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1. Мета начальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів ступеня доктора філософії 

компетентностей щодо опрацювання та впровадження у педагогічний процес вищої школи 

психологічних чинників, які спрямовані на підвищення ефективності навчальної та наукової 

підготовки студентів, професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації та формування 

високоінтелектуальної і суспільно-орієнтованої особистості. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 3 

Галузь знань: 

20 «Аграрні науки  

та продовольство» Цикл загальної підготовки 

 

Модулів 1  

загальна підготовка 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 2  1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 3,5 

Освітній ступінь: 

Доктор філософії 

16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 

Вид контролю: 

залік 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 
 

Аспірант повинен знати: 

- зміст основних понять курсу та теоретичні положення, які стосуються організації 

педагогічного процесу у вищій школі, напрямки психологічного опосередкування практики 

навчання та викладання; 

- історичні та методологічні витоки розвитку педагогіки та психології вищої освіти в 

Україні та індустріально розвинених країнах; напрямки їх оптимізації; 

- психологію пізнавальної діяльності та навчання, структуру особистості, організацію 

та методологію творчого мислення, психодіагностику, її функції та методи, критерії оцінки 

їх якості та особливості застосування. 
 

Аспірант повинен вміти: 

- самостійно аналізувати та творчо реалізовувати заходи по розв’язанню проблем, що 

виникають у навчально-виховному процесі, пояснювати та формулювати соціально- та 

індивідуально-орієнтовані рекомендацій щодо вирішення реальних педагогічних ситуацій; 
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- використовувати сучасні психологічні методи роботи з першоджерелами, 

реферувати їх та коментувати, вільно висловлювати свої думки, оперувати педагогічними та 

психологічними категоріями і поняттями; 

- використовувати педагогічні та психологічні методи й засоби організації науково-

дослідницької роботи; здійснювати ефективну пізнавально-гностичну діяльність; володіти 

навичками математико-статистичного аналізу дослідницької інформації, її узагальнення та 

обґрунтування. 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

 

Шифр Результат навчання 

РН 5 Вміти організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в умовах 

динамічних змін розвитку суспільства. 

РН 11 Вільно спілкуватися з світовою академічною спільнотою та громадськістю 

у відповідній галузі наукової та/або професійної діяльності. 

РН 17 Започатковувати, планувати, реалізовувати та коригувати науково-

педагогічну діяльність. 

РН 18 Приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за новизну наукових 

досліджень та прийняття експертних рішень, мотивувати співробітників та 

рухатися до спільної мети. 

 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 5  РН 11  РН 17 РН 18 

ЗК 8 + + + + 

ЗК 10 + + + + 

ФК 6 + + + + 

 

ЗК 8. Дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної 

власності; державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності. 

ЗК 10. Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та підготовку здобувачів 

вищої освіти до професійно-орієнтованої діяльності. 

ФК 6. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

 

Вид заняття 
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Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
, 

го
д

. 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
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Лекції 0,5 16 8 

Практичні заняття 1 16 16 

Самостійна робота 2 7 14 

Модульна контрольна робота* 5 2 10 

Індивідуальні завдання 4 3 12 

Разом: - 60 
*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20% від максимальної кількості балів, які аспірант може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 5  Лк 1 - Лк 8, Пз 1 - Пз 8, СР 6 12 

РН 11 Лк 1 - Лк 8,  Пз 1 - Пз 8, СР 7 12 

РН 17 Лк 1, Лк 2, Лк 8, Пз 1, Пз 2, Пз 8 6 12 

РН 18 Лк 1 - Лк 8, Пз 1 - Пз 8, СР 6 12 

РН 5, РН 11, 

РН 17, РН 

18 

Індивідуальні завдання 6 12 

МКР 
5 10 

Разом: 36 60 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що аспірант має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, аспірант з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

аспірантом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 
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7. Засоби оцінювання результатів навчання 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей аспірантів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 

тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є 

перевірка розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 

між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних завдань тощо. 

Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування і передбачають вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки здобувача вищої освіти та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Аспірант не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Аспіранта 

слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 

перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих аспірантом у випадку складання 

заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 

та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Загальні засади педагогіки та психології вищої школи. 

 

Тема 1 (Т1). Педагогіка та психологія вищої школи як навчальна дисципліна. 

Тема 2 (Т2). Здобувач вищого навчального закладу (ВНЗ) як об’єкт і суб’єкт навчання й 

виховання. Викладач ВНЗ як організатор навчально-виховного процесу. 

Тема 3 (Т3). Сутність та організація процесу навчання у вищій школі. 

Тема 4 (Т4). Психологічні основи самостійної роботи здобувачів. 

 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Особистість у педагогіці та психології вищої школи. 

 

Тема 5 (Т5). Поняття особистості у педагогіці та психології вищої школи. 

Тема 6 (Т6). Загальна характеристика індивідуально-психологічних властивостей 

особистості. 

Тема 7. (Т7). Психодіагностика у вищій школі.  

Тема 8. (Т8). Розвиток творчого мислення здобувачів. 
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9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. 

 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

1 Т1 Педагогіка та психологія вищої школи як навчальна дисципліна 2 0,5 

2 Т2 Здобувач вищого навчального закладу (ВНЗ) як об’єкт і суб’єкт 

навчання й виховання. Викладач ВНЗ як організатор навчально-

виховного процесу 

2 0,5 

3 Т3 Тема 3 (Т3). Сутність та організація процесу навчання у вищій 

школі 
2 0,5 

4 Т4 Тема 4 (Т4). Психологічні основи самостійної роботи здобувачів 2 0,5 

Змістовий модуль 2. 

 ОСОБИСТІСТЬ У ПЕДАГОГІЦІТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ   

5 Т5  Поняття особистості у педагогіці та психології вищої школи 2 0,5 

6 Т6 Загальна характеристика індивідуально-психологічних 

властивостей особистості 
2 0,5 

7 Т7 Психодіагностика у вищій школі 2 0,5 

8 Т8 Розвиток творчого мислення здобувачів  2 0,5 

Разом: 16 4 

 

10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ  

ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

1 Т1 Педагогіка та психологія вищої школи як навчальна 

дисципліна 
2 0,5 

2 Т2 Здобувач вищого навчального закладу (ВНЗ) як об’єкт і 

суб’єкт навчання й виховання. Викладач ВНЗ як організатор 

навчально-виховного процесу 

2 0,5 

3 Т3 Тема 3 (Т3). Сутність та організація процесу навчання у 

вищій школі 
2 0,5 

4 Т4 Тема 4 (Т4). Психологічні основи самостійної роботи 

здобувачів 
2 0,5 

Змістовий модуль 2.  

ОСОБИСТІСТЬ У ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ   

5 Т5  Поняття особистості у педагогіці та психології вищої школи 2 1 

6 Т6 Загальна характеристика індивідуально-психологічних 

властивостей особистості 
2 0,5 
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7 Т7 Психодіагностика у вищій школі 2 1 

8 Т8 Розвиток творчого мислення здобувачів  2 0,5 

Разом за модуль 1 16 6 

 

 

11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ  

ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

1 Т1 Педагогіка та психологія вищої школи як навчальна 

дисципліна 
7 10 

2 Т2 Здобувач вищого навчального закладу (ВНЗ) як об’єкт і 

суб’єкт навчання й виховання. Викладач ВНЗ як організатор 

навчально-виховного процесу 

7 10 

3 Т3 Тема 3 (Т3). Сутність та організація процесу навчання у 

вищій школі 
7 10 

4 Т4 Тема 4 (Т4). Психологічні основи самостійної роботи 

здобувачів 
7 10 

Змістовий модуль 2. ОСОБИСТІСТЬ У ПЕДАГОГІЦІ  

ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ   

5 Т5  Поняття особистості у педагогіці та психології вищої школи 7 10 

6 Т6 Загальна характеристика індивідуально-психологічних 

властивостей особистості 
7 10 

7 Т7 Психодіагностика у вищій школі 8 10 

8 Т8 Розвиток творчого мислення здобувачів  8 10 

Разом: 58 80 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні та практичні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних 

мультимедійними засобами, і передбачають використання презентацій.  

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник для 

студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 1998. – 

560 с. 

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою 

системою навчання для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 

3. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник 

/ Харк. держ. пед. ун-т ім.. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: „ОВС”, 2002. – 400 с. 

4. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посібн. / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – 666 с. 

5. Пальчевський С. С. Педагогіка : [навч. посіб.] / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 

2008. – 496 с.  

6. Педагогіка вищої школи : [навч. прогр. для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

«магістр» в аграрних вищих навчальних закладах] / О. Ф. Євсюков, Ю. Й. Тулашвілі, М. В. 
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Місюк. – Київ : Агроосвіта, 2015. – 18 с.  

7. Педагогіка : навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – 2-е 

вид., випр. і доп. – Вінниця: „Книга – Вега”, 2003. – 416с.  

8. Педагогіка у запитаннях і відповідях : [навч. посіб.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. 

Омеляненко. – К. : «Знання», 2006. – 311 с. 

9. Педагогіка: Навчальний посібник . – Харків, ТОВ „Одісей”, 2003. – 352 с. 

10. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – 2-е 

вид., випр. і доп. – Вінниця: „Книга – Вега”, 2003. – 416с. 

11. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів /Подоляк 

Л.Г., Юрченко В.І. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320с.  

12. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка: навч.-методичн. посібник / М. Г. 

Стельмахович. – К. : Фірма «Віпол», 1997. – 231 с.  

13. Фіцула М.М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003. – 528 с.  

14. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003. – 528 с.  

15. Шиліна Н. Є. Педагогіка : [навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей] / Н. Є. 

Шиліна. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 188 с.  

16. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібн. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с. 

 

Допоміжна  

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7 междунар. изд. – СПб.: 

Питер, 2003. – 688 с. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. – М.: 

Смысл, 2001. – 416 с. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в 

Україні: Навчальний посібник для викладачів та аспірантів вузів. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с. 

4. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. З изд., перераб. и доп. – 

Мн.: Тесей, 2003. – 368 с. 

5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посіб./ Авт. – укл. О. 

Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 136 с.  

6. Корсак К. Система освіти Франції: цілі, структура, досягнення і проблеми // Вища 

освіта Україні. 2001. – №1. – С.91-103.  

7. Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу // Методика виховної роботи. 

– К.: Рад. школа, 1990. – С. 29-136.  

8. Малкова Т.М. Психологія вищої освіти. –К.,КНУВС, 2005,187 с. 

9. Мейли Р. Структура личности // Экспериментальная психология / Под ред.  

10. Фресса П. и Пиаже Ж. – М.: Прогресс. 1985. – Вып. 5. – С. 196 – 283.4. Освітні 

технології: навч.-метод, посібник / О.М. Пєхота та ін.; 3а заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: 

„А.С.К”, 2001. – 256с.  

11. Основи педагогіки та психології: практикум для організації самостійної роботи 

студентів негуманітарних вищих закладів освіти: [укл. Л. М. Єршова, О. М. Пелехатий]. – 

Житомир: Полісся, 2010. – 112 с.  

12. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та 

ін.; За ред І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997.  

13. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. – 255 с. 

14. Практикум по педагогике и психологии высшей школы / Под ред. Ерофеева А.К.- М.: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1991. – Вып. 1. – 128 с. 

15. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособие / редактор-

составитель Райгородский Д.Я.. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с. 

16. Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. 3. 

Вид. – К.: Либідь, 2004. – 287 с. 
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17. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: Учеб. пособие для студ. выс. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 304 с. 

18. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. Пер с польск. – М.: Прогресс, 

1982. – 231. 

19.. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу // Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.4. 

– К., 1976.  

20. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Педагогіка: Хрестоматія / 

Уклад.: А.І. Кузмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання – Прес, 2003. – 700 с.  

21. Ушинський К.Д. Про користь педагогічної літератури // Педагогіка: Хрестоматія / 

Уклад.: А.І. Кузмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання – Прес, 2003. – 700 с.  

22. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 864 с. 

23. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики: Учебник для студ. вузов: В З 

ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 283 с. 

24. Щербань П.М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с.: 

іл. 

 

Інформаційні ресурси 

1) Городиська В., Пантюк М., Міляєва В. Педагогіка та психологія вищої школи : 

тексти лекцій. –  

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8165/1/V_Gorodinska_M_Pantuk_V_Miliaieva_Pedagogika_ta

_psihologiiavicshoi_shkolu_NDLKL.pdf. 

2) Золотарьова І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої 

школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). – http:// 

http://eprints.kname.edu.ua.pdf. 

3) Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача). 

4) Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 

 


