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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові: Ігнатович Олена Михайлівна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Доктор психологічних наук за спеціальністю 

19.00.07 – педагогічна і вікова психологія 

Вчене звання 

(спеціальність): 

Старший науковий співробітник за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова 

психологія 

Посада: Професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджментуБілоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0588-0620 

Профіль: http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Ihnatovych.pdf J 

e-mail: lena_ignat70@ukr.net 

Контактний телефон: +38099-339-54-57 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 3 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 8 

Самостійна робота: 74 

Курсова робота: - 

Вид контролю: залік 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна / дистанційна (з використанням репозитарію та 

дистанційних програмних ресурсів)  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-  

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Онлайн-консультації  

за попередньою домовленістю: 

(Viber: +380993395457, 

Skype live:lena_ignat70) 

в робочі дні з 9.30 до 17.30  

 

4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

ЗК1: здатність аналізувати актуальні питання психологічних технологій 

вищої освіти на засадах сформованого комплексу системних інтегрованих 

https://orcid.org/0000-0002-0588-0620
http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Ihnatovych.pdf%20J
mailto:lena_ignat70@ukr.net
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знань, багатофункціональних пізнавальних умінь, мотивів і позитивних 

ставлень до психології вищої освіти; 

ЗК2: здатність ефективно мислити і діяти на засадах сформованої системи 

знань, умінь і навичок, що забезпечують загальнопсихологічну готовність та 

високий рівень оволодіння психологічними основами педагогічної діяльності в 

умовах вищої освіти; 

ЗК3: здатність донаукового світосприйняття, мотиваційно-ціннісне 

ставлення до психології вищої освіти. 

Очікувані результати навчання: 

Оволодіння знаннями щодо:предмету, основних категорій, завдань 

психології та педагогіки вищої школи; методів та принципів психолого-

педагогічних досліджень; психологічних технологій сучасної вищої освіти 

(РН 1). 

Здатність орієнтуватися в основних видах діяльності суб’єктів та об’єктів 

педагогічного процесу в закладах вищої освіти: пізнавальної, організаційної, 

комунікативної, конструктивної(РН 2). 

Уміння та практичні навички розвитку психолого-педагогічної культури 

викладача вищого навчального закладу, вагомості іміджу викладача та його 

впливу на формування особистості майбутнього фахівця вищої кваліфікації (РН 

3). 

Навички застосування знань психологічних технологій вищої освіти в 

освітньо-професійній діяльності(РН 4). 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна:  

Обізнаність в питаннях про зміст та психологію технологій підвищення 

педагогічної майстерності (ПРН 1). 

Вміння та практичні навички використання можливостей системного 

впливу психологічних технологій вищої освіти на результати особистісно-

професійного розвитку(ПРН 2). 

Навички екстраполяції знань психологічнихтехнологій вищої освіти на 

процес освітньо-професійної діяльності(ПРН 3). 

 

5. Методи навчання 

1) За джерелом інформації: 

•Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-конференція) з 

використанням дистанційних програмних ресурсів, семінари, пояснення, 

розповідь, бесіда. 

•Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

•Практичні: вправи. 

2) За логікоюпередачі і сприйманнянавчальноїінформації:індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенемсамостійностімислення: репродуктивні, пошукові,дослідницькі. 

4) За ступенемкеруваннянавчальноюдіяльністю: підкерівництвомвикладача; 

самостійна робота студентів; виконанняіндивідуальнихзавдань. 
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3) Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: методи стимулювання інтересу до навчання; навчальні 

дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 

зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

6. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метанавчальної дисципліни «Психологічні технології вищої освіти» 

полягає в формуванні в студентів уявлень про психологічні чинники, 

соціально-психологічні явища і детермінанти організації педагогічного процесу 

у вищій освіті, управління цим процесом. 

Завданнямвивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити): ефективність вивчення дисципліни «Психологічні технології 

вищої освіти» значно підвищиться, якщо студент має навички самоовіти, 

обізнаний із понятійним апаратом психології, її базовими методологічними і 

теоретичними засадами, опанував на відповідному рівні дисципліни«Загальна 

психологія», «Педагогічна психологія». 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити):вікова психологія, 

теоретико-методологічні проблеми психології та ін. 

 

8. Структура курсу та форма контролю знань 

Н
о

м
ер

 

ти
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість  

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовий модуль І 

«Теоретичні та методологічні засади психології вищої школи» 

1 Лекція 1 Тема 1. Теоретичні та 

методологічні засади 

психології вищої школи 

2    1 

Практичне 

заняття 1 

Предмет і основні 

категорії психології вищої 

школи 

  2  4 

Самостійна 

робота 1 

Методи та принципи 

психолого-педагогічних 

досліджень 

   28 5 

 ПМК 3 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 

    10 

Всього за змістовний модуль 1 – 30год. 2  2 28 10 

Змістовий модуль ІІ 

«Особистістьстудента в контекстіпсихологіївищоїосвіти» 

2 Лекція 2 Тема 2. Студент як суб'єкт 2    1 
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педагогічної діяльності 

Практичне 

заняття 2 

Студент як суб’єкт власної 

навчально-професійної 

діяльності 

  2  4 

Самостійна 

робота 2 

Типологічні особливості 

сучасних студентів 

   26 5 

 ПМК 3 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 

    10 

Всього за змістовний модуль 2 – 30год. 2  2 26 10 

Змістовий модуль ІІІ 

«Психологічні технології вищої освіти» 

3 Лекція 3 Тема 3. Навчальна 

діяльність як пізнання: 

сутність та особливості 

2    1 

Практичне 

заняття 3 

Психічні процеси суб'єктів 

навчальної діяльності 

  2  4 

Самостійна 

робота 3-4 

Психічні пізнавальні 

процеси, умови їх 

удосконалення 

   26 5 

4 Лекція 4 Тема 4. Психологічні 

технології педагогічної 

діяльності 

2    1 

Практичне 

заняття 4 

Науково-педагогічна 

діяльність викладача ВНЗ 

  2  4 

ПМК 3 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 

    15 

Всього за змістовний модуль 3 – 30год. 4  4 26 35 

Всього 8  8 74  

Залік 65 

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 100 

 

Поточний контроль – 1-4 балів. 

Підсумковий контроль за змістовний модуль –10-15 балів, 

Контроль самостійної роботи – 5 балів 

Підсумковий контроль – залік (65 балів). 

 

9. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим.За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 

1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційноіз погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
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(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 

електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва документу 

в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 

плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штрафні 

бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій і практичних занять 4 

Участь у кейсах на практичних заняттях  16 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

15 

Тестування за змістовними модулями 1 і 2 35 

Залік 65 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка за  

шкалою ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 -64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F Незадовільно з 
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обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною дисципліною 

«Психологічні технології вищої освіти» (електронне видання, що знаходиться в 

репозитарії). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

навчальною дисципліною «Психологічні технології вищої освіти» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії). 

 

12. Список літератури 

Базова: 
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12. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, 

А. В. Семенова [та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2 вид. переробл. і допов. – К. : 

Знання, 2005. 

13. Психология и психоанализхарактера: Хрестоматия по психологии и 
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