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1. Мета дисципліни – розкрити закономірності функціонування психіки 

студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності та специфіку науково-

педагогічної діяльності викладача, сприяти на цій основі формуванню 

загальної психологічної культури та компетентності студентів, їх готовності 

до майбутнього кваліфікованого професійно-педагогічного спілкування. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати:  
• предмет, основні категорії, принципи та методи психології вищої школи 

як науки; 
• загальні психологічні характеристики студентського віку та 

студентської групи; 
• зміст і механізми професійного становлення особистості студента як 

майбутнього фахівця з вищою освітою; 
• психологічні особливості взаємодії викладача зі студентами; 
• психологічні аспекти особистості та діяльності викладача вищої школи. 

2. Вміти: 
• здійснювати психологічний аналіз ефективності навчально-виховного 

процесу в умовах вищої школи; 
• використовувати теоретичні знання та практичні навички із психології 

вищої школи для аналізу й діагностики сформованості власних 
професійно спрямованих якостей; 

• укладати та проводити базове психологічного дослідження в умовах 
навчально-виховного процесу ВНЗ; 

• диференціювати  прояви  типових  та  індивідуальних  психологічних  
особливостей студентів як суб’єктів педагогічної взаємодії у вищій 
школі. 

3. Володіти елементарними навичками:  
здійснювати психологічний аналіз ефективності навчально-виховного 
процесу в умовах вищої школи; використовувати теоретичні знання та 
практичні навички із психології вищої школи для аналізу й діагностики 
сформованості власних професійно спрямованих якостей; укладати та 
проводити базове психологічного дослідження в умовах навчально-
виховного процесу ВНЗ; диференціювати  прояви  типових  та  
індивідуальних  психологічних особливостей студентів як суб’єктів 
педагогічної взаємодії у вищій школі. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Психологія вищої школи» є складовою освітньої 

програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «магістр» в галузі знань – 11 

«Математика та статистика», спеціальності – 113 «Прикладна математика», 

освітньої програми – «Комп’ютерна механіка». 
Якісна підготовка педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів 

вимагає оновлення методичної бази навчання студентів. Робочу навчальну 
програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає обсяги знань, які повинен 
опанувати студент відповідно до вимог освітньо-професійної програми, 
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необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 

Викладається у 3 семестрі 2 курсу в обсязі 90 год. (3 кредити ECTS
1
) 

зокрема: лекції – 28 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 60 год. У 

курсі передбачено 2 змістових модулі та підсумкова контрольна робота. 

Завершується дисципліна заліком. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 
- здатність до аналізу та синтезу психологічних аспектів педагогічної 

взаємодії викладача зі студентами,  
- спроможність ефективно планувати та організовувати власну 

викладацьку діяльність,  
- уміння знаходити та аналізувати інформаційні джерела щодо 

психологічних проблем навчального-виховної взаємодії у ВНЗ,  
- навички толерантного ставлення до студентів як індивідуальностей,  
- здатність до системного навчання з метою підвищення власної 

психологічної компетентності,  
- креативні вміння тобто здатність породжувати нові ідеї у межах 

доцільної педагогічної майстерності,  
- спроможність до системної турботи про якість навчально-професійної 

діяльності та професійного становлення студентів. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей: 

1) Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, 

відмінних від хвилевої механіки (ЗК–1); 

2) Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей 

математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук (ЗК-

2); 

3) Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі 

абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-3); 

4) Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово (ЗК-8); 

5) Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації 

спілкування (ЗК-10); 

6) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, 

аналізувати свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-11); 

7) Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або 

інноваційної діяльності у сфері прикладної математики і комп’ютерної механіки 

та їх практичних застосувань (ФК-1); 

8) Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (ФК-4); 

9) Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та 

переносити математичні знання у нематематичні контексти (ФК-5); 

                                           
1
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10) Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців 

(ФК-6); 

11) Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування 

існуючих та генерування нових ідей прикладної та теоретичної механіки та 

механіки суцільних середовищ(ФК-7); 

12) Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих методів аналізу, 

моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем у нових галузях 

знань (ФК-8); 

13) Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних 

підходів у сфері прикладної математики (ФК-10); 

14) Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити наукові 

дослідження у спеціалізованій області прикладної математики (ФК-12). 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
 4. автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 предмет, методи, завдання,теоретичні 

основи, причини формування 

професійно-етичних досліджень, що 

склалися в сучасних гуманітарних 

науках 
Лекція 

Усна відповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях, 

підсумкова 

контрольна 

робота (60% 

правильних 

відповідей) 

5 

1.2 критерії розрізнення прикладної, 

професійної та корпоративної етики  
5 

1.3 принципи морально-нормативного 

забезпечення різноманітних професійних 

сфер 

5 

1.4 зв'язок між професійною культурою та 

професійною мораллю як основою 

професійної етики 

 
Лекція, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях, 

виконання завдань, 

винесених на 

самостійну 

роботу, конспект 

рекомендованих 

текстів 

5 

1.5 методи та механізми розв’язання 

основних моральних дилем сучасних 

практик 

10 

1.6 засоби і прийоми подолання розриву між 

загальними моральними принципами та 

вимогами корпоративної етики 
10 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання спеціалізованої 

літератури із прикладної, професійної та 

корпоративної етики Лекція, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях, 

підсумкова 

контрольна 

робота (60% 

правильних 

5 

2.2 давати експертну оцінку мотивів, норм, 

ціннісних орієнтирів професійної 

поведінки та діяльності; 
5 
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відповідей), 

винесених на 

самостійну 

роботу, конспект 

рекомендованих 

текстів 

2.3 аргументовано вибирати рішення щодо 

відкритих дилемних моральних проблем 
Усна відповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях, 

винесених на 

самостійну 

роботу 

10 

2.4 кваліфіковано виявляти моральні 

конфлікти в конкретних ситуаціях 

практичної діяльності; 

5 

2.5 формувати потенційно перспективні  

шляхи виходу із складних морально-

професійних чи морально-психологічних 

ситуацій 

5 

 Комунікація:    

3.1 вести етичний теоретичний дискурс 

щодо актуальних питань соціальної 

моральної практики 

Лекція 

Усна відповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях, 

виконання завдань, 

винесених на 

самостійну 

роботу 

5 

3.2 використовувати знання іноземних мов 

для аналізу інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої філософської 

літератури для підготовки до 

семінарських занять та написання 

самостійних робіт 

5 

3.3 презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої самостійної 

роботи у вигляді доповідей, повідомлень, 

есе, презентацій, конспектів 

5 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із відповідних 

досліджень, вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Самостійна 

робота 

Виконання завдань, 

винесених на 

самостійну 

роботу, конспект 

рекомендованих 

текстів 

5 

4.2 виробляти критичне відношення до 

існуючих варіантів інтерпретації і 

вирішення моральних дилем, морально-

професійних і морально-психологічних 

проблем і конфліктів,  в сучасних 

практиках професійної і корпоративної 

діяльності; формувати власні підходи до 

вирішення даної проблематики 

5 

4.3 усвідомлювати відповідальність за 

достовірність, об’єктивність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

отриманих висновків стосовно  

проведених досліджень і пояснень щодо 

аналізу  професійних і корпоративних 

культур  

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання  
дисципліни  

Програмні 
результати навчання 

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

 

КС-1. Демонструвати знання й розуміння основних 

концепцій, принципів, теорій фундаментальної та 

прикладної математики і використовувати їх на 

практиці; 

           + + +    

КС-2. Володіти основними положеннями та методами 

механіки, чисельними методами, методами 

дослідження операцій, методами комп’ютерного 

моделювання; 

+              + + + 

КС-4. Поєднувати методи математичного та 

комп’ютерного моделювання з неформальними 

процедурами експертного аналізу для пошуку 

оптимальних рішень. 

              + + + 

КС-5. Будувати ефективні щодо точності обчислень, 

стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів 

алгоритми для чисельного дослідження математичних 

моделей та розв’язання практичних задач; 

              + + + 

КС-7. Уміти застосовувати сучасні технології 

програмування та розроблення програмного 

забезпечення, програмної реалізації чисельних і 

символьних алгоритмів. 

              + + + 

КС-9. Використовувати в практичній роботі 

спеціалізовані програмні продукти та програмні 

системи комп’ютерної механіки. 
              + + + 

ЦМС-1. Виявляти здатність до самонавчання та 

професійного розвитку; 
              + + + 

ЦМС-2. Уміти організувати власну діяльність та 

одержувати результат у рамках обмеженого часу; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЦМС-4. Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, 

систематизацію науково-технічної інформації, 

уникаючи при цьому плагіату; 

              + + + 

ЦМС-5. Ефективно спілкуватися з питань інформації, 

ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та 

суспільством загалом; 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЦМС-7. Демонструвати навички професійного 

спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію 

українською мовою та принаймні ще однією з 

поширених європейських мов. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна відповідь, доповнення та участь в дискусіях:  

РН 1.1–1.6, 2.1–2.5, 3.1–3.3 – 10 / 6 балів 

2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу (написання есе, презентації, 

аналітичний огляд рекомендованої літератури):  

РН 1.4–1.6, 2.1–2.5, 3.1–3.3, 4.1–4.3  – 20 / 11 балів. 

3. Конспект рекомендованих текстів:  

РН 1.4–1.6, 2.1,2.2, 4.1–4.3 - 10/7 балів. 

4. Підсумкова контрольна робота: РН 1.1–1.3, 2.1,2.2 – 20/ 11 балів.  

Разом має бути 60 балів/35 балів; 

Підсумкове оцінювання: залік. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 

- результати навчання, які будуть оцінюватись: РН 1.1–1.6, 2.1–2.5;  

- форма проведення і види завдань: письмова робота.
 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Активна робота на лекціях передбачає присутність на лекції, уважне прослуховування 

лекційного матеріалу, відповіді на питання, що задаються лектором під час лекції, задання питань 

лектору з метою роз’яснення матеріалу, участь в дискурсіях, що ініціюються лектором, чи слухачами 

на протязі лекції, коментування матеріалу лекції та оцінка якості донесення матеріалу лектором. 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 

рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 

Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 

мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 

роботу та досклаcти домашні завдання. Студенти, які набрали впродовж семестру та за рахунок 

додаткових етапів оцінювання сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів, до складання заліку не допускаються.  

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Підсумкова контрольна робота: на 13-му тижні семестру. 

2. Оцінювання завдань самостійної роботи: протягом семестру. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

Форма заліку – письмово. Заліковий білет складається із 4 завдань, які оцінюються від 0 до 10 

балів кожне. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів. Мінімальна кількість балів, які 

додаються до семестрових – 24 бали.  

 

7.3. Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції 
Консул
ьтації 

Самост
ійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні засади професійної та 
корпоративної етики 

1 Тема 1. Психологія вищої школи як наука 2  5 

2 
Тема 2. Психологічна характеристика 
студентського віку 

4  10 

3 
Тема 3. Професійне становлення особистості 

студента С 
2  5 

4 Тема 4 Психологічний аналіз учіння студентів 4  10 
5 Тема 5 Психологія студентської групи 4  4 

Змістовий модуль 2. Практичні виміри професійної та корпоративної етики 

6 
Тема 6. Професіоналізм особистості та діяльності 
викладача вищої школи  2  4 

7 
Тема 7. Психологічні засади управління 
навчальним процесом вищої школи 2  8 

8 
Тема 8. Психологія педагогічної взаємодії 
викладача зі студентами 2  6 

9 
Тема 9. Психологічний аналіз педагогічних 
конфліктів у ВНЗ 
 

2  8 

 Підсумкова  контрольна  робота    

   2  

 ВСЬОГО 28 2 60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій  –28год. 
Консультацій -2 год. 
Самостійна робота становить - 60 год. 
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