
Психологія вищої школи 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

Перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

семінарські заняття – 32. 

Лектор:  

канд. психол. наук, доцент Василенко Л.П. 

 

Результати навчання:  

Знання: 

– принципів, парадигм, проблем, концепцій і методів сучасної  психології вищої 

школи;    

– детермінант, закономірностей та механізмів розвитку людини в юності та ранній 

дорослості;  

– психологічних особливостей  науково-педагогічної діяльності (викладацької) та 

шляхи її опанування;   

– закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх 

фахівців з вищою освітою. 

Уміння: володіти системою вмінь та навичок з аналізу, діагностики та застосування 

найпростіших способів корекції педагогічної діяльності, створення ефективних технологій 

навчання, виховання та розвитку, а також створення оптимальних умов для самореалізації 

та самовираження студентів  в умовах освітнього процесу. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- психологія; 

- педагогіка. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальнопсихологічний контекст формування психології вищої школи. Загальна 

психологічна характеристика студентського віку. Психологічна характеристика навчально-

професійної діяльності студента. Активізація учіння студентів як проблема й завдання  

навчального процесу у ВНЗ. Професійні компетенції та особистісні здатності майбутнього 

фахівця з вищою освітою. Психологічні основи реалізації педагогічних технологій у вищій 

школі. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи. Психологія спілкування 

викладача зі студентами в умовах вищого навчального закладу. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання контрольної 

роботи та індивідуального завдання. 

– підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

психології. 

 


