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навчальної дисципліни  

«ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

 
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. 

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. 
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. 
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; 
- 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. 
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Загальні психолого-педагогічні основи освітнього процесу в ЗВО. 
Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні основи навчання у ЗВО. 

 
 


