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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів зі змістом, завданнями та методами 

психології вищої школи як навчальної дисципліни і галузі науки, забезпечити 

загальну теоретичну підготовку, а також освоєння сучасних психологічних 

технологій ефективної навчально-виховної діяльності у закладі вищої освіти, на 

основі усвідомлення і врахування психологічних аспектів діяльності, сформувати 

навички їх застосування у практичній діяльності, розвиток психологічної культури 

та сприяння професійному самовизначенню. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності) 

Знати основи структури психіки, фактори і основні механізми формування 

особистості. 

Володіти навичками професійного спілкування. 

 

3.Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна «Психологія вищої школи» є обов’язковою дисципліною освітньо-

наукової програми. У змісті курсу розкриваються теоретико-методологічні основи 

науки, її поняттєво-категоріальний апарат, особливості студента як суб’єкта 

навчально-професійної діяльності, адаптація до навчання у ЗВО, психологічні 

аспекти діяльності та основи розвитку професіоналізму викладача ЗВО; 

психологічні закономірності педагогічної взаємодії між викладачем і студентом, 

особливості розвитку студентської групи; основи управління у системі вищої 

освіти.  

  

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні загальних і фахових 

компетентностей, зокрема, таких як:  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 15. Здатність до особистісного і професійного розвитку 

ЗК 16. Здатність застосовувати кращі практики у професійній діяльності 

ЗК 17. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК7. Здатність дотримуватися етичних стандартів досліджень і професійної 

діяльності в галузі хімії (академічна доброчесність, ризики для людей і довкілля 

тощо). 

ФК10. Здатність проводити навчальні заняття та забезпечувати досягнення 

запланованих результатів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей і 

потреб студентів. 

ФК11. Здатність розробляти критерії та обирати інструменти оцінювання. 

ФК12. Здатність здійснювати об’єктивне оцінювання результатів навчання та 

надавати студентам зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання та 

рекомендації щодо покращення результатів навчання. 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форма (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання) 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 знати понятійний апарат 

психології вищої школи 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання 
самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

практичні 

завдання), 
модульні роботи 

1,2, залік 

10% 

1.2 знати психологічні основи і 

механізми професійного 

становлення особистості в 

умовах ЗВО Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 
завдання 

самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

практичні 

завдання), 
контрольна робота 

1, 2 

10% 

1.3 знати особливості студента 

як суб’єкта навчально-

професійної діяльності 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання 

самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

практичні 

завдання), 
контрольна робота 

1,2 

10% 

2.1 вміти аналізувати й оціню-

вати психологічні явища, 

які породжуються умовами 

навчально-виховного 

процесу у ЗВО  
Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання 

самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

практичні 

завдання), 
контрольна робота 

1, 2 

10% 

2.2 вміти висловити свої 

міркування щодо питань 

проблемного характеру 
Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання 

самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

10% 



практичні 

завдання), 
контрольна робота 

1,2 

2.3 вміти самостійно опрацьо-

вувати, аналізувати та 

узагальнювати інформацію 

з різних джерел 
Самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання 

самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

практичні 

завдання), 
контрольна робота 

1, 2 

10% 

2.4 вміти застосовувати набуті 

знання у практичних ситуа-

ціях професійної діяльності 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання 

самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

практичні 

завдання), 
контрольна робота 

1, 2 

10% 

3. комунікація: формувати 

власний стиль науково-

педагогічної діяльності та 

професійного спілкування Лекція, 

самостійна 

робота  

Усні відповіді, 

завдання 

самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

практичні 

завдання), 
контрольна робота 

1, 2 

15% 

4. автономність та відпові-

дальність: вдосконалення 

навичок самостійної робо-

ти, аналіз власної навчаль-

но-професійної діяльності, 

визначення професійно важ-

ливих рис своєї особистості. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання 

самостійної 

роботи (есе, 

презентації, 

практичні 

завдання), 
контрольна робота 

1, 2 

15% 

 

  



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання.  

Результати навчання  

дисципліни (код) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 

Програмні результати  

навчання 

Р1.Знати та розуміти наукові 

концепції та сучасні теорії хімії, а 

також фундаментальні основи 

суміжних наук. 

+ + +     + + 

Р2. Глибоко розуміти основні факти, 

концепції, принципи і теорії, що 

стосуються предметної області, 

опанованої у ході магістерської 

програми, використовувати їх для 

розв’язання складних задач і 

проблем, а також проведення 

досліджень з відповідного напряму 

хімії. 

+ + +     + + 

Р3. Застосовувати отримані знання і 

розуміння для вирішення нових 

якісних і кількісних задач хімії. 

+      + + + 

Р8. Вміти ясно і однозначно донести 

результати власного дослідження до 

фахової аудиторії та/або нефахівців. 

+ + + + + + +   

Р11. Складати технічне завдання до 

проекту, розподіляти час, 

організовувати свою роботуі роботу 

колективу, складати звіт. 

    + + + + + 

Р16. Знати вимоги та підходи до 

розроблення навчальних і 

методичних матеріалів. 

+ + + + + + + + + 

Р17. Знати методи і способи 

ефективної комунікації. 
  + +   + + + 

Р18. Знати методи і технології 

оцінювання результатів навчання. 
+ + + + + + +   

 

7. Схема формування оцінки:   

7.1. Форми оцінювання студентів: 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Оцінювання під час навчального періоду:  

1. Усні відповіді (виступ на занятті, участь у дискусії, доповнення): РН1.1; РН1.2, 

РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН2.4, РН3, РН4 – 30/18 балів. 

2. Самостійна робота (есе, презентації, практичні завдання): РН1.1, РН1.2, 

РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3, РН4 – 30 / 18 балів. 



3. Модульна контрольна робота 1: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, 

РН2.4, РН3, РН4 – 20 / 12 балів. 

4. Модульна контрольна робота 2: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, 

РН2.4, РН3, РН4 – 20 / 12 балів. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку.  

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру 

(максимальна кількість балів за роботу протягом семестру дорівнює 100) і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студенти, які 

впродовж семестру набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 60 балів, але 

більшу ніж критично-розрахунковий мінімум – 40 балів, складають залік.  

Залік проводиться у вигляді усного опитування за тематикою курсу та виконання 

творчого індивідуального завдання, які оцінюються у 20 балів. Студенти, які 

набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж критично-

розрахунковий мінімум (40 балів), до складання заліку не допускаються.  

Рекомендований мінімум для допуску до заліку 40 балів.  

7.2. Організація оцінювання. Впродовж семестру здійснюється оцінювання усіх 

видів робіт. На аудиторних заняттях оцінюється активність учасників, участь в 

дискусіях та робота в міні-групах; в кінці вивчення модулів проводиться 

контрольне тестування. Максимальна кількість балів за роботу протягом семестру 

дорівнює 100. 

7.3. Шкала відповідності оцінок. 

Оцінка (за національною шкалою) 

/ National grade 

Рівень досягнень, % /  

Marks, % 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

  



8. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план лекційних занять  

№ 

п/п 
Назва  і назва теми 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1   

Основи психології вищої школи. Психологія студента 

1 
Психологія вищої школи як галузь психологічної науки: 

історія, предмет, завдання, методи.  
2  4 

2 Суспільні вимоги до фахівця з вищою освітою 2  4 

3 
Загальні психологічні особливості студентського періоду 

розвитку особистості. 
2  6 

4 
Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та 

умови ефективності. 
2  4 

5 

Навчально-професійна діяльність як провідна діяльність 

студента. Професіоналізація студента як новоутворення 

віку. 

2  4 

6 

Студент як суб’єкт власної навчально-професійної 

діяльності. Роль мотивації в навчально-професійній 

діяльності. 

2  4 

7 
Соціально-психологічні особливості студентської групи 

та її структура. Розвиток студентської групи. 
2  6 

Модульна контрольна робота 1 

Змістовий модуль 2 

Психологія викладача та особливості науково-педагогічної діяльності 

8 
Психологічні особливості професії  викладача  закладу 

вищої освіти.  
2  4 

9 
Навчання і виховання як основні види діяльності 

викладача. Педагогічна майстерність викладача. 
2  4 

10 
Особливості різних форм навчання. Використання 

інтерактивних методів навчання у ВНЗ. 
2  4 

11 Психологічні особливості системи «студент-викладач». 2  6 

12 
Педагогічне спілкування. Бар’єри у спілкуванні та їх 

профілактика. Профілактика конфліктів. 
2  4 

13 Професійне вигорання педагога та його профілактика. 2  4 

14 
Взаємини у викладацькому колективі. Види та функції 

педагогічного управління. 
2  

4 

Модульна контрольна робота 2 

 ВСЬОГО 28 0 62 

Загальний обсяг 90 год, в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 62 год. 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9B.%D0%93.,_%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92.%D0%86.%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8#.D0.A0.D0.BE.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.BE.D0.BA_.D1.81.D1.82.D1.83.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.81.D1.8C.D0.BA.D0.BE.D1.97_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.B8.2C_.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D1.82.D


9. Рекомендовані джерела: 
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10. Додаткові ресурси: 

Завдання для підготовки до практичних занять, самостійні індивідуальні завдання 

можна отримати через електронну пошту викладача yablonska@knu.ua. 
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