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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Очна (денна/вечірня) форма: лекції (20 год.), лабораторні (20 

год.), самостійна робота ( 80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), лабораторні (6год.), самостійна 

робота (80год.) 

Політика дисципліни 
Дотримання студентами принципів академічної 

доброчесності. Це принцип законності (суворе дотримання 

законодавства); принцип чесності та порядності (чесність у 

освітньому процесі, недопущення будь-яких форм обману, 

неправдивих тверджень та інших форм нечесної поведінки, 

Чесно готуватись до поточного, модульного і підсумкового 

контролю, докладаючи зусиль до своєчасного виконання всіх 

завдань); принцип справедливості (неупереджене ставлення до 

осіб освітнього процесу, прозоре та об’єктивне самоцінювання 

результатів навчально-професійної діяльності); принцип 

взаємної довіри та взаємодопомоги (вільний обмін ідеями та 

інформацією в освітньому середовищі, співпраця та вільне 

продукування нових ідей); принцип поваги (виявлення поваги як 

до себе, так і до інших, незалежно від віку, статі та статусу); 

принцип відповідальності (сумлінне виконання своїх 

зобов’язань, обов’язкове відвідування занять, протистояння 

ганебним учинкам, здатність брати на себе відповідальність за 

результати своєї діяльності, готовність подавати приклад 

відповідальної поведінки); принцип компетентності й 

професіоналізму (здобуття високого рівня компетентності, 

підвищення свого рівня навчаьно-професійної діяльності). 

Відвідування занять: онлайн  (Zoom Moodle) та офлайн 

(заняття в університеті на період відсутності карантину). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти:  внесення 

пропозицій здобувачів вищої освіти щодо власного бачення 

розв’язання психологічних проблем у ЗВО, творче використання 
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знань з дисципліни для аналізу різних психологічних ситуацій, 

які виникають в учасників освітнього процесу.   

 

Що будемо вивчати?  Предмет вивчення дисципліни. Психологічні особливості 

навчально-професійної діяльності студентів та науково-

педагогічної діяльності викладачів, а також специфіку 

педагогічної взаємодії викладача і студента. 

Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни:  забезпечення загальної 

теоретичної підготовки магістрантів у галузі психології вищої 

школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, 

що пов'язана з викладацькою діяльністю. 

. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

ПРН3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати 

теоретичні висновки.  

ПРН4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку 

особистості, груп.  

ПРН7. Доступно і аргументовано представляти результати 

досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових 

дискусіях.  

ПРН 11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих 

наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної 

діяльності.  

Універсальні навички (soft-skills): комунікативні навички, 

уміння критично мислити, ставити мету, аргументувати свою 

думку, приймати рішення, працювати в команді, брати на себе 

відповідальність.  

 

Як можна використати 

набуті знання та 

уміння? 

Загальні компетентності: 

ЗК 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2..Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

 ЗК 4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 9. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення.  

ЗК 10. Здатність працювати в команді, володіти навичками 

міжособистісної взаємодії.  

Фахові компетентності спеціальності  

ФК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психології вищої школи.  

ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової 

новизни та практичної значущості.  

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями.  

 



Зміст дисципліни Тема 1.1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та 

методи. 

Тема 1.2. Загальна психологічна характеристика студентського 

віку. 

Тема 1.3. Професійне становлення особистості студента як 

майбутнього фахівця з вищою освітою. 

Тема 1.4.Психологія студентської групи. 

 

Тема 2.1. Психологічні засади управління навчальним процесом 

у вищій школі. 

Тема 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів. 

 

Тема 3.1. Психологія виховання студентської молоді. 

Тема 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії 

викладача зі студентами. 

Тема 3.3. Психологічний   аналіз   протиріч і конфліктів у 

педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення.   

   Тема 3.4. Психологія особистості та діяльності викладача 

вищої школи.                                                                                        

Обов’язкові завдання 1. Застосування  магістрантами знань з психології вищої школи у 

практичних ситуаціях.  

2. Розуміння психологічних особливостейі студентського віку та 

студентської групи. 

3.Знання особливостей професійної спрямованості студента, 

специфіки їх навчально-професійної діяльності. 

4.Розуміння психологічни засад управління навчальним 

процесом у вищій школі. 

5. Знання психологічних аспектів виховання студентської 

молоді, визначення напрямків реалізації функцій виховання у 

вищій школі. 

6.Застосування знань з психології вищої школи для аналізу 

функцій педагогічно спілкування та запобігання конфліктів у 

педагогічній взаємодії. 

 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Зв’язки з педагогікою вищої школи, віковою, педагогічною та 

соціальною психологією, акмеопсихологією та ін. 

Інформаційне 
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