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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Психологія вищої школи» 

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 013 – Початкова 

освіта 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія вищої 

школи» є особистість викладача та студента в їх розвивальній педагогічній 

взаємодії. Вона досліджує роль «особистісного чинника» при впроваджені 

інноваційних технологій навчання і виховання у ВНЗ, психологічні умови і 

механізми становлення особистості майбутнього фахівця в системі 

ступеневої вищої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка вищої школи, методика 

викладання; психофізіологія, анатомія і фізіологія молоді; філософія вищої 

освіти, економіка вищої освіти, соціологія, історія вищої освіти; загальна, вікова 

і педагогічна психологія, соціальна психологія.   

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Психологія вищої школи: Студентський період життя людини; 

2. Психологічні засади управління вузівським навчальним процесом і 

навчально-професійною діяльністю студентів;              

3. Психологія виховання особистості студента як майбутнього фахівця з 

вищою освітою.   

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни  «Психологія вищої 

школи» є забезпечення загальної теоретичної підготовки магістрантів у галузі 

психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної 

роботи, що  пов’язана з викладацькою діяльністю. 



 

 

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія вищої 

школи» є: 

– опанування знаннями про психологічні особливості студентського 

періоду життя людини; 

– усвідомлення закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх фахівців; 

– вивчення психологічних аспектів навчання і виховання студентської 

молоді; 

– усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної 

діяльності та шляхів її опанування; 

– сприяння професійному самовизначенню і набуття здобувачами 

професійно-педагогічної ідентичності; 

– розвиток таких якостей особистості, що мають для майбутнього 

викладача професійне значення. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

Готовність до систематизації психологічних знань, підвищення 

механізмів ефективності організації навчального процесу у вищій школі; 

здатність до формування професійного мислення здобувачів, творчого 

використання психологічних знань у розв’язанні типових і нестандартних 

професійних завдань педагогічної діяльності, за умов ціннісно-особистісного 

самовизначення педагогів і здобувачів; 

спеціальні: 

Готовність розробляти й реалізувати форми гуманізації психолого-

педагогічного процесу у вищій школі, шляхи відродження національної 

психолого-педагогічної освіти та перебудови вищої освіти; здатність 



 

 

визначати шляхи формування авторитету викладача ВНЗ, усвідомлювати  

роль студентської академічної групи та студентського самоврядування у 

вихованні здобувачів.  

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Психологія вищої школи: студентський період життя людини 

Тема 1.1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи 

Предмет психології вищої школи як галузь психологічної науки. 

Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», «Національної Доктрини розвитку освіти в Україні». Основні 

напрями реформування освіти XXI століття та проблеми сучасної психології 

вищої школи. Зв'язок психології вищої школи з іншими галузями 

психологічних знань. 

Принципи психологічного дослідження: науковість, об'єктивність, 

поетапність. Класифікація методів збору емпіричних психологічних фактів. 

Методи інтерпретації одержаних даних. Етика дослідника. Поняття про 

методику психологічного дослідження. Дослідницькі вміння. 

Тема 1.2. Згальна психологічна характеристика студентського віку 

Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або 

ранньої дорослості (психофізіологічні особливості, протиріччя, соціальна 

ситуація розвитку). 

Вищий навчальний заклад - один із провідних факторів соціалізації 

здобувача як фахівця. Адаптація здобувача до навчання у вищій школі, види 

адаптації, умови ефективності. 

Типологічні особливості здобувачів, що виявляються в навчальній 

діяльності та поведінці. 



 

 

Врахування психологічних особливостей юнацького віку при роботі зі 

здобувачами. 

Тема 1.3. Професійне становлення особистості здобувача як 

майбутнього фахівця з вищою освітою 

Навчально-професійна діяльність як провідна в студентському віці. 

Формування професійної спрямованості особистості здобувача. Розвиток «Я-

концепції» як показника особистісного зростання і професійного становлення 

здобувача. Складові та функції «Я-концепції». 

Формування професійних та особистісних якостей майбутнього 

фахівця. Розвиток творчості в здобувачів. Самоосвіта та самовиховання 

здобувача, їх значення в його професійному зростанні. Готовність до 

професійної діяльності випускника. 

Тема 1.4. Психологія студентської групи 

Психологічні особливості студентської групи та її структура. 

Рівні розвитку студентської академічної групи. Шляхи формування 

студентського колективу. 

Соціально-психологічні явища в студентській групі та їх вплив на 

особистість кожного здобувача. 

Проблема лідера та лідерства в студентській групі. Соціально-

психологічний клімат у групі та його вплив на її працездатність. 

Психологічні засади студентського самоврядування. Закон України 

«Про вищу освіту» про студентське самоврядування. 

 

Змістовий  модуль 2  

Психологічні засади управління вузівським навчальним процесом і 

навчально-професійною діяльністю здобувачів 

Тема 2.1. Психологічні засади управління навчальним процесом у 

вищій школі 

Загальна характеристика навчального процесу і навчально-професійної 

діяльності як об'єктів управління, психологічний аналіз їх складових. 



 

 

Поняття про управління в системі освіти. Опосередковане та пряме  

управління,  їх  особливості.  Сутність управління  навчально-професійною 

діяльністю здобувачів (соціальна нормативність навчальної діяльності,  

свідомий  характер,  власна  активність,  творчий  підхід). 

Кваліфікаційна характеристика та професіограма. 

Педагогічне управління навчальним процесом у вищій школі та його 

психологічний аналіз із позицій сучасних вимог. Управління професійною 

рефлексією. Педагогічний процес як цілеспрямована активна взаємодія 

викладача зі здобувачем. 

Управління як контроль і оцінка навчальної діяльності здобувача. 

Тема 2.2. Психологічний аналіз уміння здобувачів 

Здобувач як суб'єкт власної навчально-професійної діяльності. 

Мотиваційна спрямованість учіння студента. Формування професійних 

мотивів навчання. Власна пізнавальна активність студента, її спрямованість 

на засвоєння професійних знань, умінь і навичок. Розвиток творчого 

потенціалу студентів під час навчання. 

Психологічні принципи організації навчально-професійної діяльності 

студентів. Вимоги до навчання, вміння вчитися самостійно Психологічні 

аспекти організації самостійної роботи студентів. 

Критерії ефективності учіння. Причини неуспішності студентів шляхи 

їх подолання. 

Змістовий модуль 3 

Психологія виховання особистості студента як майбутнього 

фахівця з вищою освітою 

Тема 3.1. Психологія виховання студентської молоді 

Єдність процесів навчання, розвитку та виховання. Сучасні вимоги до 

особистості фахівця з вищою освітою та завдання виховання студенті! 

відповідно до пріоритетних напрямів реформування освіти в Україні. Меті та 

зміст виховання студентської молоді. Психологічні механізми формування 

якостей особистості та відповідні функції виховання Психолого-педагогічна 



 

 

характеристика основних напрямів реалізації функцій виховання у вищому 

навчальному закладі. 

Етапи  становлення  моральної свідомості  студента.  Критерії 

моральної вихованості людини. 

Соціально-психологічні    чинники    і    психологічні    механізму 

формування національної самосвідомості студентів. 

Тема 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії 

викладача зі студентами 

Роль педагогічного спілкування в розв'язанні соціально-моральних 

завдань професійної підготовки майбутнього фахівця. Виховна позиція 

викладача в педагогічній комунікативній взаємодії: розуміння, визнання та 

прийняття студента. Активне рефлексивне слухання та «Я-повідомлення» в 

комунікативній взаємодії. Діалогічне спілкування, його характеристика. 

Тема 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у 

педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення 

Протиріччя та бар'єри спілкування, причини їх виникнення та засоби 

регулювання. Особливості педагогічного конфлікту, стадії розвитку, 

поведінка конфліктуючих сторін. Психологічні передумови та шляхи 

вирішення педагогічного конфлікту. 

Тема 3.4. Психологія особистості та діяльності викладача вищої 

школи 

Психологічна характеристика викладача вищої школи як особистості. 

Характеристика самосвідомості (рефлексивності) викладача, аналіз його 

професійної компетентності та майстерності. Вплив «Я- концепції» 

викладача на його науково-педагогічну діяльність. Науково-педагогічна 

творчість, її особливості. Умови імпровізації в науково-педагогічній 

діяльності. Культура педагогічного мислення. 

Характеристика педагогічних здібностей. Особливості діяльності 

викладача при різних стилях взаємодії. Типологія викладачів. 

Педагогічна етика. Вимоги студентів до викладача. 



 

 

Шляхи формування педагогічної майстерності й підвищення рівня 

професіоналізму викладача вищої школи. 
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Тема заняття: Предмет, завдання, методи психології вищої школи як галузь 

психологічної науки. Поняття про методику психологічного дослідження; 

дослідницькі вміння. Вищий навчальний заклад - один із провідних факторів 

соціалізації здобувача як фахівця; адаптація здобувача до навчання у вищій 

школі; типологічні особливості здобувачів, що виявляються в навчальній 

діяльності та поведінці. 

Мета вивчення: виявити основні принципи і завдання психології вищої 

школи. Розрізняти основні методи психології, їх особливості. Розглянути 

загальну характеристику періоду життя здобувача. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: схеми-таблиці, інтерактивні прилади. 

План заняття: 

1. Визначити предмет і завдання психології вищої школи. 

2. Обґрунтувати значущість курсу «Психологія вищої школи» в системі 

підготовки науково-педагогічних працівників. 

3. Визначити основні категорії психології вищої школи та довести їх єдність 

у розв’язанні завдань професійної підготовки фахівця. 

4. Назвати низку проблем психології вищої школи в умовах сучасного 

реформування освіти та шляхи їх вирішення. 

5. Охарактеризувати основні етапи проведення науково-психологічного 

дослідження. 

6. Дати коротку характеристику періоду життя здобувача за схемою аналізу 

психологічного віку. 

7. Процес соціалізації особистості здобувача як майбутнього викладача. 

Основні завдання для освоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Розробка здобувачем презентацій до лекційного матеріалу. 

2. Ведення словника ключових понять. 

Література: 



 

 

1. Аванесова  А. С., Вербицкий А. А. Основы педагогики и психологии 

высшей школы / А. С. Аванесова, А. А. Вербицкий. – М.: МГУ, 1986. – 302с. 

2. Галузинський В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології 

вищої школи в Україні / В. М. Галузинський, М. В. Євтух. – К.: Інтел, 1995. – 

168с. 

3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы /                      

М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович // Учеб. пособие для вузов: – Мн.: Изд-во 

БГУ, 1978. – 252с. 

4.  Зинченко В. П.  Психологические основы педагогики / В. П. Зинченко. – 

М.: Гайдарики, 2003. – 275с. 

 

 

 

Тема заняття: Професійне становлення особистості здобувача як майбутнього 

фахівця з вищою освітою. Психологічні особливості академічної групи 

здобувачів. Соціально-психологічний клімат у групі та його вплив на її 

працездатність. 

Мета вивчення: ознайомитись з теоретичними та практичними 

дослідженнями професійного становлення особистості здобувача як 

майбутнього фахівця з вищою освітою. Розглянути загальна характеристика 

психології академічної групи здобувачів. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: схеми-таблиці, інтерактивні прилади. 

План заняття: 

1. Навчально-професійна діяльність як провідна в юнацькому віці. 

Формування професійної спрямованості особистості здобувача. Розвиток «Я-

концепції» як показника особистісного зростання і професійного становлення 

здобувача. Складові та функції «Я-концепції». 

2. Формування професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця. 

Розвиток творчості в здобувачів. Самоосвіта та самовиховання здобувача, їх 



 

 

значення в його професійному зростанні. Готовність до професійної 

діяльності випускника. 

3. Психологічні особливості академічної групи та її структура. 

4. Рівні розвитку академічної групи. Шляхи формування колективу 

здобувачів. 

5. Соціально-психологічні явища в академічній групі та їх вплив на 

особистість кожного здобувача. 

6. Проблема лідера та лідерства в групі. Соціально-психологічний клімат у 

групи та його вплив на її працездатність. 

7. Психологічні засади самоврядування здобувачів. Закон України «Про вищу 

освіту» про самоврядування. 

Основні завдання для освоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Розробка здобувачем презентацій до лекційного матеріалу. 

2. Ведення словника ключових понять. 

Література: 

1. Леонтьев А. Н. Психологические вопросы формирования личности 

студента / А. Н. Леонтьев // Психология в вузе. – 2003. - № 1-2. –  

С. 232-241. 

2. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи / Л. Г. Подоляк,  

В. І. Юрченко //  Навчальний посібник. – К, 2006. – 320с. 

3. Рудик П. А. Потреба в посиленні виховання студентів / П. А. Рудик // 

Проблеми освіти. – 1997. – Вип. 7. – С. 101-111. 

4. Рябченко В. Деякі концептуальні проблеми навчання і виховання студентів 

у сучасних вищих навчальних закладах України / В. Рябченко // Вища 

освіти України. – 2005. – № 3. – С. 40 – 44. 

5. Скульський Р. П. Особливості виховної роботи в національному вищому 

навчальному закладі / Р. П. Скульський // Проблеми освіти. – 1997. – 

Вип. 7. – С. 91 – 101. 

 



 

 

 

Тема заняття: Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій 

школі. Кваліфікаційна характеристика та професіограма. Управління як 

контроль і оцінка навчальної діяльності здобувача. 

Мета вивчення: розглянути психологічні засади педагогічного управління 

навчальним процесом у вищій школі та його психологічний аналіз із позицій 

сучасних вимог. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: схеми-таблиці, інтерактивні прилади. 

План заняття: 

1. Загальна характеристика навчального процесу і навчально-

професійної діяльності як об'єктів управління, психологічний аналіз їх 

складових. 

2. Поняття про управління в системі освіти. Опосередковане та пряме  

управління,  їх  особливості.  Сутність управління  навчально-професійною 

діяльністю студентів (соціальна нормативність навчальної діяльності,  

свідомий  характер,  власна  активність,  творчий  підхід). 

3. Кваліфікаційна характеристика та професіограма. 

4. Педагогічне управління навчальним процесом у вищій школі та його 

психологічний аналіз із позицій сучасних вимог. Управління професійною 

рефлексією. Педагогічний процес як цілеспрямована активна взаємодія 

викладача зі студентом. 

5. Управління як контроль і оцінка навчальної діяльності здобувача. 

Основні завдання для освоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Розробка здобувачем презентацій до лекційного матеріалу. 

2. Ведення словника ключових понять. 

Література: 



 

 

1. Аванесова А. С., Вербицкий А. А. Основы педагогики и психологии 

высшей школы / А. С. Аванесова, А. А. Вербицкий. – М.: МГУ, 1986. –              

302 с. 

2. Галузинський В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні / В. М. Галузинський, М. В. Євтух. – К.: Інтел, 1995. – 

168с. 

3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы / 

М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович // Учеб. пособие для вузов: - Мн.: Изд-

во БГУ, 1978. – 252 с. 

4. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики / В. П. Зинченко. – М.: 

Гайдарики, 2003. – 275 с. 

5.  Рудик П. А. Потреба в посиленні виховання студентів / П. А. Рудик // 

Проблеми освіти. – 1997. – Вип. 7. – С. 101 – 111. 

 

 

Тема заняття: Психологічний аналіз і принципи навчально-професійної 

діяльності здобувачів. Мотиваціна спрямованість учіння здобувачів вишу. 

Мета вивчення: навчитись робити психологічний аналіз уміння здобувачів 

на основі принципів навчально-професійної діяльності; встановлення 

чинників мотиваційної спрямованості учіння здобувачів вишу. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: схеми-таблиці, інтерактивні прилади. 

План заняття: 

1. Здобувач як суб'єкт власної навчально-професійної діяльності. 

Мотиваційна спрямованість учіння студента. Формування професійних 

мотивів навчання. Власна пізнавальна активність здобувача, її 

спрямованість на засвоєння професійних знань, умінь і навичок. Розвиток 

творчого потенціалу здобувачів під час навчання. 



 

 

2. Психологічні принципи організації навчально-професійної діяльності 

здобувачів. Вимоги до навчання, вміння вчитися самостійно Психологічні 

аспекти організації самостійної роботи здобувачів. 

3. Критерії ефективності учіння. Причини неуспішності здобувачів, шляхи їх 

подолання. 

Основні завдання для освоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Розробка здобувачем презентацій до лекційного матеріалу. 

2. Ведення словника ключових понять. 

Література: 

1. Аванесова А. С., Вербицкий А. А. Основы педагогики и психологии 

высшей школы / А. С. Аванесова, А. А. Вербицкий. – М.: МГУ, 1986. – 

302с. 

2. Галузинський В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні / В. М. Галузинський, М. В. Євтух. – К.: Інтел, 1995. – 

168с. 

3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы /                      

М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович // Учеб. пособие для вузов: - Мн.: Изд-

во БГУ, 1978. – 252с. 

4. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики / В. П. Зинченко. – 

М.: Гайдарики, 2003. – 275с. 

5. Рудик П. А. Потреба в посиленні виховання студентів / П. А. Рудик // 

Проблеми освіти. – 1997. – Вип. 7. – С. 101-111. 

 

 

Тема заняття: Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та 

завдання виховання здобувачів відповідно до пріоритетних напрямів 

реформування освіти в Україні. Соціально-психологічні чинники і психологічні 

механізми формування національної самосвідомості здобувачів. 



 

 

Мета вивчення: розглянути важливі аспекти соціально-психологічних 

чинників і психологічні механізми формування національної самосвідомості 

здобувачів. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: схеми-таблиці, інтерактивні прилади. 

План заняття: 

1. Єдність процесів навчання, розвитку та виховання. Сучасні 

вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та завдання виховання 

здобувачів відповідно до пріоритетних напрямів реформування освіти в 

Україні. 

2. Етапи  становлення  моральної свідомості  здобувача.  Критерії моральної 

вихованості людини. 

3. Соціально-психологічні чинники і психологічні механізму формування 

національної самосвідомості здобувачів. 

Основні завдання для освоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Розробка здобувачем презентацій до лекційного матеріалу. 

2. Ведення словника ключових понять. 

Література: 

1. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності / Г. О. Балл  // 

Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 3 – 11. 

2. Балл Г. О. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти / Г. О. Балл  // 

Освіта і управління. – 1997. – Т. 1. – Ч. 2. – С. 21 – 36. 

3. Буряк В. Умови та засоби самоосвіти студентів / В. Буряк // Вища освіта 

України. – 2002. – № 6. – С.18 – 22. 

4. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех  // Педагогіка 

і психологія. – 1997.  –  № 1. – С. 124 – 129. 

5. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности / С. Д. Смирнов // Учебное пособие. – М.: 

Изд.центр. «Академия», 2001. – 304с. 



 

 

Тема заняття: Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі 

здобувачами. 

Мета вивчення:: розкрити роль педагогічного спілкування в розв’язанні 

соціально-моральних завдань професійної підготовки майбутнього фахівця. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: схеми-таблиці, інтерактивні прилади. 

План заняття: 

1. Роль педагогічного спілкування в розв'язанні соціально-моральних завдань 

професійної підготовки майбутнього фахівця. 

2. Протиріччя та бар'єри спілкування, причини їх виникнення та засоби 

регулювання. 

Основні завдання для освоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Розробка здобувачем презентацій до лекційного матеріалу. 

2. Ведення словника ключових понять. 

Література: 

1. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності / Г. О. Балл  // 

Педагогіка і психологія. – 1994. - № 2. – С. 3-11. 

2. Балл Г. О. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти / Г. О. Балл  // 

Освіта і управління. – 1997. – Т. 1. – Ч. 2. – С. 21-36. 

3. Буряк В. Умови та засоби самоосвіти студентів / В. Буряк // Вища освіта 

України. – 2002. - № 6. – С.18-22. 

4. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех  // Педагогіка і 

психологія. – 1997. - №1. – С. 124-129. 

5. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности / С. Д. Смирнов // Учебное пособие. – М.: 

Изд.центр. «Академия», 2001. – 304с. 

 

 



 

 

Тема заняття: Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній 

взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення. Психологія особистості та 

діяльності викладача вищої школи. Шляхи формування педагогічної 

майстерності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи. 

Мета вивчення: розкрити засоби запобігання протиріч і вирішення 

конфліктів у педагогічній взаємодії; встановити шляхи формування 

педагогічної майстерності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої 

школи. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: схеми-таблиці, інтерактивні прилади. 

План заняття: 

1. Особливості педагогічного конфлікту, стадії розвитку, поведінка 

конфліктуючих сторін. 

2. Психологічні передумови та шляхи вирішення педагогічного конфлікту. 

3. Психологічна характеристика викладача вищої школи як особистості. 

Характеристика самосвідомості (рефлексивності) викладача, аналіз його 

професійної компетентності та майстерності. Вплив «Я-концепції» 

викладача на його науково-педагогічну діяльність. Науково-педагогічна 

творчість, її особливості. Умови імпровізації в науково-педагогічній 

діяльності. Культура педагогічного мислення. 

4. Характеристика педагогічних здібностей. Особливості діяльності 

викладача при різних стилях взаємодії. Типологія викладачів. 

5. Педагогічна етика. Вимоги здобувачів до викладача. 

6. Шляхи формування педагогічної майстерності й підвищення рівня 

професіоналізму викладача вищої школи. 

Основні завдання для освоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Розробка здобувачем презентацій до лекційного матеріалу. 

2. Ведення словника ключових понять. 

 



 

 

Література: 

1. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності / Г. О. Балл  // 

Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 3 – 11. 

2. Балл Г. О. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти / Г. О. Балл  // 

Освіта і управління. – 1997. – Т. 1. – Ч. 2. – С. 21 – 36. 

3. Буряк В. Умови та засоби самоосвіти студентів / В. Буряк // Вища освіта 

України. – 2002. - № 6. – С.18 – 22. 

4. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех  // Педагогіка і 

психологія. – 1997. – №1. – С. 124 –129. 

5. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности / С. Д. Смирнов // Учебное пособие. – М.: 

Изд.центр. «Академия», 2001. – 304с. 
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Тема Завдання Рекомендована література 
Форма 

контролю 

Змістовий 

модуль 1. 

Психологія 

вищої школи: 

період життя 

здобувача 

Тема 1.1.: 

Предмет, 

завдання, 

методи 

психології 

вищої школи як 

галузь 

психологічної 

науки. Поняття 

про методику 

психологічного 

дослідження; 

дослідницькі 

вміння. 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми; 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

4.Опрацювати 

першоджерела 

(конспект, 

тезиси) 

 

1. http://bibl.com.ua/pshologiya 

/1897/index.html?page=7 

2. Галузинський В. М., Євтух 

М. В. Основи педагогіки та 

психології вищої школи в 

Україні /                                              

В. М. Галузинський, М. В. 

Євтух. – К.: Інтел, 1995. – 

168с. 

3. Шейко С. Національні та 

загальнолюдські засади 

реформування сучасної вищої 

освіти в Україні / С. Шейко // 

Вища школа. – 2005. - №3. – 

С.32-39. 

 

 

 

1. Перевірка 

глосарію 

2. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Захист 

презентації 

4. Перевірка 

конспекту 

Тема 1.2.: 
Вищий 

навчальний 

заклад - один із 

провідних 

факторів 

соціалізації 

здобувача як 

фахівця; 

адаптація 

здобувача до 

навчання у 

вищій школі; 

типологічні 

особливості 

здобувачів, що 

виявляються в 

навчальній 

діяльності та 

поведінці. 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

 Аванесова  А. С., 

Вербицкий А. А. Основы 

педагогики и психологии 

высшей школы / А. С. 

Аванесова, А. А. Вербицкий. – 

М.: МГУ, 1986. – 302с. 

 Дьяченко М. И., 

Кандыбович Л. А. Психология 

высшей школы /                      

М. И. Дьяченко, Л. А. 

Кандыбович // Учеб. пособие 

для вузов: - Мн.: Изд-во БГУ, 

1978. – 252с. 

  Зинченко В. П.  

Психологические основы 

педагогики / В. П. Зинченко. – 

М.: Гайдарики, 2003. – 275с. 

 

1. Перевірка 

глосарію 

2. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Захист 

презентації 

 

http://bibl.com.ua/pshologiya


 

 

Тема 1.3.: 
Професійне 

становлення 

особистості 

здобувача як 

майбутнього 

фахівця з 

вищою освітою. 

 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

4. Дати оцінку 

своїм 

професійним 

якостям, які Ви 

набули під час 

навчання у ВНЗ 

o Леонтьев А. Н. 

Психологические вопросы 

формирования личности 

студента / А. Н. Леонтьев // 

Психология в вузе. – 2003. - № 

1-2. –                  С. 232-241. 

o Подоляк Л. Г., Юрченко В. 

І. Психологія вищої школи / Л. 

Г. Подоляк,            В. І. 

Юрченко //  Навчальний 

посібник. – К, 2006. – 320с. 

o Рудик П. А. Потреба в 

посиленні виховання студентів 

/ П. А. Рудик // Проблеми 

освіти. – 1997. – Вип. 7. – С. 

101-111. 

 

1. Перевірка 

глосарію 

2. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Захист 

презентації 

4. Перевірка 

конспекту 

 

Тема 1.4.: 

Психологічні 

особливості 

академічної 

групи 

здобувачів. 

Соціально-

психологічний 

клімат у групі та 

його вплив на її 

працездатність. 

 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

1. Рябченко В. Деякі 

концептуальні проблеми 

навчання і виховання 

студентів у сучасних вищих 

навчальних закладах України / 

В. Рябченко // Вища освіти 

України. – 2005. - № 3. – С.40-

44. 

2. Скульський Р. П. 

Особливості виховної роботи в 

національному вищому 

навчальному закладі / Р. П. 

Скульський // Проблеми 

освіти. – 1997. – Вип.7. – С. 

91-101. 

1. Перевірка 

глосарію 

2. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Захист 

презентації 

 

Змістовий 

модуль 2. 

Психологічні 

засади 

управління 

вузівським 

навчальним 

процесом і 

навчально-

професійною 

діяльністю 

здобувачів. 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Написання 

реферату. 

o Галузинський В. М., 

Євтух М. В. Основи 

педагогіки та психології вищої 

школи в Україні /               В. 

М. Галузинський, М. В. Євтух. 

– К.: Інтел, 1995. – 168с. 

o Дьяченко М. И., 

Кандыбович Л. А. Психология 

высшей школы /                                                           

М. И. Дьяченко, Л. А. 

Кандыбович // Учеб. пособие 

для вузов: - Мн.: Изд-во БГУ, 

1. Перевірка 

глосарію 

2. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Захист 

реферату 

 



 

 

Тема заняття 

2.1.: 
Психологічні 

засади 

управління 

навчальним 

процесом у 

вищій школі. 

Кваліфікаційна 

характеристика 

та 

професіограма. 

Управління як 

контроль і 

оцінка 

навчальної 

діяльності 

здобувача. 

1978. – 252с. 

o Зинченко В. П. 

Психологические основы 

педагогики /                                   

В. П. Зинченко. – М.: 

Гайдарики, 2003. – 275с. 

 

Тема 2.2.: 
Психологічний 

аналіз і 

принципи 

навчально-

професійної 

діяльності 

здобувачів. 

Мотиваціна 

спрямованість 

учіння 

здобувачів вишу. 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

http://bibl.com.ua/pshologiya 

/1897/index.html?page=7 

Балл Г. О. Гуманістичні засади 

педагогічної діяльності / Г. О. 

Балл  // Педагогіка і 

психологія. – 1994. - № 2. – С. 

3-11. 

Балл Г. О. Психолого-

педагогічні засади гуманізації 

освіти / Г. О. Балл  // Освіта і 

управління. – 1997. – Т. 1. – Ч. 

2. – С. 21-36. 

1. Перевірка 

глосарію 

2. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Захист 

презентації 

 

Змістовий 

модуль 3. 

Психологія 

виховання 

особистості 

здобувача як 

майбутнього 

фахівця з 

вищою 

освітою. 

Тема 3.1.: 

Сучасні вимоги 

до особистості 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

6. Буряк В. Умови та 

засоби самоосвіти студентів / 

В. Буряк // Вища освіта 

України. – 2002. - № 6. – С.18-

22. 

7. Бех І.Д. Духовні 

цінності в розвитку 

особистості / І. Д. Бех  // 

Педагогіка і психологія. – 

1997. - №1. – С. 124-129. 

8. Смирнов С. Д. 

Педагогика и психология 

высшего образования: от 

 

http://bibl.com.ua/pshologiya


 

 

фахівця з 

вищою освітою 

та завдання 

виховання 

здобувачів 

відповідно до 

пріоритетних 

напрямів 

реформування 

освіти в Україні. 

Соціально-

психологічні 

чинники і 

психологічні 

механізми 

формування 

національної 

самосвідомості 

здобувачів. 

деятельности к личности / С. 

Д. Смирнов // Учебное 

пособие. – М.: Изд.центр. 

«Академия», 2001. – 304с. 

 

Тема 3.2.: 
Психологія 

педагогічної 

комунікативної 

взаємодії 

викладача зі 

здобувачами. 

 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

1.Буряк В. Умови та засоби 

самоосвіти студентів / В. 

Буряк // Вища освіта України. 

– 2002. - № 6. – С.18-22. 

2.Бех І. Д. Духовні цінності в 

розвитку особистості / І. Д. 

Бех  // Педагогіка і психологія. 

– 1997. - №1. – С. 124-129. 

3.Смирнов С. Д. Педагогика и 

психология высшего 

образования: от деятельности 

к личности / С. Д. Смирнов // 

Учебное пособие. – М.: 

Изд.центр. «Академия», 2001. 

– 304с. 

 

Тема 3.3.: 
Психологічний 

аналіз протиріч і 

конфліктів у 

педагогічній 

взаємодії, 

шляхи їх 

запобігання та 

вирішення. 

1.Ведення 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

1.Зинченко В. П. 

Психологические основы 

педагогики /                                   

В. П. Зинченко. – М.: 

Гайдарики, 2003. – 275с. 

2.http://www.dgma.donetsk.ua/

metod/ugo/pipvw/zo/kl.pdf 

 

 

1. Перевірка 

глосарію 

2. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Захист 

презентації 

 

Тема 3.4.: 1.Ведення 1. Смирнов С. Д. Педагогика и 1. Перевірка 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/pipvw/zo/kl.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/pipvw/zo/kl.pdf


 

 

Психологія 

особистості та 

діяльності 

викладача вищої 

школи. Шляхи 

формування 

педагогічної 

майстерності й 

підвищення 

рівня 

професіоналізм

у викладача 

вищої школи. 

 

глосарію; 

2.Тестові 

завдання з 

теми. 

3. Розробка 

здобувачем 

презентації до 

теми. 

психология высшего 

образования: от деятельности 

к личности : Учеб. пособие. / 

С. Д. Смирнов – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2001. – 304 с. 

2. Шейко С. Національні та 

загальнолюдські засади 

реформування сучасної вищої 

освіти в Україні / С. Шейко // 

Вища школа. – 2005. – № 3. –                 

С. 32  – 39. 

3. 

http://www.dgma.donetsk.ua/me

tod/ugo/pipvw/zo/kl.pdf 

глосарію 

2. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Захист 

презентації 

 

 

Теми рефератів 

1. Специфіка педагогічної діяльності викладача навчального закладу 

порівняно з діяльністю шкільного вчителя. 

2. Психологічні умови ефективності діяльності викладача вищої школи. 

3. Особливості педагогічної творчості. 

4. Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладача вищого 

навчального закладу. 

5. Проблема критеріїв оцінки ефективності діяльності викладача вищої 

школи. 

6. Особливості педагогічного конфлікту, стадії його розвитку. 

7. Шляхи конструктивного подолання бар’єрів і вирішення конфліктів у 

педагогічній взаємодії «викладач-здобувач». 

8. Стилі професійно-педагогічного спілкування. 

9. Психологічні механізми становлення якостей особистості, визначення 

основних напрямів виховання роботи у вищій школі. 

10. Зміст цінностей, які прийняті в системі виховання. 

11. Причини неуспішності здобувачів і шляхи їх усунення. 

12. Роль лідера в згуртуванні колективу здобувачів. 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/pipvw/zo/kl.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/pipvw/zo/kl.pdf


 

 

13. Роль куратора академічної групи в її становленні, розвитку і 

функціонуванні. 

14. Управління як контроль і оцінка навчальної діяльності здобувача. 

15. Етапи  становлення  моральної свідомості  здобувача. 

Міністерство освіти і науки України 
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Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

містять розподіл балів під час поточного контролю та підсумкового контролю 

відповідно до робочої навчальної програми.  

Поточний контроль результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Психологія вищої школи» проводиться за такими формами: 

а) під час лекційних занять;  

б) під час практичних (семінарських, лабораторних) занять: 

 – опитування або тестування; 

 – оцінка виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; 

 в) за результатами виконання завдань самостійної роботи: 

 – оцінка виконання домашніх завдань під час заняття; 

 – оцінка підготовки глосарію, презентацій; 

 – обговорення матеріалів рефератів під час практичних занять; 

 – обговорення матеріалів доповідей із поставленого проблемного 

питання, проведення дискусій, підведення резюме з цього питання під час 

практичного заняття тощо.  

Підсумковий контроль результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Психологія вищої школи» проводиться у формі екзамену.  

Сумарна підсумкова оцінка, яку здобувач може отримати за 

результатами семестрового контролю, складається з кількості балів, 

отриманих за результатами поточного контролю знань під час семестру, та 

кількості балів, отриманих під час контрольного заходу.  

Результати підсумкових заходів оцінюються за 100-бальною 

накопичувальною шкалою з подальшою трансформацією у національну 

шкалу оцінювання.  

 

 

 

 

 



 

 

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна. 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 балів відмінно 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно 

0 – 25 балів неприйнято 

 

Фактична кількість балів, отримана здобувачем за результатами 

поточного контролю або підсумками контрольного заходу, переводиться в 

національну шкалу оцінювання за такими критеріями:  

А – оцінка «відмінно» (90 – 100 балів) виставляється за глибокі знання 

навчального матеріалу, наявного в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах, уміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку та розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати 

на поставлені питання, уміння застосовувати теоретичні положення під час 

виконання практичних завдань;  

ВС – оцінка «добре» (89 – 75 балів) виставляється за міцні знання 

навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені питання, 

уміння застосовувати теоретичні положення під час виконання практичних 

завдань, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності;  

DE – оцінка «задовільно» (60 – 74 балів) виставляється за посередні 

знання навчального матеріалу, недостатньо аргументовані відповіді, слабке 

застосування теоретичних положень під час виконання практичних завдань;  

FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання 

екзамену (26 – 59 балів) виставляється за незнання значної частини 

навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 

застосувати теоретичні положення під час виконання практичних завдань; 

 F – оцінка «неприйнято» з обов’язковим повторним вивченням модуля 

(навчальної дисципліни) (0 – 25 балів) виставляється за незнання значної 



 

 

частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, 

невміння орієнтуватися під час виконання практичних завдань, незнання 

основних фундаментальних положень. 

 


