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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка та 

психологія вищої школи» є підготовка магістрантів до виконання обов’язків 

викладача закладу вищої освіти, надання здобувачам вищої освіти знань про зміст та 

напрямами реформування вищої освіти; теоретичні, організаційно-процесуальні, 

методичні засади процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової та 

професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб 

суспільства. 

Предметом вивчення дисципліни є методологічні основи педагогіки та психології̈ 

вищої̈ школи, сучасних методик викладання навчальних дисциплін, особливостей 

дидактичних прийомів та методик іноваційних технологій̆, що забезпечують якість 

освіти та контролю за рівнем навчальних досягнень магістрантів.  

Завдання вивчення дисципліни: даного курсу полягає в розкритті сутності поняття 

«Педагогіка та психологія вищої школи», її мети та завдання; ознайомленні 

магістрантів з актуальними проблемами вищої освіти в Україні; висвітленні 

специфіки організації освітнього процесу в вищій школі; усвідомленні сутності та 

значення науково-дослідницької роботи та її впливу на ефективність педагогічного 

процесу; формуванні вмінь мотивувати здобувачів вищої освіти до навчальної 

діяльності; розвитку педагогічної техніки та майстерності майбутнього здобувача 

вищої освіти з позиції самоосвіти та самовдосконалення. 

Мова викладання: українська. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Навчальна дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи» 

покликана допомогти студенту отримати: 

знання змісту базових понять і категорій дисципліни педагогіка та 

психологія освіти, розвиток, навчання, освіта, самоосвіта, дидактика, форми 

та методи навчання, виховання, самовиховання, виховний процес, методи 

психолого-педагогічних досліджень, професійна підготовка, педагогічна 

система, педагогічний процес, педагогічна діяльність, педагогічне 

спілкування, етика та психологія педагогічної діяльності. 

теоретико-методологічні основи педагогіки вищої школи; 



розуміння дидактичних основ освітнього процесу у вищій школі, основ 

педагогічних технологій; сучасної системи вищої освіти України та  основних 

напрямів розбудови національної вищої школи України на її сучасному етапі, 

законодавства України про педагогічну діяльність.  

уміння розкривати зміст основних понять і концептуальних положень 

дисципліни, застосовувати новітні й традиційні технології навчання та 

виховання в процесі здійснення педагогічної діяльності в закладах вищої 

освіти, організовувати позитивне професійне спілкування на основі 

безконфліктної взаємодії, проводити психолого-педагогічні дослідження та 

запроваджувати їх результати в практичну діяльність. 

здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів, здатність вирішувати професійні ситуації, формувати 

стратегію та добирати відповідну тактику організації, формувати та 

реалізувати місію організації на основі психологічних засад;  

навички застосовувати психологічні засоби прогнозування, запобігання 

конфліктам та розв’язання їх; використовувати елементи психологічного 

забезпечення в процесі ділового спілкування. 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність (ІНТ)  

 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у 

інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що 

передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).. 

ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності: 

ФК4 Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-

синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації. 

ФК8 Володіння науково-методичними засадами навчання та 

інноваційними підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; 

планування власної науково-педагогічної діяльності. 

ФК9 Здатність і готовність орієнтуватися у постановці завдання, 

застосуванні знань сучасних методів дослідження, вмінні аналізувати, 

синтезувати і критично підсумовувати інформацію. 

ФК10 Готовність до комунікації в усній і письмовій формах українською 

та іноземною мовами для вирішення завдань професійної діяльності. 

Фахові компетентності освітньої програми «Консолідована 

інформація»: 

Науково-дослідна діяльність: 



ФКС4 Здатність аналізувати і систематизувати інформацію, обирати, 

застосовувати і вдосконалювати технології збирання даних.  

ФКС6  Здатність самостійно аналізувати, збирати, обробляти, 

узагальнювати та моделювати дані у реальних умовах, здатність розробляти 

проекти і програми консолідації інформаційних ресурсів, організовувати та 

планувати інформаційно-аналітичні дослідження, готувати аналітичні, 

інформаційні документи. 

Виробничо-технологічна діяльність: 

ФКС10 Здатність обстежувати, планувати та створювати організаційні 

структури управління відповідно до потреб інформаційно-документної 

діяльності. 

Програмні результати навчання за загальними та загально-

професійними компетентностями (ПРН) 

Дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи» передбачає 

ознайомлення з особливостями організації̈ освітнього процесу сучасного 

закладу вищої̈ школи та ознайомлення з процесами реформування вищої̈ 

освіти в Україні. 

 

За загальними та загально-професійними компетентностями (ПРН) 

студенти повинні демонструвати  наступні результати навчання: 

ПРН1 - Знання теоретичних та практичних основ педагогіки та психології; 

особливостей організації навчально-виховного процесу в умовах 

впровадження ідей Болонського процесу; основ моделювання освітньої та 

професійної підготовки майбутнього фахівця, а також моделі особистості 

фахівця; знання з історії освітньо-виховних систем, практики вищої 

професійної освіти та технологій навчання. 

ПРН5 - Використовувати прикладні соціокомунікативні технології для 

організації ефективного спілкування на професійному, науковому та 

соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями ОП «Консолідована 

інформація»: 

ПРНС11 - Проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, 

супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, 

включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі. 

ПРНС12 - Уміння забезпечувати проектну діяльність установи. 

 

 

 

 

 

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ 



 

Пререквізити  

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 30 

Лекції 15 

Лабораторні роботи  

Практичні заняття 15 

Самостійна робота, у т.ч.: 30 

Підготовка до аудиторних занять 15 

Підготовка до контрольних заходів 4 

Виконання курсової роботи  

Опрацювання питань програми, які не викладаються на 

лекціях 

11 

Підготовка до заліку 4 

Всього: 
60 

(2 кредити) 

Форма підсумкового контролю Залік 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники  

3. Силабус 

4. Завдання на курсову роботу 

5. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень  

6. Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю) 

 

  

  

  

  

 

Основи філософських 

знань 

Соціальні комунікації 

 

Документознавство 

 

Педагогіка та 

психологія вищої 

школи 



3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

Назви змістових модулів  

і тем лекцій 

Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

лекці

ї 

практ

ичні 

самостійна 

робота 

Модуль 1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи 

дослідження. 

1. Предмет, об’єкт, завдання педагогіки  

та психології вищої школи. Поняття 

педагогіки, її предмет та завдання.. 

8 2 2 4 

2. Основні категорії педагогіки вищої 

школи. 
8 2 2 4 

3. Психологія особистості. Загальна 

психологічна характеристика 

студентського віку. 

8 2 2 4 

4. Психологія педагогічної діяльності 

викладача ЗВО. Психологічна 

характеристика особистості викладача. 

8 2 2 4 

5. Психологічна характеристика 

педагогічної майстерності і стилів 

педагогічної діяльності викладача. 

8 2 2 4 

Модуль 2. Психолого- педагогічні складові навчання у ЗВО 

6. Сутність, структура та рушійні сили 

навчання у вищій школі. 
8 2 2 4 

7. Дидактика вищої школи як теорія 

навчання. Основні функції та компоненти  

процесу навчання (форми навчання, 

форми організації навчання, засоби 

навчання, методи навчання, контроль та 

діагностика навчальної діяльності 

студента. 

8 2 2 4 

8. Педагогічні інновації та педагогічна 

інноватика. Формування всебічно 

розвиненої особистості студента.  

4 1 1 2 

Усього годин за семестр  60 15 15 30 
Узагальнений перелік питань для самостійного опрацювання 

 

1. Основні етапи розвитку і становлення дидактики в історії педагогічної науки. 

2. Актуальні проблеми розвитку дидактики в системі національної педагогічної думки. 

3. Тенденції розвитку сучасної дидактики в зарубіжній педагогіці. 

4. Навчання і розвиток особистості. 

5. Шляхи і засоби формування мотивів навчання. 

6. Проблема визначення, реалізації та контролю цілей навчання. 

7. Особливості формування пізнавальних інтересів студентів. 



8. Проблемне навчання з погляду соціальних завдань формування особистості.  

9. Сутність основних принципів навчання та правила їх реалізації. 

10. Характеристика змісту та змін навчальних програм /за фахом/. 

11. Проблема класифікації методів навчання. 

12. Творчий підхід до застосування методів навчання в сучасній школі. 

13. Особливості застосування в навчальному процесі методів проблемного навчання. 

14. Історія розвитку теорії та практики використання оцінок в освітньому процесі. 

15. Особливості застосування тематичного підходу до оцінки знань, умінь та навичок 

студентів. 

16. Всебічний і гармонійний розвиток особистості – мета виховання. 

17. Зміст виховної роботи в сучасній школі. 

18. Сучасні передові технології в виховній роботі школи. 

19. Виховання та процес розвитку особистості. 

20. Методи виховання. Проблема оптимального вибору методів виховання. 

21. Педагогічна занедбаність як соціально-педагогічне явище. 

22. Важковиховуваність: психолого-педагогічні та соціальні проблеми. 

23. Внесок українських письменників ХІХ століття у розвиток педагогічної науки. 

24. Козацька педагогіка як феномен. 

25. Родинна педагогіка як педагогічне явище. 

26. Духовна педагогіка: роль і значення. 

27. Світська педагогіка як педагогічне явище. 

28. Реалізація вимог принципу паралельності у педагогічній діяльності В.Ф. Шаталова. 

29. Реалізація вимог принципу паралельності у педагогічній діяльності І.П. Волкова. 

30. Критерії вибору методів навчання. 

31. Гуртки та факультативи як позаурочні форми організації навчання. 

32. Роль екскурсій у освітньому процесі. 

33. Методи педагогічної діагностики: характеристика, доцільність. 

34. Педагогічна діагностика виховних можливостей колективу. 

35. Педагогічна діагностика виховного потенціалу сім’ї 
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4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 МК1 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 

Т2 

МК2 Залік 

40 

Сума 

100 10 10 10 10 

10 

10 10 

Присутність на лекціях 1 1 1 1 

Присутність на ПР 1 1 1 1 

Виконання та захист 

ПР 

8 8 8 8 

 

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із: 

– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 2); 

– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 

2); 

– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів – 

16); 

– модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 10). 

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 2 практичних 

завдань. Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за повністю виконане завдання студент отримує 5 балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, 

студент отримує 2 бали; 

– якщо завдання повністю не виконане або допущені принципові 

помилки, студент отримує 0 балів. 

Залік (максимальна оцінка за залік – 40 балів). Залікове завдання 

складається з 2 практичних завдань.  

http://www.psihologhelp.com.ua/
http://www.osvita.com.ua/


Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за вірно виконане завдання студент отримує 20 балів; 

– якщо завдання виконане з допущенням не принципових помилок, 

студент отримує 14 балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, 

студент отримує 6 балів; 

– якщо студент не виконав або виконав завдання з принциповими 

помилками, – отримує 0 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види 

навчальної діяльності. 

  



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і 

оцінювання результатів навчання регламентуються Положенням про 

організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті. 

Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно 

до розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а 

також мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку 

не виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять 

(практичних робіт) до заліку  він не допускається; пропущені заняття 

обов’язково мають бути відпрацьовані.  

Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна 

причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент 

не може бути присутніми на заняттях, він все одно несе відповідальність за 

виконання завдань, що проводились в комп’ютерному класі.  

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання 

пропущеного заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і 

захисту реферату за відповідною темою у вигляді презентації. Захист реферату 

відбувається відповідно до графіку консультацій викладача, з яким можна 

ознайомитись на кафедрі. Відпрацювання пропущеного лабораторного 

заняття здійснюється шляхом самостійного виконання завдання і його захисту 

відповідно до графіку консультацій викладача. 

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні ситуації 

мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, 

необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші 

форми нечесної роботи неприпустимі. практичні роботи та індивідуальні 

завдання студент має виконати самостійно із використанням рекомендованої 

літератури й отриманих знань та навичок. Цитування в письмових роботах 

допускається тільки із відповідним посиланням на авторський текст. 

http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf


Недопустимі підказки і списування у ході захисту лабораторних робіт, на 

контрольних роботах, на заліку. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання 

субординації; чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними 

мобільними телефонами. Повага один до одного дає можливість ефективніше 

досягати поставлених командних результатів. При виконанні лабораторних 

робіт студент може користуватися ноутбуками. Проте під час лекційних занять 

та обговорення завдань лабораторних робіт не слід використовувати ноутбуки, 

смартфони, планшети чи комп’ютери. Це відволікає викладача і студентів 

групи та перешкоджає навчальному процесу. Якщо ви використовуєте свій 

ноутбук чи телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати 

дозвіл викладача.  

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів 

регламентується Положенням про систему забезпечення академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими 

працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному 

університеті та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 

http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/yakist-osviti-ntu.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/yakist-osviti-ntu.pdf
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