
 



  
 
 
        



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 
навчання 

заочна 
форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  –3  
 
годин –90 
 
 
змістових модулів 3 
 
 ІНДЗ* – немає 

Галузь знань 
05  "Соціальні та 
 поведінкові науки" 
 
Спеціальність 053 
«Психологія» 
 
 
 
Рівень вищої освіти: 
Третій рівень вищої 
освіти (доктор філософії) 

Вибіркова 

Рік підготовки: 
1-й -й 
Семестр 
1-й -й 
Лекції 
16   год. 
Практичні, семінарські 
 14  год. 
Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 
 60  год. 
у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 
Форма підсумкового 
контролю: залік 
 

 
 
* – за наявності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни “Психологія вищої школи" полягає у створенні умов 

для засвоєння докторантами психологічних  складових професійної 
викладацької  діяльності в ЗВО та у сприянні формуванню психологічній 
культури та етичної поведінки викладача вищої школи. 
 Завдання  
- оволодіння докторантами фундаментальними поняттями   і принципами  
психології вищої школи; 
- вивчення особливостей сучасних проблем функціювання освітніх організацій  
- розуміння психологічниз проблем розвитку  вищої освіти 
- володіння діагностичними методами  психології вищої школи та 
психологічними методами оптимізації  освітніх організації. 
 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей: 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей: 

ІК - Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології, в 
тому числі професійної та/або дослідницько- інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 
психологічних знань та/або професійної практики 

ЗК5 - Здатність діяти на основі етичних міркувань при проведенні 
наукових досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній 
діяльності. 

СК4 - Здатність  до самоменеджменту, планування і 
розв’язування задач  власного  професійного і особистісного
 зростання,  відповідальність за навчання інших при проведенні 
науково-педагогічної діяльності. 

СК7 - Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 
освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 
 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни здобувач третього освітнього рівня демонструвати наступні 
результати навчання: 

ПРН 4 Знання та розуміння проектування, оптимізації та оцінювання 
якості науково-педагогічного процесу та освітнього середовища. Здатність до 
інноваціювання та вдосконалення програм навчальних психологічних 
дисциплін. 

ПРН 8 Володіти комунікативними навичками, доступно і аргументовано 
представляти результати досліджень  проблем психологічної теорії та 
практики, брати участь у фахових дискусіях. 

ПРН 9 Уміти полілогічно взаємодіяти із світовою науковою 
спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження. 



ПРН 16 Дотримуватись з опорою на закон етичних норм, враховувати 
авторське право та норми академічної доброчесності при проведенні наукових 
досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

 
2. Зміст навчальної дисципліни 
 
Змістовний модуль1.   СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ 

ОСОБИСТОСТІ У ЗВО 
 
Тема 1. ВИЩА ОСВІТА ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
Вища освіта України та психологія вищої школи на сучасному етапі. 

Болонський процес та актуальні психологічні проблеми сучасної вищої освіти в 
Україні. Об`єкт, предмет та завдання  психології вищої школи. Сучасні 
контексти освітньої діяльності в ЗВО. 

 
Тема 2. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЮНАТСТВА ТА 

ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ 
Вік як психологічна категорія.  Поняття психологічного часу та 

психологічного віку. Вікові періодизації та їхні особливості. Період юнацтва та  
його особливості. Період дорослості та його психологічні особливості. 
Когнітивна сфера та особливості її розвитку у юнацькому та дорослому періоді. 
Психологія пізнавальної дiяльностi студентів. Психологічні основи формування 
професійного мислення. Емоційна сфера та її особливості розвитку у період 
навчання у вищої школі. Психологічні процеси та особливості їхнього розвитку 
у період навчання у вищої школі. Навички та вміння, психологічні основи 
їхнього формування.   

Психологічні особливості навчання в вищої школі. Психологічні умови 
підвищення успішності навчання у ЗВО.  

 
Тема 3. ВИЩА ШКОЛА ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ 

ПРОФЕСІЙОГО СТАНОВЛЕННЯ 
Особистість  як психологічна категорія. Особистість та особливості її 

формування у процесі навчання у вищої школі. Типологічне особистісні якості 
студентів та викладачів. Життєвий шлях та освіта.  Механізми соціалізації 
людини. Соціалізація та адаптація. 

Психологічні основи формування особистості студента як спеціаліста з 
вищою освітою. Мотивація навчання. 

Психологічні основи професійного самовизначення  людини та  
профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі. Психологічні 
особливості формування професійних навичок та вмінь. Психологія творчості. 
Психологічні основи формування творчої особистості в вищій школі. 
Психологічні проблеми кар`єрного росту людини. Викладач вищої школи и 
проблеми його професійного росту. 



Особливості використання методів психодіагностики  та психокорекції в 
вищій школі.   

 
Змістовний модуль 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У 

ЗВО 
Тема 4. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СТУДЕНТЬСЬКИХ ГРУП ТА НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКИХ КОЛЕКТИВІВ 
Студентська група та її соціально-психологічні особливості. Лідерські 

процеси у студентській групі та проблеми формування особистісних якостей. 
Соціально-психологічні основи  індивідуальних та групових методів навчання. 
Групова динаміка  у студентському колективі та  активні методи навчання.    

Соціально-психологічні особливості діяльності викладача вищої школи.   
Міжособистісні та міжгрупові конфлікти та засоби вирішення. 

Лідерські процеси в навчальних групах. Девіантна поведінка у молодіжному 
середовище. 

Тема 5. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ  У ЗВО 

Контекстність освіти та психологічні основи активних форм навчання. 
Психологічні особливості взаємовідносин викладача  та студента. Спілкування 
та соціально-психологічний вплив у ЗВО. Етапи  акту спілкування. Зворотній 
зв`язок у спілкуванні. Невербальні засоби спілкування.  

Змістовний модуль 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК СОЦІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Тема 6. Типологія освітніх організацій та їхні психологічні  
характеристики.  Педагог як організатор освітнього  процесу. Студент як 
суб`єкт навчальної діяльності и самоосвіта. Психологічний аналіз діяльності 
студентів  та викладачів ЗВО. Керівництво та лідерство в навчальних закладах. 
Стиль управління та його психологічна ефективність. 
Психологічні передумови підвищення ефективності праці викладачів ЗВО. 
Сучасні технології навчання та їхні психологічні особливості ( дистанційне 
навчання, тренінги). Соціально-психологічні проблеми науково-викладацьких 
колективів вищої школи. 

 
Тема 7. ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ОБ`ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ У ЗВО 
Поняття предметний (контрольний) тест, тест об’єктивного контролю 

знань. Функції контрольних тестів: діагностична, вимірювання та порівняння, 
прогностична, функція зворотного зв’язку, навчальна функція, функція 
вирівняння вимог до студента.  Види тестового контролю знань: тесті 
попереднього контролю, проміжного та загального контролю. Система 
навчальних елементів: поняття, явища, відношення, алгоритми. 

Рівні  сформованості знань: ознайомчо-орієнтований, понятійно-
аналітичний, продуктивно-синтетичний. Форми та принципі конструювання 



тестових завдань. Ефективність завдань. Технології конструювання тестів 
об’єктивного контролю знань рівня освітньо-професійної підготовки фахівців. 
Технологія психометричного аналізу тестів та тестових завдань. Валідність та 
надійність тестів. 

 
 

 Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усь
ого  

у тому числі у
с
ь
о
г
о  

у тому числі 
л п л

а
б 

ін
д 

с.р
. 

л п ла
б 

ін
д 

с.
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 

Модуль 1 
Змістовний модуль1.   Соціалізація та професіоналізація особистості у 

ЗВО 
Тема 1. Вища освіта як 
предмет психологічного 
аналізу 

8 2 2   4       

Тема 2. Вікові 
особливості розвитку 
юнатства та дорослої 
людини 

10 2 2   6       

Тема 3. Вища школа як 
інститут соціалізації 
людини та її 
професійого 
становлення 

14 2 2   10       

Разом за змістовим 
модулем 1 

32 6 6   20       

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічні процеси у ЗВО 
Тема 4. Соціально-
психологічні 
особливості 
студентьських груп та 
науково-викладацьких 
колективів 

14 2 2   10       

Тема 6. Психологія 
спілкування у ЗВО 

14 2 2   10       

Разом за змістовим 28 4 4   20       



модулем 2 
Змістовий модуль 3. Психологічні проблеми розвитку навчальних 
закладів як соціальних організацій 
Тема 5. Психологічні 
проблеми розвитку 
навчальних закладів як 
соціальних організацій 

16 4 2   10       

Тема 7. Тестування як 
форма об`єктивного 
контролю знань у ВН 

14 2 2   10       

Разом за змістовим 
модулем 3 

30 6 4   20       

Усього годин  90 16 14   60       
 
 

5. Теми семінарських занять     
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Об`єкт, предмет та завдання  психології вищої школи. 
Сучасні контексти освітньої діяльності в ЗВО 

2 

2 Психологічні процеси та особливості їхнього 
розвитку у період навчання у вищої школі. Навички та 
вміння, психологічні основи їхнього формування 

2 

3 Життєвий шлях та освіта.  Механізми соціалізації 
людини. Соціалізація та адаптація 

2 

4 Соціально-психологічні основи  індивідуальних та 
групових методів навчання 

2 

5 Спілкування та соціально-психологічний вплив у ЗВО 2 
6 Психологічні передумови підвищення ефективності 

праці викладачів ЗВО. 
2 

7 Технології конструювання тестів об’єктивного контролю 
знань рівня освітньо-професійної підготовки фахівців. 

 

 Разом  14 
                                                                                                        

6. Теми практичних занять                                                                                                              
7. Теми лабораторних занять 

8. Самостійна робота 
 

№ 
з/

п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

1 Підготовка реферату з ключових тем курсу 20 
3

. 
Розробка прикладів  тестів з  загальної психології  20 



4 Підготовка з питань заліку 20 
 Разом  60 

 
9. Індивідуальні завдання 

10. Методи навчання                                                        
При викладанні дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: лекція, індивідуальна робота, робота з малими групами, робота в 
парах, евристична бесіда, розповідь, пояснення, методи демонстрації та 
ілюстрації, тренувальні вправи, застосування інформаційних технологій. 

                         
11. Методи контролю 

- контроль за самостійною роботою (перевірка конспектів, виконання завдань 
до практичних занять, захист рефератів за обраною темою, презентація 
наукових досліджень тощо); 

                                                               
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума балів 

Змістовий модуль 
№1 

Змістовий модуль 
№ 2 

Змістовий модуль 
№ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
 

Т6 Т7 100 

10 10 20 20 10 10 20 
 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 
 
 



13. Методичне забезпечення 
 

1. Подшивалкіна В.І. «Психологія вищої школи»: метод. рек. до дисципліни 
циклу професійної  підготовки для здобувачів спеціальності 053 
«Психологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти/ 
В.І.Подшивалкіна, М.Ф.Будіянський, О.М.Кириченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. 
Мечникова, Ф-т іпсихології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. –  
25с.  

2. Подшивалніна В.І., Гусакова М.П., Яремчук О.В. Творчий саморозвиток 
психолога: психологічний практикум. Збірник практичних та тестових 
завдань Навчальний посібник рекомендований МО України Одеса: 
Астропринт, 2012. - 178 с.  
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