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

освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти  

магістр 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: 

1. Психологія пізнавальної сфери та особистості здобувача. 

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; 

3) формувати професійне мислення магістрантів, набуття ними досвіду творчого 

використання психологічних знань для вирішення конкретних завдань навчально-

професійної та майбутньої науково-педагогічної діяльності. 

 

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

компетентності: 

загальні: здатність до розуміння значення гуманістичних цінностей для збереження і 

розвитку сучасної цивілізації; здатність до пошуку, обробки й використання інформації, її 

інтерпретації й використання з професійною метою; здатність використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології; готовність до розвитку критичного мислення, 

здатність забезпечувати прямий та зворотній зв'язок зі здобувачами; здатність навчати і 

виховувати здобувачів на основі глибинного розуміння ними сутності навчально-виховного 

процесу, здатність до аналізу та наукової інтерпретації основних напрямів і завдань 

виховання у ВНЗ, вимог до сучасного викладача вишу. 

спеціальні: готовність аналізувати психологічні явища, породжені умовами вузу, 

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

керівників вузу, здатність впливати на індивідуальні та соціально-психологічні явища з 

метою більш ефективного розв'язання задач вищої школи; здатність 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.  

 

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 психології 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. Професійне становлення особистості здобувача вищої освіти. 
Професіоналізація особистості як новоутворення студентського віку. Чинники та механізми 

формування Я-концепції майбутнього фахівця. Фахова компетентність як показник 

психологічної готовності здобувача вищої освіти до професійної діяльності. Роль 

самовиховання у професійному зростанні здобувача. 

Тема 4. Психологічний аналіз учіння здобувачів вищої освіти. 
Психологічні передумови та показники успішності навчально-професійної діяльності 

здобувачів. Шляхи усунення неуспішності навчання здобувачів. Організація самостійної 

навчально-професійної діяльності здобувачів. 

Тема 5. Психологія академічної групи здобувачів вищої освіти. 
Поняття академічної групи, її структура. Динаміка внутрішньогрупових процесів, розвиток 

міжособистісних стосунків в групі. Проблема керівництва та лідерства в академічній групі 

здобувачів вищої освіти. 

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. 
Поняття про індивідуальний стиль педагогічної діяльності викладача, його показники та 

механізми формування. Типологія сучасних викладачів. Педагогічна творчість як феномен 

професіоналізму викладача. Особливості педагогічної майстерності викладача вищої школи. 

Показники педагогічної майстерності викладача вищої школи.  

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. Психологічні механізми, критерії та 

етапи розвитку моральної свідомості особистості. Характеристика основних напрямів 



реалізації функцій виховання. Формування світогляду здобувачів вищої освіти. 

Тема 10. Психологічний аналіз педагогічних конфліктів у ВНЗ. 

Особливості взаємовідношень викладачів і здобувачів вищої освіти. Феномен конфлікту між 

викладачем і здобувачем вищої освіти. Ознаки та стадії розвитку педагогічного конфлікту у 

ВНЗ. Стратегії вирішення педагогічного конфлікту  викладача та добувача вищої освіти. 
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