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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2
Нормативна

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й -й

Індивідуальних завдань: Семестр
2-й -й

Загальна кількість годин - 60

Кількість годин
60 60

Аудиторні:
1) Лекції

Тижневих годин для денної 
форми навчання:
аудиторних – 
самостійної роботи студента - 

12 год.
2) Практичні, семінарські

12 год.
3) Консультації

4
Самостійна робота

32 год.
У тому числі КР: 

Вид контролю:
залік
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Метою  курсу  "Психолого-педагогічні  основи  науково-педагогічної  діяльності"  є
формування у аспірантів цілісного і  системного розуміння психолого-педагогічних завдань і  методів
викладання  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільства  та  освіти;  формування  базових  знань  і  умінь
наукового пошуку та використання їх в реальній практичній діяльності, навчання прийомам ефективної
комунікації в професійно-педагогічному середовищі.

Завдання. Завдання дисципліни - навчити використанню загально-психологічних і педагогічних
методів, методик і окремих прийомів, що дозволяють ефективно створювати і розвивати психологічну
систему "викладач - аудиторія"; сформувати у аспірантів уявлення про можливість використання основ
психологічних знань в процесі рішення широкого спектру соціально-педагогічних та наукових проблем,
що стоять перед професіоналом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен:
– ЗНАТИ: 

 сучасні психолого-педагогічні моделі і технології навчання та наукової діяльності у вищій
школі; 

 основні соціально-психологічні характеристики суб'єктів науково-педагогічної діяльності; 
 психологічні  основи  проектування  і  організації  ситуацій  спільної  продуктивній  діяльності

викладача і студентів;
 психологічні  закономірності  структуризації  предметно-змістовного  знання  і  системної

організації учбових та наукових завдань;
 чинники, що сприяють особистісному розвитку викладача і студента.

– ВМІТИ:
 використовувати  різноманітні  методи  розвитку  творчої  особистості  в  процесі  здійснення

науково-педагогічної діяльності;
 організовувати процес професійного самовизначення особистості навчаючогося ;
 вирішувати психологічні проблеми формування професіоналізму.

– ВОЛОДІТИ:
 навичками застосування сучасних методів навчання та організації наукової діяльності у вищій

школі;
 навичками впровадження інноваційних процесів в професійній освіті;
 навичками аналізу науково-викладацької діяльності.

КОМПЕТЕНТНОСТІ: Здатність  демонструвати  поведінку  зрілої  особистості,  яка  володіє
цілісним та системним психолого-педагогічним та науковим світоглядом, розумінням завдань та методів
викладання  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільства  та  освіти;  опанувала  базові  знання  і  уміння
наукового пошуку та вміння використання його результатів у реальній практичній діяльності; застосовує
прийоми ефективної комунікації в професійному середовищі.

Здатність навчатися та самонавчатися, генерувати нові ідеї.

РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ: Використовувати знання  про  психологічно-педагогічні
особливості науково-педагогічної діяльності в професійному освітньо-науковому процесі при
розробці та викладанні спеціальних дисциплін.

Глибоко  розуміти  загальні  принципи  і  методологію  наукових  досліджень,  застосувати  їх  у
власних дослідженнях та у викладацькій практиці.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні особливості організації навчальної діяльності в умовах
вищої школи.

Тема  1.  Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості. Навчання як особлива
соціальна  діяльність.  Фізіологічна  сутність  навчання.  Природа  та  прояви  навченості.  Специфіка
відображення стимулів людиною. Програми поведінки людини та тварин. Стихійне та цілеспрямоване
навчання.  Роль  власної  активності  людини  у  навчанні.  Випадкове  (супутнє  научіння).  Учіння  як
специфічна  діяльність,  метою якої  є  научіння.  Первинне  та  вторинне  учіння.  Різновиди  діяльності:
практична та гностична; предметна, перцептивна, символічна. Інтелектуальні операції мислення. Слово
як знаряддя інтеріоризації. Стимульна та діяльнісна парадигми функціональної структури пізнавальних
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процесів. Рефлекторний рівень навчання. Когнітивний рівень навчання. Концепція учбової діяльності
Давидова  В.В.  Форми  співробітництва  викладача  зі  студентами.  Теорія  планомірного  формування
розумових дій П.Я. Гальперіна. Типи учіння.

Тема  2. Психічні пізнавальні процеси, умови їх удосконалення.  Роль пізнавальної сфери в
діяльності  студента.  Особливості  пізнавальної  сфери,  притаманні  юнацькому  віку.  Місце  психічних
пізнавальних  процесів  в  ефективності  діяльності  спеціаліста.  Характеристика  пізнавальної  сфери  в
юнацькому  віці.  Врахування  пізнавального  значення  відчуттів  у  науково-педагогічному  процесі.
Осмисленість як чинник засвоєння навчального матеріалу. Роль правильного сприймання один одного у
процесі  налагодження  успішної  педагогічної  взаємодії.  Раціональні  прийоми  та  методи  мнемічної
діяльності. Розвиток мови як чинник підвищення пізнавальних можливостей студента. Розвинена увага
як запорука ефективності діяльності студента. Спостережливість студента як результат взаємозв’язку
пізнавальних  процесів.  Рекомендації  щодо  самостійної  пізнавальної  діяльності.  Методика  розвитку
професійної  пам’яті.  Роль  інтересу  в  науково-педагогічної  діяльності.  Розвиток  самостійності
пізнавальної діяльності.

Тема 3. Психологічні чинники управління педагогічним процесом у вищій школі. Загальні
положення  теорії  управління.  Психологічна  сутність  управління  навчально-виховним  процесом.
Психологічні  основи організації  навчання  у  вищій школі.  Проблема реалізації  функції  управління  у
вищій  школі  у  її  сполученні  з  соціально-виховною  функцією  при  всебічному  урахуванні  наслідків
практики  управління.  Характеристика  рівнів  управління  у  ВНЗ.  Структура  управління  дидактичним
процесом.  Засоби  управління,  доцільність  їх  використання  у  педагогічному  процесі.  Процедурні
компоненти  проектування  управлінського  впливу.  Схема  проектування  механізму  управління  в
навчанні.  Психологічні  детермінанти  прийняття  рішень  в  освітній  діяльності.  Задовольняючі,
оптимізуючи та  максимізуючи стратегії  прийняття рішень.  Стратегії  прийняття  колективних рішень.
Комунікація  в  організаційно-управлінській  структурі  вищого  навчального  закладу.  Інтерактивна
функція професійного педагогічного спілкування. Лідерство та керівництво в системі управління вищим
навчальним закладом. Педагогічна харизма та імідж педагога. Чинники педагогічного спілкування та
психологічного впливу.

Змістовий модуль 2. Особистісні психологічні особливості та особливості групової взаємодії в
вищому навчальному закладі. Педагогічне спілкування у вищій школі.

Тема  4.  Психологічні  особливості  особистості  в  умовах  науково-педагогічного  процесу
вищої  школи.  Поняття  особистості  та  її  структурних  складових  (О.Г.Ковальов,  К.К.Платонов).
Особистість  студента  як  об’єкта  педагогічного  процесу  у  вищій  школі.  Психологічні  особливості
студентства.  Соціальні  та  психологічні  проблеми  адаптації  студентів  до  навчання  у  вищій  школі.
Психологічні особливості основних видів діяльності студентів у вищій школі. Мотиваційні компоненти
діяльності  студентів.  Єдність  навчання  та  виховання  студентів.  Роль  студентських  колективів  у
навчально-виховному  процесі.  Особистість  викладача  як  суб’єкта  науково-педагогічного  процесу  у
вищій  школі.  Конвенція  про  права  викладачів  вищих  навчальних  закладів.  Структурні  компоненти
особистості  викладача.  Психологічна  характеристика  основних  видів  діяльності  викладача  у  ВНЗ.
Функціональна  структура  діяльності  викладача  (Н.Кузьміна).  Психологічні  умови  забезпечення
викладачем  основних  форм  навчання.  Соціально-психологічні  чинники  діяльності  викладацького
колективу. Психологічна характеристика професійної майстерності викладача.

Тема  5.  Навчальна  група  як  об’єкт  та  суб’єкт  педагогічного  процесу. Психологічні
особливості  навчальної  групи.  Соціально-психологічні  явища  у  студентській  групі.  Закономірності
функціонування  групи.  Психологічні  особливості  групового  суб'єкта.  Соціально-психологічна
характеристика  студентської  групи.  Психологічна  структура  групи.  Розвиток  студентської  групи.
Характеристика студентського колективу. Проблеми соціально-психологічного клімату в студентській
групі.  Міжособистісні  стосунки  у  студентській  групі.  Неформальні  мікрогрупи  студентів.  Проблема
керівництва та лідерства у групі, функції студентського лідера. Механізми групового впливу на членів
групи.  Роль  викладача.  Конфлікти  у  середовищі  студентів.  Психологічні  особливості  студентського
самоврядування.  Психологічний  мікроклімат  у  групі.  Ознаки  та  психологічні  явища  студентського
колективу. Конформізм: чинники та значення

Тема  6.  Особливості  процесів  спілкування  та його функції  у  виші.  Поняття  спілкування.
Види та рівні спілкування. Тезаурус як спільна система значень. Практика результативного спілкування.
Загальні рекомендації  з  організації  спілкування.  Психофізіологічні  аспекти ефективного спілкування.
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Особливості окремих етапів спілкування. Соціальна перцепція. Ідентифікація, емпатія та рефлексія як
основні  способи  розуміння  людини  людиною.  Сприяння  та  протидія,  кооперація  і  конкуренція  як
основні формами взаємодії людей в спільній діяльності. Організованість як форма внутрішньогрупової
інтеграції.  Психічне  насильство,  маніпулювання,  нейролінгвістичне  програмування,  зараження,
наслідування, навіювання, переконання та участь як різновиди психологічного впливу.

Тема 7. Педагогічний конфлікт: його психологічне підґрунтя та шляхи вирішення. Чинники
конфліктогенного  стану  студента.  Особливості  педагогічних  конфліктних  ситуацій.  Відповідальність
викладача  за  управління  конфліктною  педагогічною  ситуацією.  Динаміка  педагогічного  конфлікту.
Місце конфліктної пізнавальної ситуації у навчальному процесі. Запобігання помилок викладача в стилі
педагогічного управління як чинника виникнення конфліктів. Педагогічний конфлікт: деструктивний і
конструктивний  характер.  Конфліктні  ситуації  та  педагогічні  конфлікти,  причини  їх  виникнення.
Методи  діагностики  конфліктів.  Методи  запобігання  (профілактики)  конфліктів.  Основні  шляхи
вирішення педагогічного конфлікту. Стратегії (моделі) вирішення педагогічних конфліктів. Формування
готовності  студентів  щодо  запобігання  і  розв'язання  конфліктів.  Практичні  поради  викладачам  і
студентам щодо оволодіння вміннями вирішення конфліктів. Роль вікових психологічних особливості
юнацтва  у  конфліктній  взаємодії.  Умови  ефективності  типів  поведінки  у  вирішенні  педагогічного
конфлікту. Картографія як метод аналізу конфлікту.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усьо-
го

у тому числі
усьо-

го
у тому числі

л п
ко
нс.

ін
д

с.р
.

л п
ко
нс.

ін
д

с.р
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні особливості організації навчальної діяльності в умовах

вищої школи.
Тема 1. Навчальна діяльність як пізнання: 
сутність та особливості.

10 2 2 6

Тема 2. Психічні пізнавальні процеси, 
умови їх удосконалення.

10 2 2 6

Тема 3. Психологічні чинники управління 
педагогічним процесом у вищій школі.

6 2 2 2

Тестування 2 2
Консультація 2 2
Разом за змістовим модулем 1 30 6 6 2 16

Змістовий модуль 2. Особистісні психологічні особливості та особливості групової взаємодії в
вищому навчальному закладі. Педагогічне спілкування у вищій школі.

Тема 4. Психологічні особливості 
особистості в умовах науково-
педагогічного процесу вищої школи.

10 2 2 6

Тема 5. Навчальна група як об’єкт та 
суб’єкт педагогічного процесу.

6 2 2 2

Тема 6. Особливості процесів спілкування 
та його функції у виші.

7 1 1 5

Тема 7. Педагогічний конфлікт: його 
психологічне підґрунтя та шляхи 
вирішення.

3 1 1 1

Тестування 2 2
Консультація 2 2
Разом за змістовим модулем 4 30 6 6 2 16

Усього годин 60 12 12 4 32
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема  1.  Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості. Навчання як
особлива  соціальна  діяльність.  Фізіологічна  сутність  навчання.  Природа  та  прояви
навченості. Специфіка відображення стимулів людиною. Програми поведінки людини
та тварин. Стихійне та цілеспрямоване навчання. Роль власної активності людини у
навчанні. Випадкове (супутнє научіння). Учіння як специфічна діяльність, метою якої
є  научіння.  Первинне  та  вторинне  учіння.  Різновиди  діяльності:  практична  та
гностична;  предметна,  перцептивна,  символічна.  Інтелектуальні  операції  мислення.
Слово як знаряддя інтеріоризації. Стимульна та діяльнісна парадигми функціональної
структури пізнавальних процесів. Рефлекторний рівень навчання. Когнітивний рівень
навчання.  Концепція  учбової  діяльності  Давидова  В.В.  Форми  співробітництва
викладача  зі  студентами.  Теорія  планомірного  формування  розумових  дій  П.Я.
Гальперіна. Типи учіння.

2

2 Тема 2. Психічні пізнавальні процеси, умови їх удосконалення.  Роль пізнавальної
сфери в діяльності студента. Особливості пізнавальної сфери, притаманні юнацькому
віку.  Місце психічних пізнавальних процесів в ефективності  діяльності  спеціаліста.
Характеристика  пізнавальної  сфери  в  юнацькому  віці.  Врахування  пізнавального
значення  відчуттів  у  науково-педагогічному  процесі.  Осмисленість  як  чинник
засвоєння  навчального  матеріалу.  Роль  правильного  сприймання  один  одного  у
процесі налагодження успішної педагогічної взаємодії. Раціональні прийоми та методи
мнемічної діяльності. Розвиток мови як чинник підвищення пізнавальних можливостей
студента.  Розвинена  увага  як  запорука  ефективності  діяльності  студента.
Спостережливість  студента  як  результат  взаємозв’язку  пізнавальних  процесів.
Рекомендації  щодо  самостійної  пізнавальної  діяльності.  Методика  розвитку
професійної  пам’яті.  Роль  інтересу  в  науково-педагогічної  діяльності.  Розвиток
самостійності пізнавальної діяльності.

2

3 Тема 3. Психологічні чинники управління педагогічним процесом у вищій школі.
Загальні положення теорії управління. Психологічна сутність управління навчально-
виховним  процесом.  Психологічні  основи  організації  навчання  у  вищій  школі.
Проблема реалізації  функції управління у вищій школі у її  сполученні з соціально-
виховною  функцією  при  всебічному  урахуванні  наслідків  практики  управління.
Характеристика  рівнів  управління  у  ВНЗ.  Структура  управління  дидактичним
процесом. Засоби управління,  доцільність їх використання у педагогічному процесі.
Процедурні  компоненти  проектування  управлінського  впливу.  Схема  проектування
механізму  управління  в  навчанні.  Психологічні  детермінанти  прийняття  рішень  в
освітній діяльності. Задовольняючі, оптимізуючи та максимізуючи стратегії прийняття
рішень.  Стратегії  прийняття  колективних  рішень.  Комунікація  в  організаційно-
управлінській  структурі  вищого  навчального  закладу.  Інтерактивна  функція
професійного  педагогічного  спілкування.  Лідерство  та  керівництво  в  системі
управління  вищим  навчальним  закладом.  Педагогічна  харизма  та  імідж  педагога.
Чинники педагогічного спілкування та психологічного впливу.

2

4 Тема  4.  Психологічні  особливості  особистості  в  умовах  науково-педагогічного
процесу  вищої  школи.  Поняття  особистості  та  її  структурних  складових
(О.Г.Ковальов, К.К.Платонов). Особистість студента як об’єкта педагогічного процесу
у  вищій  школі.  Психологічні  особливості  студентства.  Соціальні  та  психологічні
проблеми адаптації студентів до навчання у вищій школі. Психологічні особливості
основних  видів  діяльності  студентів  у  вищій  школі.  Мотиваційні  компоненти
діяльності  студентів.  Єдність  навчання  та  виховання  студентів.  Роль  студентських
колективів  у  навчально-виховному  процесі.  Особистість  викладача  як  суб’єкта
науково-педагогічного процесу у вищій школі. Конвенція про права викладачів вищих
навчальних  закладів.  Структурні  компоненти  особистості  викладача.  Психологічна
характеристика основних видів діяльності викладача у ВНЗ. Функціональна структура
діяльності  викладача  (Н.Кузьміна).  Психологічні  умови  забезпечення  викладачем
основних форм навчання. Соціально-психологічні чинники діяльності викладацького
колективу. Психологічна характеристика професійної майстерності викладача.

2
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5 Тема 5. Навчальна група як об’єкт та суб’єкт педагогічного процесу. Психологічні
особливості  навчальної  групи.  Соціально-психологічні  явища  у  студентській  групі.
Закономірності функціонування групи. Психологічні особливості групового суб'єкта.
Соціально-психологічна характеристика студентської групи. Психологічна структура
групи.  Розвиток  студентської  групи.  Характеристика  студентського  колективу.
Проблеми  соціально-психологічного  клімату  в  студентській  групі.  Міжособистісні
стосунки  у  студентській  групі.  Неформальні  мікрогрупи  студентів.  Проблема
керівництва та лідерства у групі, функції студентського лідера. Механізми групового
впливу  на  членів  групи.  Роль  викладача.  Конфлікти  у  середовищі  студентів.
Психологічні особливості студентського самоврядування. Психологічний мікроклімат
у групі. Ознаки та психологічні явища студентського колективу. Конформізм: чинники
та значення

2

6 Тема  6.  Особливості  процесів  спілкування  та  його  функції  у  виші.  Поняття
спілкування.  Види  та  рівні  спілкування.  Тезаурус  як  спільна  система  значень.
Практика  результативного  спілкування.  Загальні  рекомендації  з  організації
спілкування.  Психофізіологічні  аспекти  ефективного  спілкування.  Особливості
окремих етапів спілкування. Соціальна перцепція. Ідентифікація, емпатія та рефлексія
як основні способи розуміння людини людиною. Сприяння та протидія, кооперація і
конкуренція  як  основні  формами  взаємодії  людей  в  спільній  діяльності.
Організованість  як  форма  внутрішньогрупової  інтеграції.  Психічне  насильство,
маніпулювання,  нейролінгвістичне  програмування,  зараження,  наслідування,
навіювання, переконання та участь як різновиди психологічного впливу.

1

7 Тема  7. Педагогічний  конфлікт:  його  психологічне  підґрунтя  та  шляхи
вирішення.  Чинники  конфліктогенного  стану  студента.  Особливості  педагогічних
конфліктних  ситуацій.  Відповідальність  викладача  за  управління  конфліктною
педагогічною  ситуацією.  Динаміка  педагогічного  конфлікту.  Місце  конфліктної
пізнавальної ситуації у навчальному процесі. Запобігання помилок викладача в стилі
педагогічного управління як чинника виникнення конфліктів. Педагогічний конфлікт:
деструктивний  і  конструктивний  характер.  Конфліктні  ситуації  та  педагогічні
конфлікти,  причини  їх  виникнення.  Методи  діагностики  конфліктів.  Методи
запобігання  (профілактики)  конфліктів.  Основні  шляхи  вирішення  педагогічного
конфлікту.  Стратегії  (моделі)  вирішення  педагогічних  конфліктів.  Формування
готовності  студентів  щодо  запобігання  і  розв'язання  конфліктів.  Практичні  поради
викладачам  і  студентам  щодо  оволодіння  вміннями  вирішення  конфліктів.  Роль
вікових  психологічних  особливості  юнацтва  у  конфліктній  взаємодії.  Умови
ефективності  типів поведінки у вирішенні  педагогічного конфлікту.  Картографія  як
метод аналізу конфлікту.

1

Разом 12

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Підготовка до семінарських занять 12
2 Підготовка до тестування 4

Тема 1. Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості. Сучасні 
стратегії оновлення і розвитку вищого професійної освіти в Україні і за кордоном

2

Тема 1. Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості. Психологічні 
умови підвищення успішності навчання у ВНЗ.

2

Тема 2. Психічні пізнавальні процеси, умови їх удосконалення. Психологічні 
основи формування творчої особистості в вищій школі.

4

Тема 4. Психологічні особливості особистості в умовах науково-педагогічного 
процесу вищої школи.  Психологічні особливості студентів різного віку. Пізнавальна 
діяльність студентів. Когнітивна сфера та особливості її розвитку у юнацькому та 
дорослому періоді.

4

8 Тема  6.  Особливості  процесів  спілкування  та  його  функції  у  виші.  Стиль
управління  та  його  психологічна  ефективність.  Сучасні  технології  навчання  та  їхні
психологічні особливості ( дистанційне навчання, тренінги, кейс-метод, тощо).

4

Разом 32
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9. Методи навчання
МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод (практичні заняття);
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату);
МН5  – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо)/

10. Методи контролю
Застосовуються такі методи поточного та підсумкового контролю:  аналітичні звіті, реферати, 

есе; залік.
Розподіл балів, які отримують здобувачі

Вид заняття / контрольний захід Оцінка семO
Тема 1 6-10
Тема 2 6-10
Тема 3 6-10
Тестування 9-15
Контрольна точка 1 27-45
Тема 4 6-10
Тема 5 6-10
Тема 6 6-10
Тема 7 6-10
Тестування 9-15
Контрольна точка 2 33-55
Всього за семестр 60 - 100

Якісні критерії оцінки

А [96-100], відмінно або зараховано – здобувач виявив всебічні, систематичні та глибокі знання
навчального матеріалу з дисципліни; продемонстрував уміння вільно виконувати завдання, передбачені
програмою; засвоїв основну та додаткову літературу; проявив творчі здібності в розумінні, в логічному,
чіткому,  стислому  та  ясному  трактуванні  навчально-програмного  матеріалу;  засвоїв  взаємозв’язок
основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності. 

B [90-95],  відмінно  або  зараховано –  здобувач  виявив  систематичні  та  глибокі  знання
навчального матеріалу з дисципліни вище середнього рівня; продемонстрував уміння вільно виконувати
завдання,  передбачені  програмою;  засвоїв  основну  та  додаткову  літературу;  засвоїв  взаємозв’язок
основних понять дисципліни та їх значення для подальшої професійної діяльності. 

C [75-89], добре або зараховано – здобувач виявив загалом добрі знання навчального матеріалу
при виконанні передбачених програмою завдань, передбачених програмою, але припустив ряд помітних
помилок; засвоїв основну літературу; показав систематичний характер знань з дисципліни; здатний до їх
самостійного  використання  та  поповнення  в  процесі  подальшої  навчальної  роботи  і  професійної
діяльності. 

D [66-74],  задовільно  або  зараховано –  здобувач  виявив  знання  основного  навчального
матеріалу  з  дисципліни  в  обсязі,  необхідному для  подальшого  навчання  та  майбутньої  професійної
діяльності;  впорався  з  виконанням  завдань,  передбачених  програмою;  ознайомився  з  основною
літературою;  припустив  значну  кількість  помилок  або  недоліків  у  відповіді  на  запитання  при
співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, принципові з яких може усунути самостійно. 

E [60-65],  задовільно  або  зараховано –  здобувач  виявив  знання  основного  навчального
матеріалу з дисципліни в мінімальному обсязі,  необхідному для подальшого навчання та майбутньої
професійної  діяльності;  в  основному  виконував  завдання,  передбачені  програмою;  ознайомився  з
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основною літературою; припустив помилки у відповіді на запитання при співбесідах, тестуванні та при
виконанні завдань тощо, які він може усунути лише під керівництвом та за допомогою викладача. 

FX [35-59],  незадовільно  або  не  зараховано –  здобувач  мав  значні  прогалини  в  знаннях
основного  навчального  матеріалу;  допускав  принципові  помилки  при  виконанні  передбачених
програмою завдань, але спроможний самостійно доопрацювати програмний матеріал і підготуватися для
перездачі дисципліни. 

F  [1-34],  незадовільно  або  не  зараховано –  здобувач  не  мав  знань  зі  значної  частини
навчального  матеріалу  з  дисципліни;  допускав  принципові  помилки  при  виконанні  більшості
передбачених програмою завдань. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка з дисципліни
Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою
ECTSекзамен залік

96-100 5 (відмінно)

Зараховано

А
90-95 5 (відмінно) B
75-89 4 (добре) C
66-74 3 (задовільно) D
60-65 3 (задовільно) E
35-59

2 (незадовільно) Не зараховано
FX

1-34 F

11. Методичне забезпечення та рекомендована література

Базова література:
1. Семенова, Р.Гурін, Т.Осипова. Основи психології і педагогіки. – К., Знання, 2006. 

2. Штанько В.І., Мітцева О.С. Педагогіка вищої школи.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2013. –
136 с.

3. Буланова-Топоркова  М.В.  Педагогика  и  психология  высшей  школы:  Учебное  пособие/
М.В.Буланова-Топоркова,  А.В.Духовнева,  Л.Д.Столяренко.-  2-е  изд.,  доп.  и перераб.-  Ростов н/Д:
Феникс, 2002.- 544 с. 

4. Булах  І.С.,  Долинська  Л.В.  Психологічні  аспекти  міжособистісної  взаємодії  викладачів  і
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8. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник для молодих викладачів,

аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К.: НПУ ім. М. П.
Драгоманова, 2003. – 267 с. 

9. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник. -
К.: НПУ, 2003. - 267с. 
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14. Т.М.Малкова. Психологія вищої освіти. – К., НАВСУ, 2005.
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22. Барабанова В.В., Зеленова М.Е. Представления студентов о будущем как аспект их личностного
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