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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 докторантів, професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації та формування 

високоінтелектуальної і суспільно-орієнтованої особистості. 

Вивчення навчальної дисципліни повинно надати здобувачам освіти можливості набути такі 

компетентності:  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями для 

розуміння предметної області професійної діяльності. 

- здатність планувати та управляти часом, організовувати дослідження на відповідному рівні та 

адаптуватись до змін ситуацій під час професійної діяльності.  

- здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати результати 

досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

- здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку науки і культури, науково-

дослідних та науково-педагогічних парадигм та стратегій. 

- здатність застосовувати сучасні інформаційні технології для пошуку даних, моделювання, 

статистичної обробки та оцінки отриманих результатів. 

- здатність до засвоєння філософсько-світоглядних засад наукової та науково-педагогічної 

діяльності, використання у навчальному процесі сучасних освітніх та інформаційних технологій.  

- здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію іноземною мовою на 

загальні та фахові теми.  

- здатність до спілкування з колегами, розвиток навичок міжособистісної взаємодії з фахівцями 

різних рівнів та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні. 

- здатність цінувати та поважати відповідні традиції в мультикультурному середовищі, 

ефективно працювати в міжнародному контексті, діяти етично та соціально-відповідально. 

Теоретичні знання і практичні навики, одержані докторантами, дозволять виконати необхідні 

діагностичні дослідження в контексті своєї дисертаційної роботи на високому сучасному фаховому 

рівні. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3,0  
Галузь знань  

21 «Ветеринарні науки» 
обов’язкова 

Загальна кількість  

годин − 90 
 

Семестр 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійна робота − 3,5 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

16 год. 

Практичні 

16 год. 

Самостійна робота 

58 год. 

Вид контролю: 

залік 
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3. Передумови для вивчення 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; 

- 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. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 1 Визначати методологію наукового пізнання та філософського осмислення сучасних 

тенденцій, напрямів, закономірностей розвитку галузі в умовах глобалізації 

РН 2 Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 3 Відтворювати професійні судження щодо філософсько-психологічних проблем 

викладання, методів побудови експериментальних моделей, морфогенезу органів 

тварин, питань акушерсько-хірургічної патології, моніторингу та профілактики 

заразних хвороб в усних та письмових продуктах творчої діяльності. 

РН 4 Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень 

РН 11 Створювати середовище творчої діяльності для ефективної роботи колективів різних типів 

РН 12 Володіти комунікативними навичками для спілкування в державі та іншомовному 

середовищі з фахівцями та нефахівцями, використовувати іноземну мову для 

презентації результатів досліджень світовій академічній спільноті. 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 1  РН 2  РН3 РН 4 РН 11 РН 12 

ЗК 1 + + +  + + 

ЗК 2    +   

ЗК 3 + +   +  

ЗК 4 + + +  +  

ЗК 6 + + + + +  

ЗК 7      + 

ЗК 8  + +  + + 

ЗК 9  +   + + 

ЗК10  +  +   
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ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними 

знаннями для розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження  сучасного рівня на основі 

цілісного системного наукового світогляду з використанням знань із областей філософії науки та  

новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати результати 

досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК 4. Здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку науки і культури, 

науково-дослідних та науково-педагогічних парадигм та стратегій. 

ЗК 6. Здатність до організації освітнього процесу та підготовки здобувачів вищої освіти до 

професійно-орієнтованої діяльності, використання у навчальному процесі сучасних освітніх та 

інформаційних технологій.  

ЗК 7. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію іноземною мовою 

на загальні та фахові теми, презентувати та публікувати результати наукових досліджень з 

використанням академічної іноземної мови. 

ЗК 8. Здатність до спілкування з колегами, розвиток навичок міжособистісної взаємодії з 

фахівцями різних рівнів та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні. 

ЗК 9. Здатність цінувати та поважати відповідні традиції в мультикультурному середовищі, 

ефективно працювати в міжнародному контексті, діяти етично та соціально-відповідально. 

ЗК 10 Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 

науково-педагогічній діяльності. 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування. Залікові 

тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння 

здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, 

здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне 

та практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на 

робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки здобувача та рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни.  

Здобувач 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. Здобувача слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем 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. 

Вид заняття 
Кількість балів за вид роботи 

мінімальна максимальна 

Лекції 1 5 

Практичні заняття 15 30 

Самостійна робота 20 25 

Разом 36 60 
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6. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового контролю 

Засобами діагностики з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» є: залік, 

стандартизовані тести, тематичне опитування, виконання самостійної роботи у формі підготовки рефератів, 

доповідей, виконання відповідних практичних завдань, бліц-дискусії. 
 

7. Програма навчальної дисципліни 
 

Блок 1. 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. 

Блок 2. 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. 
 

7.1. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Кількість 

годин 

Блок 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

1 Т1 Педагогіка та психологія вищої школи як навчальна дисципліна 2 

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

навчання й виховання. Викладач ВНЗ як організатор навчально-

виховного процесу 

2 

3 Т3  Сутність та організація процесу навчання у вищій школі 2 

4 Т4 Психологічні основи самостійної роботи здобувачів 2 

Блок 2. ОСОБИСТІСТЬ У ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ   

5 Т5  Поняття особистості у педагогіці та психології вищої школи 2 

6 Т6 Загальна характеристика індивідуально-психологічних властивостей 

особистості 
2 

7 Т7 Психодіагностика у вищій школі 2 

8 Т8 Розвиток творчого мислення здобувачів  2 

Разом: 16 

 

7.2. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Кількість 

годин 

Блок 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

1 Т1 Педагогіка та психологія вищої школи як навчальна дисципліна 2 

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

навчання й виховання. Викладач ВНЗ як організатор навчально-

виховного процесу 

2 

3 Т3 Сутність та організація процесу навчання у вищій школі 2 

4 Т4 Психологічні основи самостійної роботи здобувачів 2 
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Блок 2. ОСОБИСТІСТЬ У ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ   

5 Т5  Поняття особистості у педагогіці та психології вищої школи 2 

6 Т6 Загальна характеристика індивідуально-психологічних властивостей 

особистості 
2 

7 Т7 Психодіагностика у вищій школі 2 

8 Т8 Розвиток творчого мислення здобувачів  2 

Разом 16 

 

7.3. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 
Кількість 

годин 

Блок 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

1 Т1 Педагогіка та психологія вищої школи як навчальна дисципліна 7 

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

навчання й виховання. Викладач ВНЗ як організатор навчально-

виховного процесу 

7 

3 Т3 Сутність та організація процесу навчання у вищій школі 7 

4 Т4 Психологічні основи самостійної роботи здобувачів 7 

Блок 2. ОСОБИСТІСТЬ У ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ   

5 Т5  Поняття особистості у педагогіці та психології вищої школи 7 

6 Т6 Загальна характеристика індивідуально-психологічних властивостей 

особистості 
7 

7 Т7 Психодіагностика у вищій школі 8 

8 Т8 Розвиток творчого мислення здобувачів  8 

Разом: 58 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Вид  роботи Тема Забезпечення  

Лекції всі лекції Мультимедійна установка, 

фото- та відеоматеріали 

Практичні 

заняття 

всі практичні заняття Мультимедійна установка, 

стандартизовані тести 

 

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. Місюк. 

– Київ : Агроосвіта, 2015. – 18 с.  
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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. 

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, 
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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_Pedagog

ika_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, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 

статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 


