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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  Обов’язкова чи вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання Українська  

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 5  

Семестр 9  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2  

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 16  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 15   

Самостійна робота 25  

Форма семестрового контролю Екзамен   

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – розкрити закономірності функціонування психіки студента як 

суб’єкта навчально-професійної діяльності та специфіку науково-педагогічної 

діяльності викладача, сприяти на цій основі формуванню загальної 

психологічної культури та компетентності студентів, їх готовності до 

майбутнього кваліфікованого професійно-педагогічного спілкування. 

Завдання курсу: 

 інтеграція та систематизація набутих у процесі професійного 

навчання знань про психологічні передумови підвищення якості вищої 

освіти; 

 опанування знань про психологічні особливості студентського 

періоду життя людини й усвідомлення закономірностей професійного 

становлення і особистісного зростання майбутніх фахівців; 

 формування професійного мислення студентів, набуття ними досвіду 

творчого використання психологічних знань для вирішення конкретних 

завдань навчально-професійної та майбутньої науково-педагогічної 

діяльності; 

 сприяння професійному самовизначенню та набуттю магістрантами 

професійно-педагогічної ідентичності через усвідомлення психологічних 

особливостей науково-педагогічної діяльності та передумов її опанування. 

3. Результати навчання за дисципліною 

 навички орієнтації в сучасних джерелах інформації та вміння 

використовувати  бази даних, програмні ресурси, глобальні комп’ютерні 

мережі та ін.; 
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 знання психологічних теорій і фактів для вирішення прикладних 

проблем психологічного супроводу професійного становлення особистості;  

 здатність поширювати комплексний професійний вплив на 

особистість для гармонізації її становлення; 

 уміння мотивувати людей та координувати їх діяльність для 

досягнення спільних цілей; 

 здатність керівництва базовими психологічними дослідженнями у 

прикладній професійній діяльності; 

 здатність поширювати медіативні практики в умовах особистісно-

професійних конфліктів; 

 уміння поширювати психологічні  знання і використовувати новітні 

технології викладання психологічних навчальних дисциплін; 

 здатність брати участь в розробленні та вдосконаленні навчальних 

програм психологічних дисциплін.;  

 уміння проектувати, моніторити та оцінювати якість навчально-

виховного процесу освітніх закладів задля  поширення психологічної 

культури та безпеки в суспільстві; 

 вміння створювати й апробувати програми психопрофілактики 

відхилень та ризиків соціально-професійного розвитку особистості; 

 навички аналізу власної професійної діяльності та застосовування 

методів емоційної та когнітивної саморегуляції. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами 

робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1 Психологічна характеристика студентства 

Тема 1. Психологія вищої школи як 

наука 

2 2      

Тема 2. Психологічна характеристика 

студентського віку 

9 2     7 

Тема 3. Успішність навчально-

професійної діяльності 

2  2     

Тема 4. Психологія студентської 

групи 

7  2    5 

Модульний контроль 2  
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Разом 22 4 4    12 

Змістовий модуль 2. Психологія особистості та діяльності  

викладача вищої школи 

Тема 1. Професіоналізм педагогічної 

діяльності та особистості викладача 

2 2      

Тема 2. Психологія педагогічної 

взаємодії викладача  зі студентами 

2 2      

Тема 3. Індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності викладача 

10  2    8 

Тема 4. Психологічний аналіз 

педагогічних конфліктів у ЗВО 

7  2    5 

Модульний контроль 2  

Разом 23 4 4    13 
Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

15  

Усього 60 8 8    25 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Психологічна характеристика студентства 

Лекція 1.  Психологія вищої школи як наука (2 год.) 

Психологія вищої школи як нова галузь психологічної науки та навчальна 

дисципліна. Предмет, завдання і основні категорії  психології вищої школи на 

сучасному етапі реформування вищої освіти України. Зв'язок психології вищої 

школи з іншими науками. Методологія, принципи і методи психологічного 

дослідження.  

Основні поняття теми: психологія вищої школи, студент, викладач  

Лекція 2. Психологічна характеристика студентського віку (2 

год.) 

Пізня юність як типовий період розгортання студентства. Інтелектуальні й 

особистісні показники представників студентського періоду. Суперечності та 

кризи студентського віку. Механізми та результати соціалізації особистості 

на етапі навчання у ЗВО. Адаптація студента до умов навчання у вищій 

школі. Типологія сучасних студентів.  

Основні поняття теми: студентство, інтелектуальна й особистісна зрілість, 

криза адаптації, криза апробації, криза фахової готовності.  

Семінар 1. Успішність навчально-професійної діяльності студентів як предмет 

психологічного аналізу 

Семінар 2. Психологія студентської групи 

Змістовий модуль 2. Психологія особистості та діяльності 

викладача вищої школи 

Лекція 3. Професіоналізм педагогічної діяльності та особистості 

викладача (2 год.) 

Педагогічний професіоналізм як предмет психологічного аналізу. Компоненти 

педагогічної діяльності викладача та його професіоналізму. Акмеологічний 

підхід до змісту та виявів професіоналізму сучасного викладача ЗВО. Вияви 
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професіоналізму педагогічної діяльності викладача. Професіоналізм 

особистості викладача.  

Основні поняття теми: професіоналізм діяльності викладача, 

професіоналізм особистості викладача, імідж викладача.  

 

Семінар 3. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності викладача   

 

Лекція 4. Психологія педагогічної взаємодії викладача 

 зі студентами (2 год.) 

Психологічний аналіз педагогічної взаємодії викладача і студентів. 

Характеристика рівнів сформованості педагогічних взаємин викладачів і 

студентів. Зміст педагогічних позицій викладача у спілкуванні зі студентами. 

Типові суперечності та бар’єри педагогічного спілкування викладача зі 

студентами. Діалогічне спілкування як умова ефективної педагогічної взаємодії 

викладача та студентів.   

Основні  поняття теми: професійно-педагогічне спілкування викладача, 

комунікативна педагогічна позиція викладача, бар’єри професійно-

педагогічного спілкування викладача, діалогічне спілкування. 

Семінар 4. Психологічний аналіз педагогічних конфліктів у ВНЗ 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 

Відвідування семінарських 

занять 

1 2 2 2 2 

Робота на семінарському 

занятті 

10 2 20 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 

Разом - 59 - 59 

Максимальна кількість балів: 118 

Розрахунок коефіцієнта: 118 : 100 =1,18 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. Психологічна характеристика студентства 

Тема 2. Психологічна характеристика студентського віку - 7 год. 
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Створити власну типологію сучасних студентів, оформивши її як 

презентацію обсягом близько 5-7 слайдів – 5 балів. 

Тема 4. Психологія студентської групи - 5 год. 

Охарактеризувати статуси студентів у академічній групі – 5 балів. 

Змістовий модуль 2. Психологія особистості та діяльності 

викладача вищої школи 

Тема 3. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності викладача - 8 год. 

Створити власну типологію сучасних викладачів, оформивши її як 

презентацію обсягом близько 5-7 слайдів – 5 балів. 

Тема 4. Психологічний аналіз педагогічних конфліктів у ЗВО - 5 год. 

Здійснити психологічний аналіз трьох педагогічних конфліктів: 1) між 

викладачем і студентом; 2) між студентом і студентом; 3) між викладачем і 

викладачем. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи залежить від 

дотримання таких критеріїв: 

- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  

- повний обсяг їх виконання1б;  

- якість виконання навчальних завдань 2 б;  

- творчий підхід у виконанні завдань1б. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються у формі тестування.  

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість балів 

Визначення якості володіння 

базовими поняттями 
тести  25 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді тестування в ЕНК 

«Педагогіка та психологія вищої школи (5 курс, ПС, денна)», питання до 

якого інтегрують зміст двох модулів - педагогіки вищої школи та психології 

вищої школи.  

Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

Тестування в ЕНК складається із питань закритого та відкритого типу. Загальна 

кількість питань – 20. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал. Максимальна 

кількість балів – 20.  

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Предмет психології вищої школи як науки, її завдання.  

2. Функції та принципи здійснення викладачем психологічного 
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дослідження.  

3. Ознаки досягнення інтелектуальної та особистісної зрілості в 

студентському віці.  

4. Становлення Я-концепції майбутнього фахівця.  

5. Характеристика типових криз особистості студентського періоду. 

6. Етапи соціалізації особистості студентського періоду. 

7. Форми адаптації першокурсників до умов навчання у ЗВО. 

8. Типові шляхи та напрями професіоналізації студентів.  

9. Формування професійної спрямованості в студентському періоді.  

10. Формування фахової компетентності в студентському періоді.  

11. Особливості навчально-професійної діяльності студента. 

12. Типові чинники обмежень інтелектуальних функцій студентів. 

13. Психолого-педагогічні умови формування професійної мотивації 

навчання студентів.  

14. Розвиток пізнавальної самостійності студентів.  

15. Чинники і показники успішності навчально-професійної діяльності 

студентів. 

16. Типові причини та шляхи усунення неуспішності навчально-

професійної діяльності студента. 

17. Поняття студентської групи, її психологічні особливості. 

18. Структура та стадії становлення студентської академічної групи.  

19. Чинники та види  конфліктів у студентській академічній групі.  

20. Зміст професіоналізму діяльності та особистості викладача. 

21. Психологічна компетентність викладача вищої школи. 

22. Індивідуальний стиль професійної діяльності викладача вищої школи.  

23. Імідж та педагогічні цінності сучасного викладача вищої школи.  

24. Чинники авторитету сучасного викладача.  

25. Функції та завдання професійно-педагогічного спілкування викладача 

зі студентами. 

26. Класифікація типових стилів педагогічного спілкування викладача зі 

студентами. 

27. Характеристика діалогічного спілкування викладача та студентів.  

28. Функції, типи та стратегії вирішення конфлікту між викладачем і 

студентом.  

29. Ознаки та стадії розвитку педагогічного конфлікту у ЗВО.  

30. Профілактика та корекція конфліктів педагогічної взаємодії у ЗВО.  

6.6. Шкала відповідності оцінок (подати без змін) 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 
Навчально-методична карта дисципліни «Психологія вищої школи»  

спеціальності 053 «Психологія» 

Разом: 60 год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 8 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 25 год. 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля 

 

Психологічна характеристика студентства Психологія особистості та діяльності викладача вищої 

школи  

Кількість балів 

за модуль   

59 балів 59 балів 

 

Теми лекцій 

 

1. Психологія вищої школи як наука – 1 бал. 

2. Психологічна характеристика студентського віку – 

1 бал. 

1. Професіоналізм педагогічної діяльності та особистості 

викладача – 1 бал. 

2. Психологія педагогічної взаємодії викладача 

 зі студентами – 1 бал. 

Кількість балів 2 бали 2 бали 

 

Теми семінарів 

1. Успішність навчально-професійної діяльності 

студентів як предмет психологічного аналізу – 11 

балів. 

2. Психологія студентської групи – 11 балів 

3. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності викладача – 

11 балів. 

4. Психологічний аналіз педагогічних конфліктів у ЗВО – 

11 балів. 

Кількість балів 22 бали 22 бали 

Самостійна 

робота  

Типологія сучасних студентів – 5 балів 

Характеристика студентів у академічній групі – 5 балів 

Типологія сучасних викладачів – 5 балів 

Психологічний аналіз педагогічних конфліктів – 5 балів 

Кількість балів 10 балів 10 балів 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота – 25 балів Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів –  118 

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 1,18 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен – 40 балів  
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р.  

2. Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої школи: курс 

лекцій. – Кременчук, 2016. – 272 с. 

3. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підр. / Л.Г. Подоляк, 

В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2018.  – 351 с.  

 

Додаткова література: 

1. Булах І.С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і 

студентів : навч.-метод. посіб. / І.С. Булах, Л.В. Долинська. – К.: НПУ, 2012. 

– 114 с. 

2. Винославська В. Психологічні особливості студентської групи / 

В. Винославська // Практична психологія та соціальна робота. – 2015. –  №7. 

– С. 65-70.  

3. Мороз О.Г. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи 

підготовки / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко. – К.: НПУ, 2016. – 206 

с.  

4. Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи / О.Г. Мороз, 

О.С. Падалка, В.І. Юрченко. – К.: НПУ, 2013. – 267 с.  

5. Савченко Л. Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської 

молоді / Л.Савченко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – №1. – С. 30-33.  

6. Середницька І. Стресостійкість як засіб попередження конфліктів у 

студентської молоді / І. Середницька // Педагогічна думка. – 2015. – №4. – С. 

20-24.  

7. Столярчук О. Вплив криз фахового навчання на формування 

професійної самооцінки майбутніх учителів / Олеся Столярчук // Педагогічна 

освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. [редкол. :  

Огнев’юк В. О.,Бех І. Д., Хоружа Л. Л.]. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса 

Грінченка, 2010. – № 2 (14). – С. 90–94. 

 

 


