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ВСТУП 
Навчальна програма  дисципліни «Психологія вищої школи» складена відповідно до 

освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів третього освітньо-наукового 

рівня за спеціальністю 053 Психологія. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань про особливості 

психології вищої школи як найвищого рівня підготовки людини до професійної діяльності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Психологія вищої школи» пов’язана з 

загальною психологією, соціальною психологією, психофізіологією, педагогічною 

психологією,  які в тій чи іншій мірі допомагають здобувачам зрозуміти мету і зміст власної 

підготовки до професійної діяльності у якості викладача вишу. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Психологія пізнавальної сфери та особистості здобувача. 

Змістовий модуль 2. Діяльність викладача вищої школи. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» є  оволодіння 

комплексом знань про психологію вищої освіти України.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія вищої школи» є  

1) на основі загально-психологічних та дидактичних аспектів теорії навчання зробити 

порівняльний аналіз освітніх технологій провідних країн світу;  

2) ознайомити з методологічними засадами навчально-виховного процесу вищої школи, 

науково-пошукової діяльності, основними напрямками роботи вищої школи.  

 

1.3. За результатами вивчення  дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

загальні: готовність аналізувати психологічні явища, породжені умовами вузу, 

закономірності цих явищ та їх функціонування в діяльності здобувачів, викладачів та 

керівників вузу. 

 

Спеціальні: здатність впливати на індивідуальні та соціально-психологічні явища з 

метою більш ефективного розв'язання задач вищої школи; давати характеристику навчально-

виховному процесу у вищій школі; застосовувати форми і методи, які забезпечують 

навчально-виховний процес, під час практики і під час самостійної діяльності як викладача у 

вищій школі; здатність ясно та ефективно описувати етапи проектування нового навчального 

змісту, технологій, апробації та впровадження педагогічних проектів; здатність 

використовувати професійно-орієнтовані знання та практичні навички під час реалізації 

принципів, організаційних форм і прийомів управління навчально-виховним процесом з 

урахуванням сучасних умов, індивідуальних особливостей студентів; обирати технології 

навчання залежно від цілей і завдань, що вирішуються в педагогічному процесі, рівня 

навченості, вихованості студентів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин /5 кредитів ECTS. 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Психологія пізнавальної сфери та особистості здобувача. 

Тема 1.  Предмет, задачі і методи психології вищої школи.  
Характеристика предмету психологія вищої школи. Задачі психології вищої школи. 

Методологія і методика психологічних досліджень у вищій школі. Характеристика загальної і 

спеціальної методології. Характеристика методів психології вищої школи. 

Тема 2. Вимоги до фахівця з вищою освітою. Професійний добір у вищу школу. 

Професіографія як найбільш сприятлива умова діяльності спеціаліста. 
Кваліфікації фахівця з вищою освітою. Схема професіограми випускника вузу як 

майбутнього фахівця. Поняття професійної орієнтації. Професійна орієнтація в середній 

школі. Критерії готовності школярів до вибору професії. Професійний відбір у вищі 

навчальні заклади. Методи професійного добору у вищу школу. 

Тема 3. Особливості розвитку пізнавальної сфери здобувачів вищої освіти. 
Характеристика професійних вимог до пізнавальних психічних процесів фахівця і шляхи їх 

формування. Формування відчуттів, сприйняття, уваги здобувачів. Умови розвитку й 

вдосконалення відчуттів, сприйняття і уваги, підвищення сенсорної культури здобувачів 

вищої освіти. Професійне формування пам’яті, представлень і уяви здобувачів. Розвиток 

пам’яті в процесі навчання у вищій школі. Функціонування уяви та її розвиток. Формування 

професійного мислення і професійної мови здобувачів. 

Тема 4. Особливості розвитку особистості здобувачів вищої школи. 
Особливості розвитку професійних знань, навичок та умінь. Професійні знання, як цілісний 

результат пізнання фактів, явищ професійної діяльності. Умови формування професійних 

знань, навичок, умінь здобувачів вищої освіти. Роль технічних засобів навчання у формуванні 

професійних знань, навичок, умінь здобувачів. Шляхи формування професійної 

спрямованості особистості здобувача. 

Тема 5. Загальна характеристика діяльності здобувачів вищої школи. 

Навчальна діяльність як головна діяльність здобувачів. Мета, мотиви, способи навчальної 

діяльності. Професійна спрямованість навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. 

Психологічний клімат у навчальній групі здобувачів вищої освіти. 

Єдність особистості і діяльності здобувачів. Особливості діяльності здобувачів вищої школи. 

Вплив діяльності на особистість здобувачів вищої школи. Соціальне значення діяльності 

здобувачів вищої освіти. Специфіка навчання здобувачів вищої освіти на різних  курсах. 

Тема 6. Психологічні особливості основних видів діяльності здобувачів та умови їх 

ефективності.  
Основні види діяльності здобувачів вищої освіти: навчальна, громадська, наукова, спортивна 

і т.і. Громадська робота, її значення для підготовки майбутньої діяльності здобувачів вищої 

освіти. Формування організаторських здібностей здобувачів. Участь у науковій діяльності 

здобувачів. Формування теоретичного мислення, навичок та уміння вести дослідницьку 

роботу. Придбання необхідних якостей та досвіду майбутніх фахівців. 

Колективна діяльність здобувачів та їхня участь у професійній праці. Співвідношення 

навчально-виховної роботи з мотиваційними особливостями здобувачів.  

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Діяльність викладача вищої школи. 

Тема 7. Психологічні особливості діяльності викладача вищої школи. 
Особливості педагогічної майстерності викладача вищої школи. Показники педагогічної 

майстерності викладача вищої школи. Професіоналізм особистості викладача. Авторитет. 

Типологія викладачів. Імідж. Особливості взаємовідношень викладачів і здобувачів вищої 

освіти. 

Тема 8. Психологічні передумови підвищення ефективності викладача вищої школи.  
Характеристика мови, навичок та умінь викладача вищої школи, володіння педагогічною 



технікою і педагогічним тактом. Шляхи формування педагогічної майстерності. Фактори 

формування педагогічної майстерності. Дидактичні здібності, рівні викладання. Структура 

діяльності викладача. 

Тема 9. Психологічна характеристика виховання і навчання у вищій школі. 
Психологічна характеристика виховання. Психологічні особливості виховання здобувачів 

вищої освіти. Єдність навчання і виховання здобувачів. Формування спрямованості 

здобувачів вищої освіти, високих моральних  почуттів. Формування світогляду здобувачів 

вищої освіти. 

Тема 10. Психологічні передумови формування готовності здобувачів до професійної 

діяльності. 
Формування готовності здобувачів до професійної діяльності. Психологічні передумови і 

шляхи формування готовності до професійної діяльності. Психологічна характеристика 

готовності здобувачів вищої освіти до трудової діяльності, та її компоненти. Ефективні 

методи формування здобувачів вищої освіти до професійної діяльності. 
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