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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що практичні роботи аспірантів, 

зокрема ІНДЗ, будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Брак 

посилань на використані джерела, використання роботи інших аспірантів 

становлять приклади можливої академічної недоброчесності, проте мають право 

на виправлення. Встановлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі аспіранта є підставою для її незарахування цього завдання, незалежно від 

обсягу та виду плагіату. 

Відвідування занять. Очікується, що всі аспіранти відвідають усі без винятку 

лекції та практичні заняття курсу, у тому числі, проведені дистанційним чином. 

Аспіранти мають інформувати викладача про неможливість відвідати чергове 

заняття. Аспіранти зобов’язані дотримуватися заздалегідь узгоджених термінів 

виконання усіх видів робіт, передбачених навчальним курсом дисципліни. З 

об’єктивних причин навчання може відбуватися в онлайн-режимі (за 

погодженням з адміністрацією факультету). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Аспіранти можуть пропонувати 

та узгоджувати із викладачем виконання додаткових навчальних завдань, не 

визначених робочою програмо дисципліни: ІНДЗ; індивідуальних, парних та 

колективних творчих проєктів; створення кейсів щодо тематики лекційних та 

практичних занять; участь у тематичних вебінарах, семінарах та конференціях 

тощо. 

Що будемо вивчати?  Дисципліна передбачає вивчення теоретичних та практичних засад формування  

психодидактичної компетентності викладача ЗВО. 

Чому це треба вивчати?  Вивчення курсу передбачає оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичних 

основ психодидактичної компетентності викладача ЗВО; зокрема 

психодидактичних умов формування освітнього середовища у закладах вищої 

освіти; сутності та сучасної інтерпретації психодидактичних ідей 

Я. А. Коменського; особливостей психодидактичного підходу до розвитку 

майбутніх професійних навичок у ЗВО педагогічного спрямування; 

характеристику змісту психодидактики вищої школи в контексті підготовки 

майбутніх учителів; психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

викладачів та студентів у процесі підготовки майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти; психодидактичні проблеми інноваційної діяльності викладача ЗВО; 

психодидактичні засади застосування викладачами технологій креативного, 

ситуаційного та інформаційно-комунікативного навчання у ЗВО та способи 

усунення викладачами психодидактичних проблем застосування сучасних 
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технологій навчання; сутність гейміфікації освітнього процесу у ЗВО; 

особливості компетентнісного підходу до оцінки викладачами досягнень 

студентів у процесі вивчення дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки та психопедагогічні чинники формування відповідального ставлення 

до майбутньої професії у викладачів закладів вищої освіти. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Виявляти знання основних психодидактичних умов формування освітнього 

середовища у закладах вищої освіти у контексті вирішення проблем сучасних 

українських освітніх реформ (за обраною спеціальністю). 

Розуміння психодидактичного підходу до розвитку майбутніх професійних 

навичок у ЗВО педагогічного спрямування. 
Виокремлення та усунення психодидактичних проблем інноваційної діяльності 

викладача ЗВО. 

Аргументація психодидактичних особливостей суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

викладачів та студентів у процесі підготовки майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти. 

Виокремлення та усунення психодидактичних проблем застосування сучасних 

технологій навчання. 

Аргументація психопедагогічних чинників формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у викладачів закладів вищої освіти. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до створення психодидактичних умов формування освітнього 

середовища у закладах вищої освіти.  

Здатність до сучасної інтерпретації психодидактичних ідей Я.А. Коменського. 

Здатність укладати зміст психодидактики вищої школи в контексті підготовки 

майбутніх учителів. 

Здатність дотримуватися психодидактичних умов конструктивної суб’єкт-

суб’єктної взаємодії викладачів та студентів у процесі підготовки майбутніх 

учителів у закладах вищої освіти. 

Здатність до дотримання психодидактичних засад застосування викладачами 

технологій креативного, ситуаційного та інформаційно-комунікативного 

навчання у ЗВО. 

Здатність до теоретичного обґрунтування та практичного втілення гейміфікації 

освітнього процесу у ЗВО. 

Здатність до застосування компетентнісного підходу в оцінці викладачами 

досягнень студентів у процесі вивчення дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки. 

Зміст дисципліни 1. Психодидактичні умови формування освітнього середовища у закладах 

вищої освіти: проблеми сучасних українських освітніх реформ.  

2. Психодидактичні ідеї Я. А. Коменського: від історії до сьогодення. Сучасна 

інтерпретація психодидактичних ідей Я.А. Коменського. 

3. Психодидактичний підхід до розвитку майбутніх професійних навичок у 

ЗВО педагогічного спрямування. 
4. Характеристика змісту психодидактики вищої школи в контексті підготовки 

майбутніх учителів. 

5. Психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та 

студентів у процесі підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти. 

6. Психодидактичні проблеми інноваційної діяльності викладача ЗВО. 

7. Психодидактичні засади застосування викладачами технологій креативного, 

ситуаційного та інформаційно-комунікативного навчання у ЗВО. 

8. Способи усунення викладачами психодидактичних проблем застосування 

сучасних технологій навчання. 

9. Гейміфікація освітнього процесу у ЗВО: теорія і методологія. 

10. Компетентнісний підхід до оцінки викладачами досягнень студентів у 

процесі вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 

11. Психопедагогічні чинники формування відповідального ставлення до 

майбутньої професії у викладачів закладів вищої освіти. 
Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань практичних занять; виконання 

поточного, модульного та підсумкового тестування; захист із презентацією 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждисциплінарні зв’язки «Академічна риторика», «Педагогічна майстерність викладача», «Теорія і 



практика виховання у вищій школі», «Психологія вищої школи», «Педагогіка 

вищої школи», «Креативні технології навчання у ЗВО». 
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7. Осадченко І. І. Характеристика змісту «Психодидактика початкової школи» в 

контексті підготовки майбутніх учителів. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : 

Педагогічні науки. Луцьк, 2016. № 1 (303). Том ІІ. С. 23–28. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nvvnup_2016_1(2)__7.pdf&prev=search&pto=aue 

8. Осадченко І. І. Способи усунення психодидактичних проблем застосування 

інформаційно-комунікативних технологій навчання. Вісник Черкаського 

університету. Сер. : Педагогічні науки. Черкаси, 2016. Вип. 10. 2016. С. 123–

127. http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1085 

9. Осадченко І.  Психодидактична готовність викладачів до застосування у ВНЗ 
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Розробник                     Осадченко І. І. 

 

 

14. Grigoryeva, Stella G., Osadchenko, Inna I., Zhytnukhina, Kateryna P. 

Psychological and Pedagogical Factors of the Formation of Responsible Attitude to 

a Future Profession in Students of Higher Pedagogical Institutions. ARPHA 

Proceedings. IFTE-2019. Р. 233–250 

https://ap.pensoft.net/browse_journal_issue_documents.php?issue_id=2782&journ
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