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1. ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА АТЕСТАЦІЮ 

 

1. Педагогіка та психологія вищої школи. 

2. Психологічний супровід професійної діяльності в закладах освіти. 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. 

 

2.1. Педагогіка та психологія вищої школи. 

 

ТЕМА 1. Загальні основи педагогіки вищої школи 

Характеристика педагогічного процесу у вищій школі. Понятійний апарат 

педагогіки ВШ. Педагогічні закономірності та умови ефективності процесів 

навчання та виховання. Діяльнісний та особистісний підходи як основа 

стратегій формування і розвитку особистості у вищій школі. Основні моделі 

особистісно-орієнтованої педагогіки вищої школи: соціально-педагогічна, 

предметно-дидактична та психологічна. Методологія педагогіки вищої школи. 

Методи дослідження.  

Започаткування та становлення вищої освіти в Україні у XVI – XVIII ст. - 

Львівська братська школа, Острозька академія, Києво-братська колегія. 

Розвиток вищої освіти у XIX – XX ст..Організація вищої освіти в Київському, 

Харківському, Новоросійському та Львівському університетах. Стан та основні 

тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Педагогічна сутність вищої освіти в 

сучасній Україні. 

ТЕМА 2. Навчання та виховання як педагогічні категорії  

Загальні уявлення про дидактику вищої школи. Поняття, цілі, 

закономірності, сутність і структура навчання у вищій школі. Принципи та 

методи навчання. Проблеми виховання майбутнього фахівця у вищій школі 

України: зміст, основні категорії та принципи виховання. 

ТЕМА 3. Організація освітнього процесу у вищому навчальному закладі 

Загальні положення теорії управління. Психологічна сутність управління 

навчально-виховним процесом. Педагогічні основи організації навчання у 

вищій школі. Проблема реалізації функції управління у вищій школі у її 

сполученні з соціально-виховною функцією при всебічному урахуванні 

наслідків практики управління. Характеристика рівнів управління у ВНЗ. 

Структура управління дидактичним процесом. Засоби управління, доцільність 

їх використання у педагогічному процесі. Процедурні компоненти 

проектування управлінського впливу. Схема проектування механізму 

управління в навчанні. Педагогічні детермінанти прийняття рішень в освітній 

діяльності. Задовольняючі, оптимізуючи та максимізуючи стратегії прийняття 

рішень. Стратегії прийняття колективних рішень. 

Комунікація в організаційно-управлінській структурі вищого навчального 

закладу. Інтерактивна функція професійного педагогічного спілкування. 

Лідерство та керівництво в системі управління вищим навчальним закладом. 
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Педагогічна харизма та імідж педагога. Чинники педагогічного спілкування та 

психологічного впливу. 

ТЕМА 4. Особистість в психології вищої школи 

Поняття особистості та її структурних складових (О.Г.Ковальов, 

К.К.Платонов). Особистість студента як об’єкта педагогічного процесу у вищій 

школі. Психологічні особливості студентської вікової категорії. Соціальні та 

психологічні проблеми адаптації студентів до навчання у вищій школі. 

Психологічні особливості основних видів діяльності студентів у вищій школі. 

Мотиваційні компоненти діяльності студентів. Єдність навчання та виховання 

студентів. Роль студентських колективів у навчально-виховному процесі. 

Проблеми соціально-психологічного клімату в студентській групі. 

Особистість викладача як суб’єкта педагогічного процесу у вищій школі. 

Конвенція про права викладачів вищих навчальних закладів. Структурні 

компоненти особистості викладача. Психологічна характеристика основних 

видів діяльності викладача у ВШ. Функціональна структура діяльності 

викладача (Н.Кузьміна). Психологічні умови забезпечення викладачем 

основних форм навчання. Соціально-психологічні чинники діяльності 

викладацького колективу. Психологічна характеристика професійної 

майстерності викладача. 

ТЕМА 5. Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості 

Навчання як особлива соціальна діяльність. Фізіологічна сутність 

навчання. Природа та прояви навченості. Специфіка відображення стимулів 

людиною. Програми поведінки людини та тварин. Стихійне та цілеспрямоване 

навчання. Роль власної активності людини у навчанні. Випадкове (супутнє 

научіння). Учіння як специфічна  діяльність, метою якої є научіння. Первинне 

та вторинне учіння. Різновиди діяльності: практична та гностична; предметна, 

перцептивна, символічна. Інтелектуальні операції мислення. Слово як знаряддя 

інтеріоризації. Стимульна та діяльнісна парадигми функціональної структури 

пізнавальних процесів. Рефлекторний рівень навчання. Когнітивний рівень 

навчання. Концепція учбової діяльності Давидова В.В. Форми співробітництва 

викладача зі студентами. Теорія планомірного формування розумових дій 

П.Я. Гальперіна. Типи учіння. 

ТЕМА 6. Психологічні  дослідження у вищій школі. 

Поняття методології психологічного наукового дослідження. Рівні 

методології: парадигмальний підхід. Методологія як сукупність конкретних 

методичних способів та прийомів (методик) дослідження. Основні риси 

психологічного дослідження. Репрезентативність, валідність та надійність 

методичного забезпечення та результатів дослідження. Гіпотеза наукового 

дослідження. Проблема збирання та інтерпретації емпіричних даних 

дослідження. Помилки спостереження. 

Процедурні компоненти психологічного дослідження. Критерії надійності 

наукового дослідження. Математико-статистичний аналіз результатів 

дослідження. Методи варіаційної статистики: аналіз середніх та стандартних 

відхилень, дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, факторний аналіз. 
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3.2. Психологічний супровід професійної діяльності в закладах освіти. 

Тема 1. Загальнотеоретичні засади психологічного супроводу як 

напряму діяльності практичного психолога в закладах освіти. 

Поняття супроводу в закладах освіти у сучасній психологічній науці: 

психологічний супровід як метод діяльності практичного психолога закладу 

освіти, як процес та як професійна діяльність практичного психолога. Сутність 

та співвідношення понять "психологічне забезпечення" та "психологічне 

супроводження" навчального процесу. Психологічний супровід в закладах 

освіти: модель методу. Основні етапи психологічного супроводу навчальної 

діяльності.  

Основні завдання психологічного супроводження в закладах освіти. 

Передумови виникнення концепції психологічного забезпечення навчальної 

діяльності. Основні методи і засоби реалізації психологічного супроводу в 

закладах освіти. 

Тема 2. Психологічний супровід навчального процесу у закладах освіти. 

Сутність, зміст та основні форми реалізації психологічного супроводу 

навчального процесу у закладах освіти. Основні засади психологічного 

супроводу навчального процесу. Особливості психологічного супроводу 

навчального процесу. Теоретичні основи особистісно-орієнтованого навчання. 

Поняття соціально-психологічної адаптації до навчання. Роль адаптації у 

закладах освіти. Особливості організації та психологічного супроводу 

наставництва.  

Профорієнтаційна робота та допомога як напрям психологічного 

супроводу навчального процесу у закладах освіти. Особливості психологічного 

супроводу навчального процесу у середніх та вищих навчальних закладах. 

Організація підвищення кваліфікації. Особливості використання нових форм 

навчання. 

Тема 3. Психологічний супровід професійного становлення 

особистості 

Особливості здійснення професійного відбору. Поняття професійної 

адаптації. Види адаптація. Оцінка психічної адаптації в умовах навчальної 

діяльності. Система навчання персоналу. Організація підвищення кваліфікації. 

Види психологічного консультування.  

Психологічна характеристика навчальної діяльності. Сутність конфліктів, 

їх типи та функції. Етапи розвитку конфлікту. Характеристика типових 

міжособистісних відносин у навчальних колективах. Управління внутрішньо-

колективними стосунками як умова оптимізації психологічного клімату в 

закладах освіти. 

 

3. ВИМОГИ ЩОДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка та 

психологія вищої школи» є формування у здобувачів вищої освіти основ 

професійної педагогічної компетенції у питаннях вищої освіти України та 
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організації освітнього процесу у закладі вищої освіти; формування уявлень про 

психологічні чинники і детермінанти організації освітнього процесу у вищій 

школі, управління цим процесом згідно з структурою та функціями конкретних 

підрозділів ЗВО, про соціально-психологічні явища, які опосередковують та 

зумовлюють процеси навчання і виховання.  

Завдання вивчення дисципліни полягають у: 

–  створенні умов для засвоєння здобувачами вищої освіти основ 

педагогіки та психології вищої школи; 

–  ознайомленні з базовими складовими дидактики вищої школи та теорії 

виховання у вищій школі; 

–  вивченні основних характеристик та особливостей організації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти;  

–  створення умов для засвоєння здобувачами вищої освіти 

психологічного змісту та організації основних видів діяльності у закладі вищої 

освіти, використання психологічних методів оптимізації освітнього процесу.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні 

знати: 

- основні категорії та поняття педагогіки та психології вищої школи як 

науки; 

- базові поняття і категорії теорії освіти і навчання у вищій школі; 

- організацію освітнього процесу та його особливості у ЗВО МВС 

України; 

- сучасні технології в освіті; 

- історичні та методологічні витоки розвитку психології вищої освіти в 

Україні та індустріально розвинених країнах; напрями її удосконалення; 

- психологічну сутність основних видів діяльності суб’єктів та об’єктів 

педагогічного процесу у ВНЗ: пізнавальної, організаційної, комунікативної, 

конструктивної; 

- психологію пізнавальної діяльності та навчання, структуру 

особистості, організацію та методологію творчого мислення; 

- психодіагностику, її функції та методи, критерії оцінки їх якості та 

особливості застосування в процедурі психологічного дослідження та в 

організації педагогічного процесу у вищій школі;  

- психологічні детермінанти формування педагогічної культури та 

етики викладача вищого навчального закладу, вагомості іміджу викладача та 

його впливу на формування особистості майбутнього фахівця вищої 

кваліфікації; 

вміти: 

- використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та 

навчально-методичною літературою; 

- користуватися пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет; 

- реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних 

проблем;  

- використовувати сучасні психологічні методи роботи з 
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першоджерелами, їх реферування та коментування, оперувати психологічними 

категоріями та поняттями; 

- застосовувати знання психології пізнавальної діяльності та навчання, 

структури особистості, організації та методології творчого мислення;  

- застосовувати навички удосконалення психічних пізнавальних процесів, 

використання можливостей системного впливу структурних компонентів 

особистості на ефективність навчання та виховання; 

- використовувати вміння психодіагностики, її функцій та методів, 

критерії оцінки їх якості та особливості застосування в процедурі 

психологічного дослідження та в організації педагогічного процесу у вищій 

школі;  

- застосовувати навички самостійно аналізувати та творчо реалізувати 

заходи з розв’язання психологічних проблем, що виникають в навчально-

виховному процесі, пояснювати та формулювати соціально- та індивідуально-

орієнтовані рекомендації щодо вирішення реальних педагогічних ситуацій; 

- на основі самопізнання та навичок саморегуляції формувати 

індивідуальний стиль науково-педагогічної діяльності, професійного 

педагогічного спілкування.  

3.2. Метою викладання навчального курсу «Психологічний супровід 

професійної діяльності в закладах освіти» є формування у здобувачів вищої 

освіти системи психологічних знань про особливості психологічного супроводу 

в закладах освіти; способи вивчення та оптимізації професійної діяльності 

педагогічного персоналу; визначення змістової специфіки кожного з етапів 

психологічного супроводу з метою забезпечення ефективності діяльності в 

закладах освіти; уникнення негативних форм реагування на психологічно 

складні умови; збереження психічного здоров’я науково-педагогічного складу 

та професійного зростання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- засвоєння здобувачами вищої освіти знань про психологічні особливості 

організації психологічного супроводу в закладах освіти; складові навчальної 

взаємодії; методи і засоби ефективного управління педагогічним процесом; 

- набуття умінь і навичок здійснення аналізу психологічних особливостей 

сучасних педагогічних технологій; проведення професійно-психологічного 

відбору персоналу; консультування педагогічного складу з питань оптимізації 

навчально-виховного процесу; розслідування надзвичайних подій в закладах 

освіти; 

- формування у здобувачів вищої освіти особистісних якостей, 

необхідних для ефективного виконання професійних обов'язків в майбутній 

професійній діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні 

знати: 

– предмет, об’єкт, принципи та методи навчальної дисципліни; 

– мету та основні завдання роботи психолога в галузі психологічного 

супроводу в закладах освіти;  
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– основні психологічні підходи, на яких ґрунтується вивчення навчальної 

дисципліни; 

– особливості змісту кожного з етапів психологічного супроводу в 

закладах освіти; 

– психологічні основи профорієнтації та профвідбору; 

– особливості роботи з навчанцями; 

– професійні аспекти безпеки життя та психології здоров’я в закладах 

освіти; 

уміти: 

– застосовувати набуті знання у практичній роботі психолога в закладах 

освіти; 

– володіти методами прикладної психодіагностики в закладах освіти;  

– самостійно аналізувати літературу з професійної психології; 

– визначати сутність психологічних явищ в процесі професійної 

діяльності в закладах освіти; 

– володіти засобами психологічної корекції та психопрофілактики в 

закладах освіти; 

– здійснювати психологічний супровід при організації підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного персоналу; 

– надавати психологічну допомогу науково-педагогічному складу; 

– організовувати психологічний супровід з метою створення безпечних 

умов освітнього процесу.  

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Індивідуальна оцінка здобувача вищої освіти за теоретичну частину 

виводиться із оцінок за кожне питання білету і визначається:  

- при усних відповідях: 

- повнота розкриття питання;  

- логіка викладення, культура мови;  

- вміння доводити думку та відстоювати власні позиції;  

- впевненість та переконливість; 

- аналітичні міркування, вміння робити порівняння та висновки; 

Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ» та оголошуються в день їх проведення після оформлення 

протоколу засідання екзаменаційної комісії. 
 

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти.  

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів з 

навчальних дисциплін «Педагогіка та психологія вищої школи», 

«Психологічний супровід професійної діяльності в закладах освіти», яка 
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передбачена навчальним планом підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр зі спеціальності «Психологія» в Національній академії внутрішніх 

справ. До проходження атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали всі вимоги навчального плану. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Складання атестації проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності 

голови комісії. 

Атестація проводиться за білетами, складеними у повній відповідності до 

програм навчальних дисциплін. Атестація не повинна перевищувати 6 

академічних годин на день. 

Час на підготовку - 20 хвилин. Оцінка виставляється за кожне питання 

окремо, після чого виставляється загальна оцінка відповіді.  

Результати складання атестації визначаються оцінками «відмінно», 

«добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати складання атестації 

оголошуються у цей же день після оформлення протоколу засідання 

екзаменаційної комісії. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні атестації, а також про присвоєння випускнику відповідного ступеня 

вищої освіти та видання йому державного документа про освіту приймається 

екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, які приймали участь в засіданні. 

При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протокол 

вносяться оцінки, одержані на екзамені, записуються додаткові питання, що 

ставились здобувачеві, особливі думки членів комісії. 

Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які 

приймали участь у засіданні. Протокол зберігається у навчальних підрозділах 

НАВС. 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ 

 

6.1. Педагогіка та психологія вищої школи 

1. Структура вищої освіти України. 

2. Заклад вищої освіти як відкрита система освіти: мета, зміст, напрями 

роботи, принципи діяльності, умови функціонування, форми, методи реалізації, 

рівень досягнутих результатів.  

3. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти України. Основні положення 

Національної рамки кваліфікацій України. 

4. Зміст освіти: принципи, критерії відбору та шляхи реалізації у вищій 

школі.  

5. Стандарти вищої освіти нового покоління: проблеми формування 

інноваційної моделі підготовки сучасного фахівця.  

6. Педагогіка вищої школи як наука та навчальна дисципліна. 
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7. Категорії, теорії, концепції педагогіки вищої школи.  

8. Загальні уявлення про дидактику вищої школи.  

9. Навчання у вищій школі: поняття, структура, цілі.  

10. Основні різновиди навчання у вищій школі. 

11. Структура процесу засвоєння знань, умінь, навичок.  

12. Принципи навчання та правила їх реалізації. Методи навчання: 

загальна характеристика. 

13. Діагностика навчання та її елементи. 

14. Функції та принципи педагогічного контролю. Види і методи 

контролю навчання.  

15. Виховання як педагогічна категорія. Закономірності виховання.  

16. Принципи виховного впливу на особистість. 

17. Зміст, основні категорії та види виховання.  

18. Виховний процес у вищих навчальних закладах. Форми та напрями 

виховання.  

19. Методи виховного впливу на особистість. 

20. Науково-педагогічні працівники ЗВО та здобувачі вищої освіти як 

об’єкти і суб’єкти виховання. 

21. Проблеми виховання у вищій школі та шляхи їх вирішення. 

22. Самостійна робота у закладі вищої освіти: рівні, види, умови 

ефективної організації та успішного виконання. 

23. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять у 

закладах вищої освіти.  

24. Практична підготовка та стажування у закладі вищої освіти: види, 

особливості проведення, проблеми та шляхи їх вирішення. 

25. Технологічний підхід до процесу навчання і виховання.  

26. Сучасні технології активного навчання.  

27. Технологія проблемного навчання. 

28. Навчальне співробітництво та його вплив на навчальну діяльність. 

29. Вікові особливості студентів, їх типологія (за В. Т. Лісовським).  

30. Соціально-психологічний портрет слухача (студента) закладу вищої 

освіти України.  

31. Предмет та об’єкт психології вищої школи. 

32. Методи психологічного дослідження у вищій школі. Різновиди 

експерименту як методу дослідження у вищій школі. 

33. Лонгітюдний метод дослідження. 

34. Психодіагностичні методики, їх різновиди.  

35. Основні проблеми психології вищої школи. 

36. Основні положення особистісно-орієнтованої системи навчання у 

вищій школі 

37. Поняття «Педагогічний процес», його психологічна характеристика. 

38. Пізнавальна задача, її місце в пізнавальній діяльності студента. 

39. Психічні пізнавальні процеси особистості. 

40. Різновиди пізнавальних задач. Основні етапи вирішення пізнавальних 

задач. 
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41. Структурні елементи педагогічної діяльності. 

42. Теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін). 

43.Рівні методології наукового дослідження. 

44. Основні методи наукового дослідження у вищій школі. 

45. Професійно-важливі вольові якості суб’єкта науково-педагогічної 

діяльності. 

46. Соціалізація особистості. 

47. Характеристики студента як особи певного віку. 

48. Етапи розвитку ідентичності особистості студента. 

49. Основні мотиви професійного вибору та становлення студента. 

50. Різновиди адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВШ. 

51. Функції професійної діяльності викладачів вищої школи. 

52. Готовність викладача закладу вищої освіти, її структура. 

53. Педагогічні здібності викладача вищої школи (за В.А.Крутецьким).  

54. Психологічний зміст навчальних програм у вищій школі.  

55. Основні фази циклу навчання за Ж.Піаже. 

56. Основні функції педагогічного спілкування. 

57. Різновиди спілкування (за В.Добровичем).  

58. Тактики педагогічного спілкування як інтеракції. 

59. Каузальна атрибуція як механізм соціального сприймання.  

60. Основні засоби психологічного впливу. 

 

6.2. Психологічний  супровід професійної діяльності в закладах освіти 

1. Об’єкт, предмет та принципи системи психологічного супроводу. 

2. Форми та методи психологічного супроводу. 

3. Мета та основні завдання роботи психолога в галузі психологічного 

супроводу професійної діяльності. 

4. Основні види та форми реалізації психологічного супроводу. 

5. Психологічний супровід професійної освіти особистості. 

6. Суть психологічного супроводу як цілісного, безперервного процесу. 

7. Характеристика основних етапів психологічного відбору персоналу. 

8. Загальна характеристика системи психологічного забезпечення 

діяльності та її основних напрямів. 

9. Зміст та завдання професійно-психологічного відбору. 

10. Зміст та завдання психологічного супроводу. 

11. Психологічна характеристика професійної діяльності. Вимоги до 

професійної психологічної підготовки працівників. 

12. Професійно-психологічне забезпечення: предмет, суб’єкт та об’єкт. 

Основні завдання професійно-психологічного забезпечення.  

13. Принципи професійно-психологічного супроводу діяльності 

організації та підприємства. 

14. Основні компоненти професiйно-психологiчної готовності. 

15. Методи саморегуляції в структурі психологічної готовності. 

16. Діагностика небезпечних психологічних станів у об’єктів професійної 

діяльності. 
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17.  Специфіка психодіагностичної роботи практичного психолога закладу 

освіти. 

18. Специфіка психокорекційної роботи практичного психолога. 

19. Методи діагностики конфлікту в закладах освіти. 

20. Професійна орієнтація: основні поняття та логічні зв’язки між ними. 

21. Професійний відбір: його суть, основні завдання та методи.  

22. Професійна адаптація та психологічні методи, що полегшують процес 

її проходження людиною.  

23. Професійна придатність: її зміст та характеристики.  

24. Психологічна сутність професійного становлення особистості.  

25. Професійні деструкції особистості: їх суть, наслідки. Психологічні 

детермінанти професійних деструкцій особистості.  

26. Психологічний супровід особистості в її професійному становленні.  

27. Психологічний супровід особистості на стадії професійної адаптації. 

28. Методи психодіагностики в професійному консультуванні та 

професійному відборі.  

29. Психологічне професійне консультування: поняття та основні 

завдання.  

30. Основні напрями професійного  консультування. 
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