




1. Мета дисципліни - забезпечити студентам магістратури загальну 

теоретико-практичну підготовку з курсу психології вищої школи, сприяти освоєнню 

технологій психологічного супроводу освітнього процесу в сучасному закладі вищої 

освіти, а також становленню професійного самовизначення та розвиткові психологічної 

культури майбутніх викладачів вищої школи.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни :  

1. Знати: існуючі у системі філософської думки традиції, вчення, теорії, 

концепції, методології, підходи, стратегії вивчення особистості та групи; базові категорії 

філософії, загальної, соціальної психології («свідомість», «мислення», «пізнання», 

«рефлексія», «особистість», «група», «соціалізація», «адаптація» та ін.), онтогенетичні 

закономірності становлення психічних властивостей, станів і процесів, процесів 

формування та розвитку особистості та соціальних спільностей. 

2. Вміти : абстрактно мислити, аналізувати, синтезувати науковий матеріал, 

вести його пошук та опрацьовувати, застосовуючи інтелектуальні практики, досліджувати 

і пояснювати явища життя, застосовуючи філософські та загальнонаукові методи;  

3. Володіти елементарними навичками: до культурної рефлексії і осягнення 

засад буття, пізнання і людської діяльності; вести інтелектуальний пошук;  застосування 

сучасних інформаційно-технічних засобів для вирішення завдань професійної діяльності; 

інтелектуальної комунікації, мовно-текстологічної здатності; генерування нових ідей, 

оцінювання результатів та якості професійної діяльності.  

3. Анотація навчальної дисципліни :  

Дисципліна «Психологія вищої школи» спрямована на спеціальну підготовку 

фахівців з базовою вищою освітою в галузі психології розвитку, освітньо-професійної 

соціалізації  студентів, розвитку їх особистості та науково-педагогічної діяльності 

викладача. Дисципліна дозволяє студентам-магістрантам практично розвинути вміння 

організовувати навчально-виховну роботу у закладі вищої освіти. Зміст дисципліни  

розкриває психологічні закономірності, чинники, ефекти освітньо-професійної соціалізації 

особистості, яка набуває вищу освіту зі спеціальності «культурологія». Програма курсу 

розкриває інноваційний досвід застосування наукового доробку психологів-попередників 

у практиці роботи з психологічними феноменами, породженими навчанням особистості у 

закладі вищої освіти. 

4. Завдання вивчення дисципліни : розвиток та формування наступних 

компетентностей: 

Інтегральної компетентності: здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів культурології, а також характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальних компетентностей:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК5.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

  ЗК 8. Здатність проведення досліджень та викладання на відповідному рівні. 

ФК 8. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, 

а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи 

економічні, законодавчі й етичні аспекти. 



ФК 10 Здатність розробляти і викладати культурологічні дисципліни в закладах освіти. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результати навчання (1.знати, 

2.вміти, 3.комунікація, 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання та 

порогів критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання  

1. Знати    

1.1.  Змістову і методологічну 

специфіку психології вищої 

школи як галузі наукових знань 

та, в цьому контексті, - 

методологічні можливості 

філософського дискурсу та 

філософського дослідження  

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

усні відповіді, 

практичні 

завдання, проект, 

психодіагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

1.2.  Теоретичні основи та сучасні 

наукові погляди на 

психологічні явища, які 

породжуються умовами 

навчально-виховного процесу у 

ЗВО для вирішення 

фундаментальних і прикладних 

завдань професіоналізації 

студентів 

 

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

 

 

 

1.3. Систему психологічних, 

соціально-психологічних, 

вікових закономірностей 

формування, становлення  та 

розвитку діяльності учіння, 

навчання, виховання та 

самовиховання суб’єкта 

освітньо-професійної 

соціалізації 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

 

 

 

1.4. Механізми соціалізуючого 

впливу у процесі 

професіоналізації студентів 

1.5. Межі професійної 

компетентності та норми 

професійного спілкування 

викладача вищої школи 

1.6. Психологічні методи і 

технології інноваційного 

інтелектуального й 

гуманітарного практикування 

та управління процесом 

освітньо-професійної 

соціалізації студентів 

 Практичні 

завдання, проект, 

психодіагностика 

2. Вміти    

2.1. Аналізувати проблеми,    



породжені системою вищої 

школи, залучати необхідні для 

цього знання, методики, 

джерела і досягати самостійних 

пізнавальних результатів та 

оцінювати останні з позиції 

викладача вищої школи  

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

 

 

 

 

 

усні відповіді, 

практичні 

завдання, проект, 

психодіагностика  

 

 

 

 

25% 
2.2. Розробляти і впроваджувати 

психолого-педагогічні 

програми забезпечення 

успішної освітньо-професійної 

соціалізації студентів 

2.3. Професійно діагностувати, 

прогнозувати, проектувати та 

моделювати навчально-виховні 

ситуації  

2.4. Cистемно представляти 

психологічні феномени, 

породжені вищою школою.. 

 

Самостійна 

робота  

Усні відповіді 

2.5. Планувати і здійснювати 

науково-дослідну роботу з 

проблем управління навчально-

виховним процесом у вищій 

школі, використовуючи методи 

філософського мислення, 

релевантні відповідній 

проблематиці 

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

 

 

 

 

Контрольні 

роботи 

3. Комунікація     

3.1. Висловлювати свої міркування 

щодо питань проблемного 

характеру у педагогічному 

процесі, усвідомлювати їх 

актуальність, здійснювати  

пошук шляхів їх вирішення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усні відповіді, 

практичні 

завдання, проект, 

психодіагностика, 

контрольні 

роботи 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

3.2. Залучати і використовувати у 

спеціалізованому 

культурологічному дискурсі 

знання, ідеї, способи мислення 

з психології вищої школи, на 

основі чого організовувати 

взаємодію між різними 

суб’єктами системи вищої 

школи на основі цінностей 

партнерства та діалогу, 

толерантно ставитися до 

альтернативних думок 

3.3. Організовувати спільну 

діяльність з 

індивідуальними/груповими 

суб’єктами навчання і 

виховання у ВНЗ, ініціювати 



командоутворення, сприяти 

згуртуванню та груповій 

мотивації, фасилітувати 

процеси прийняття групових 

рішень. 

4. Автономність і 

відповідальність 

   

4.1. Виявляти професійну 

ідентичність викладача вищого 

навчального закладу, розуміти 

етичні засади педагогічної 

діяльності та готовність 

дотримуватися їх у викладача 

вищої школи 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

 

 

 

усні відповіді, 

практичні 

завдання, проект, 

психодіагностика 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

4.2. Самостійно проводити 

психодіагностику особливостей 

власних психічних процесів, 

навчальних здібностей та 

соціально-психологічних 

якостей, важливих в майбутній 

діяльності викладача 

 

Семінари, 

самостійна 

робота 

 

психодіагностика 

4.3. На основі самопізнання 

формувати власний стиль 

науково-педагогічної діяльності 

та професійного спілкування. 

Семінари  усні відповіді, 

практичні 

завдання, проект, 

психодіагностика, 

контрольні 

роботи 

 

4.4. Самостійно й автономно 

знаходити інформацію, 

необхідну для вдосконалення 

педагогічних знань та досвіду, 

опановувати її, засвоювати та 

продукувати нові знання, 

розвивати навички та якості, 

принципово важливі для 

викладача вищої школи  

Самостійна 

робота з 

науковими 

джерелами   

4.5. Виконувати завдання на 

розвиток критичного мислення, 

аналіз і оцінку власної 

навчально-професійної 

діяльності, визначення 

професійних рис своєї 

особистості. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

 

 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

  

 Результати навчання дисципліни (код) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

4
.5

 

Програмні результати 

навчання 

 

ПРН 1. Розуміти специфіку та особливості реалізації 

культурних ідей, образів, та смислів, а також критично 

оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання 

суспільно-значимих проблем.  

+ + + +  + +   +   +      + 

ПРН 6. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами усно і письмово для обговорення професійних 

питань, презентації результатів досліджень та проектів. 

    +       + +  +  +   

ПРН 8. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання 

складних задач і практичних проблем культурного розвитку 

суспільства.  

 + + 

 

 + + + + +   +  +    + + 

ПРН 10. Мати навички вироблення та ухвалення рішень з 

управління закладами та установами культури чи 

відповідними структурними підрозділами у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. 

 +  +  +  + +     + + +  + + 

ПРН 11. Мати навички організації та керівництва 

професійним розвитком осіб та груп у галузі культури. 

     +  +      + +     

ПРН 14 Розробляти навчально-методичне забезпечення і 

викладати навчальні дисципліни з культурології у закладах 

освіти. 

+ +   + + + + +  +  +     + + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

Рівень досягнення студентами запланованих результатів навчання визначається за 

результатами усних відповідей на семінарських заняттях, написання есе та письмових 

контрольних робіт, виконання тестових завдань, завдань для самостійної роботи, 

підсумкових завдань.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

Результати навчання : 

Знання: ПРН 1.1 – 1.6 – до 40%; 

Вміння: ПРН 2.1 - 2.5 - до 25%; 

Комунікація: ПРН 3.1 – 3.3. – до 15% 

Автономність і відповідальність: ПРН 4.1. – 4.5 – до 20% 

У курсі передбачено 3 змістові частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, 

семінарських занять, передбачено групові практичні роботи, роботу в міні-групах, 

психодіагностичний практикум, модульні роботи і проект професійних перспектив. 

Завершується дисципліна заліком у вигляді підсумкової контрольної роботи. 

Упродовж семестру, після завершення відповідних змістових частин, проводяться 

тематичні письмові контрольні роботи з тестовими завданнями та відкритими питаннями, 

підготовка есе. Максимальна кількість балів за роботу протягом семестру дорівнює 80 

балів. Залік – 20 балів.  

 

Підсумкове оцінювання у форматі заліку:  

Сумарно студент може отримати максимальні 100 балів.  

Максимальна оцінка на залікові - 20 балів, мінімальна кількість балів, які 

додаються до семестрових – 12 балів  (60% максимальної кількості балів, відведених на 

залік).  

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 40 балів - до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для 

допуску до заліку – 48 балів. 

 

 Кількість рейтингових балів 

Відповіді на семінарських заняттях (6х5) 30 

Проект пробудови професійних перспектив (1х15) 15 

Психодіагностичний практикум (1х15) 15 

Модульна контрольна  (2х10) 20 

Максимальна кількість балів за семестр (А): 80 

Підсумкова контрольна робота ПКР (1х20) 20 

Загальна кількість балів   
А + бали за ПКР 

Оцінка за національною шкалою 

 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Оцінювання студентів здійснюється під час усіх видів навчальних занять і за 

результатами самостійної роботи. Оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у 

відповідях і виступах; активність при обговоренні питань та виконанні практичних 

завдань; результати виконання тестових завдань. Максимальна кількість балів за роботу 

протягом семестру дорівнює 100. Підсумковий контроль у формі заліку проводиться 

письмово. На залік виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, завдання, що 

потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх 



при вирішенні практичних завдань. Залік виставляється за результатами роботи студента 

впродовж семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних 

студентів. Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується з урахуванням балів, 

отриманих під час заліку (максимум - 20 балів) та балів, отриманих під час поточного 

контролю.  

7.3. Шкала відповідності оцінок  

Рівень досягнень, % / 

Marks, % 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade 

90-100 зараховано 

75-89 

60-74 

1-59 не зараховано 



 

8. Структура навчальної дисципліни.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

№ п/п Номер і назва теми Кількість годин  

  лекції семінари самостійна 

робота 

 Змістовий модуль 1 

1 
Психологія вищої школи: мета, предмет, 

завдання, методи 

2 

 
 

2 

 

16 

2 

Загальні психологічні особливості 

студентського періоду розвитку 

особистості. Типологічні особливості 

сучасних студентів. 

 

 

1 

 Модульна контрольна робота 1   

 Змістовий модуль 2 

3 
Суперечливі тенденції освітньо-професійної 

соціалізації сучасного студента.   
2 2 15 

4 

Навчально-професійна діяльність студента: 

психологічний зміст, умови успішності. 

Професіоналізація особистості студента як 

новоутворення віку. 

2 2 15 

5 

Студент як суб’єкт власної навчально-

професійної діяльності. Роль мотивації в 

навчально-професійній діяльності. 

1 2 15 

6 

Соціально-психологічні особливості  

навчання у вищій школі. Психологія 

педагогічної взаємодії у виші 

1 1 15 

 
Модульна контрольна робота 

 1  

 Змістовий модуль 3 

7 
Психологія особистості і діяльності 

викладача  закладу вищої освіти.  
2 2 16 

 Підсумкова  контрольна робота  2   
 Всього, год.:  14 12 62 

Загальний обсяг   90 год., в тому числі:  

Лекції -  14 год. 

Семінари -  12 год. 

Консультації -  2 год. 

Самостійна 

робота -  

 

62 год. 
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10. Додаткові ресурси:  

 

Завдання для підготовки до семінарських занять, практичні та тестові завдання, завдання 

для  самостійного опрацювання навчального матеріалу та самоперевірки можна отримати 

через електронну пошту викладача : natalyde@ukr.net  
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