічна культура викладача ЗВО. Професійно важливі якості 
викладача вищої школи. Акмеологічні аспекти професійно особистісного розвитку 
викладача. Типи взаємодії викладача і студентів у навчально-виховному процесі. Вплив типу 
взаємодії на ефективність процесу професійно-особистісного розвитку. 
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Тема 5. Виховна робота куратора академічної групи. 

Мета і завдання виховання у ЗВО. Психологія студентської групи. Психологічні 
особливості студентського самоврядування. Виховна робота в академічній групі. Роль та 
функції куратора академічної студентської групи. Особливості діяльності роботи куратора 
академічної групи. Планування виховної роботи куратора академічної групи. Критерії 
ефективності роботи куратора. 

 
Тема 6. Система вищої освіти в Україні. 

Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні. Закон України «Про вищу 
освіту». Структура системи вищої освіти в Україні. Управління вищою освітою. Завдання, 
напрями діяльності і структура закладу вищої освіти. Принципи управління ЗВО. Структура 
управління ЗВО. Органи громадського самоврядування у ЗВО. Студентське самоврядування. 

 
Тема 7. Історія розвитку вищої освіти. 

Виникнення університетів в Європі в епоху середньовіччя. Перші вищі навчальні 
заклади в Україні: Осторозька академія, Києво-Могилянська академія. Провідні класичні 
університети України. Історія виникнення Одеського університету. Системи вищої освіти в 
зарубіжних країнах: США, Великобританії, Німеччині, Франції та ін. 

 
Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні основи навчання в ЗВО 

 
Тема 1. Освітній процес у вищій школі. 

Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Сутність процесу навчання, його 
структура і функції. Обопільний характер процесу навчання. Психолого-педагогічні основи 
навчально-пізнавальної діяльності студентів. Специфічні особливості навчального процесу в 
ЗВО. Методичні аспекти та правила реалізації принципів навчання у вищій  школі. 
Модернізація процесу навчання у ЗВО в умовах формування суспільств знань. 
Компетентнісна модель освіти та шляхи її реалізації у вищій школі. 

 
Тема 2. Зміст, планування та організація навчання у вищій школі. 

Обумовленість змісту навчальних дисциплін сучасною системою стандартів вищої 
освіти. Складові державного стандарту  вищої освіти. Стандарт вищої освіти із спеціальності 
231 «Соціальна робота». Методичні засади визначення змісту освіти. Навчальні  плани  та  
програми  навчальних  дисциплін. Критерії відбору змісту і обсягу навчальної інформації з 
дисципліни. Сучасні вимоги до навчально-методичного комплексу дисципліни. Вимоги до 
оформлення, змісту та структури програм навчальних дисциплін. Сучасні вимоги до 
підручників та навчальних посібників. Планування навчального процесу на факультеті. 
Планування навчального процесу на кафедрі. 

 
Тема 3. Методи навчання у вищій школі. 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Словесні методи 
навчання. Наочні методи навчання. Практичні методи навчання. Методи стимулювання і 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Методи контролю та самоконтролю 
за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності студентів. Алгоритм вибору 
оптимального методу навчання. Засоби навчання. Мультимедійна презентація як наочний 
засіб навчання. 

 
Тема 4. Організаційні форми роботи у закладах вищої освіти. 

Дидактичні вимоги до лекції. Моделювання лекції. Монолог як прихований діалог в 
процесі лекційного викладання. Аналіз лекції. Дидактичні вимоги до семінарського, 
практичного заняття. Планування основних етапів і вимоги до проведення практичних 
занять. Моделювання семінарського, практичного заняття. Методика підготовки і 
проведення семінарських занять. Аналіз семінарського, практичного заняття. 



 6 

Особливості навчальної роботи студентів і передумови її ефективності. Адаптація 
студентів до самостійної навчальної роботи. Уміння слухати і конспектувати лекції, книга в 
системі професійної підготовки. Підготовка до практичних, семінарських занять.  

Особливості та вимоги до організації індивідуальної роботи студента. Керівництво  
курсовими  проектами (роботами). Дипломні (кваліфікаційні)  проекти (роботи). Методичні 
вимоги до різних видів індивідуальних завдань. Організація виконання студентами 
індивідуальних навчально-дослідних завдань. 
 
Тема 5. Сучасні технології навчання у ЗВО. 

Сутність поняття «технологія навчання». Класифікація технологій навчання. 
Диференційоване навчання. Проблемне, ситуаційне, евристичне навчання. Особливості 
ігрових технологій та їх класифікація. Структура дидактичної гри.   Методика розробки та 
проведення ділової гри. Бліц-ігри, структура, можливості застосування. Моделювання 
ситуаційних вправ. Методика проведення занять на основі «case-study». Інформаційні 
технології навчання. Теоретичні основи мультимедійного навчання. Кредитно-модульна 
система організації навчального процесу. Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі. 
Критерії ефективності технологій навчання. 

 
Тема 6. Основи педагогічного контролю у закладах вищої освіти. 

Мета і функції контролю знань. Вимоги до контролю знань.  Види контролю знань. 
Форми контролю знань. Вимоги до оцінки знань студентів. Методика рейтингового 
оцінювання. Технологія розробки тестових завдань. Створення тестових завдань з хімії для 
комп’ютерного тестування. Методична характеристика та умови проведення різних форм 
семестрового контролю. Умови здійснення Державної атестації студента.  Інноваційні 
підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 
6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література 
Законодавчі і нормативні документи. 
1. Про вищу освіту : Закон України 1556-VII від 01.07.2014. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Про освіту : Закон України 2145-VIIІ від 25.09.2017.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

3. Україна. Президент. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року : указ президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. URL: http://www. 

president.gov.ua/ru/ documents/15828.html.  

Підручники та навчальні посібники 

1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

384 с. 

2. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. К.: Знання, 2012. 486 с. 

3. Лекції з педагогіки вищої щколи / За ред. В. І. Лозової.  Харків: ОВС, 2006. 496 с. 

4. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, 

О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. Кривий Ріг: КДПУ, 2010. 270 с. 

5. Основи психології та педагогіки вищої школи (пам’ятка для аспірантів) : навчально-

методичний посібник / [О. Є. Коваль]. Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013.  

90 с. 

6. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. К.: Центр учбової літератури, 2009. 471с. 

7. Педагогіка вищої школи: підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.  290 с. 

8. Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник / Л. Г. Кайдалова, І. С. 

Сабатовська-Фролкіна, Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп. Х. : НФаУ, 2019. 248 с. 

9. Туркот, Т.І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. К.: Кондор, 2011. 628 с. 

10. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : Академвидав, 2014. 454 с.  
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://www/
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Додаткова література 
1. Батечко Н. Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-

методологічні засади.  Київ : Едельвейс, 2014. 707 с.  

2. Губерська, Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти: теоретико-правове 

дослідження.   Харків : Панов, 2015.  508 с. 

3. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. Х.: Видав. гр. 

«Основа», 2004. 240 с. 

4. Освітні технології: Навч.-метод. посіб / За заг. ред.О.М.Пєхоти. К.: А.С.К., 2001. 256 с. 

Печеранський І. П. Викладач та студент в системі вищої школи: філософсько-освітні 

рефлексії.  Київ : Леся, 2014. 167 с. 

5. Освітологія: фахова підготовка: навч.-метод. посіб. За ред. В.О. Огнев’юка. Київ: ВП 

«Едельвейс», 2014. 624 с. 

6. Основи педагогічних вимірювань: навч.-метод. посіб. / І.П. Аннєнкова, Н.В. Кузнєцова, 

Л.А. Раскола. Одеса. Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. 2021. 210 с. 

7. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / Под ред. Ю. П. Сурмина. Київ: Центр 

інновацій та розвитку, 2002. 286 с. 

8. Романовська, О. О. Вступ до інноватики вищої освіти : монографія  – Київ : Вид-во НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2015. 132 с. : 

9. Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи: 

монографія / [В. Ф. Живодьор та ін.]. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. 

437 с.  

10. Федірчик Т. Д. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої 

школи (теоретико-методичний аспект). Чернівці: Рута, 2015. 447 с.  

11. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. посіб. 

Київ : Вища шк., 2004. 208 c. 

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. Вища освіта. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://vnz.org.ua/ 

2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://dnpb.gov.ua/ua/ 

3. Інститут вищої освіти НАПН України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ihed.org.ua/ 

4. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://ipood.com.ua/ 

5. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua. 

6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Одеська національна наукова бібліотека [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://odnb.odessa.ua/ 

8. Освітня платформа «Критичне мислення». Режим доступу:    

https://www.criticalthinking.expert/ 

9. Український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: https://prometheus.org.ua/ 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.  
 

5. Методи діагностики успішності навчання: тестування, усне опитування, письмові 

роботи, самооцінювання, взаємоконтроль (взаємооцінювання). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2$
http://vnz.org.ua/
https://ihed.org.ua/
http://ipood.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://odnb.odessa.ua/
https://www.criticalthinking.expert/
https://prometheus.org.ua/

