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1.Програма навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія 

освітньої діяльності» є процес професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти в закладі вищої освіти, психологічні закономірності та механізми 

опосередкування педагогічної діяльності в закладі вищої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: Конфліктологія, Юридична психологія, 

Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність, Соціальна 

психологія, Ділова українська мова за професійним спрямуванням, Риторика, 

Історія та культура України, Поліцейська діяльність у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, Соціологія, Професійна етика, 

Комунікативна компетентність в професійній діяльності, Комунікативна 

компетентність працівників органів Національної поліції. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка та 

психологія освітньої діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти 

основ професійної педагогічної компетенції та культури, розуміння 

організації освітнього процесу в закладі вищої освіти; формування уявлень 

про психологічні чинники і детермінанти організації педагогічного процесу у 

вищій школі, про соціально-психологічні явища, які опосередковують та 

зумовлюють процеси навчання і виховання.  

1.2. Завдання вивчення дисципліни полягають у: 

–  створенні умов для засвоєння здобувачами вищої освіти основ 

правового регулювання вищої освіти в Україні; 

– аналізі складових змісту вищої освіти та його правового 

регулювання; 

– ознайомленні з базовими складовими дидактики вищої школи та 

теорії виховання у вищій школі; 

– вивченні основних характеристик та особливостей організації 

освітнього процесу в закладах вищої освіти із специфічними умовами 

навчання; 

̶ використанні можливостей системного впливу структурних 

компонентів особистості на ефективність навчання та виховання; 

̶ самостійному аналізі та творчій реалізації заходів з розв’язання 

психологічних проблем, що виникають в освітньому процесі. 

1.3. Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти. 

Загальні компетентності: 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Фахові компетентності: 

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності.  
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ФК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 

правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією.  

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  

Програмні результати навчання: 

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг. 

1.4. Очікувані результати навчання з дисципліни: 

знати : основні положення правового регулювання вищої освіти в 

Україні; базові поняття і категорії теорії освіти і навчання, а також виховання 

у вищій школі; організацію освітнього процесу та його особливості в 

закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання; 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 ЗВО: пізнавальної, організаційної, комунікативної, 

конструктивної; психологію пізнавальної діяльності та навчання, структуру 

особистості, організацію та методологію творчого мислення. 

вміти : професійно орієнтуватися в освітянських нормативно-правових 

актах України у галузі вищої освіти; використовувати сучасні ефективні 

засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою; 

реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних проблем в 

професійній діяльності; застосовувати знання психології пізнавальної 

діяльності та навчання, структури особистості, організації та методології 

творчого мислення; використовувати функції та методи психодіагностики в 

процедурі психологічного дослідження та в організації педагогічного 

процесу у вищій школі. 

Мова навчання: українська мова 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресами кафедр 

- філософії права та юридичної логіки – k014@naiau.kiev.ua 

- юридичної психології – k015@naiau.kiev.ua 

mailto:k014@naiau.kiev.ua
mailto:k015@naiau.kiev.ua
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2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

EСTS –3 

Галузь знань «Право» 

(08)  

 

Спеціальність: 

«Право» (081) 

Major / Major 

 
для здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра за 

державним замовленням та 

за кошти фізичних і 

юридичних осіб 

ННІ №1, ННІЗДН 

Кількість розділів – 2 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

1-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

здобувача вищої освіти 

– 4 

Ступінь вищої освіти: 

магістр 

16 год.  -  

Семінарські 

16 год. 8 год. 

Практичні 

22 год 6 год 

Самостійна робота 

36 год. 76 год. 

Вид контролю: 

Залік  Залік 

 

3. Структура залікового кредиту (тематичний план) 

 

 
Назви 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всь

о-го  

у тому числі Всьо-

го  

у тому числі 

л с пр с. 

р. 

  л сем. п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Розділ 1. Педагогіка освітньої діяльності 

Тема 1. Нормативно-

правове регулювання 

освітньої діяльності в 

закладах вищої освіти 

України 

12 2 2 2 6 14  2  12 
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Тема 2. Освітній 

процес в закладах 

вищої освіти: форми 

організації та 

навчально-методичне 

забезпечення 

16 4 2 4 6 14  2  12 

Тема 3. Політика 

якості освітньої 

діяльності та якості 

вищої освіти 

16 2 4 4 6 16  2  14 

Разом за розділом 1 44 8 8 10 18 44  6  38 

Розділ 2. Психологія освітньої діяльності 

Тема 4. Особистість та 

група в психології 

освітньої діяльності 

16 2 4 4 6 16  2 2 12 

Тема 5. Психологічна 

характеристика 

діяльності викладача 

14 2 2 4 6 14   2 12 

Тема 6. Навчальна 

діяльність як пізнання: 

сутність та 

особливості 

16 4 2 4 6 16   2 14 

Разом за ІІ розділом  46 8 8 12 18 46  2 6 38 

Вид контролю      Залік   Залік   

Усього годин  90 16 16 22 36 90  8 6 76 

 

4. Плани семінарських занять 

Розділ 1. Педагогіка освітньої діяльності 

Тема 1. Нормативно-правове регулювання освітньої діяльності в 

закладах вищої освіти України 

Навчальні питання до 1 семінарського заняття 

1. Законодавче та нормативно-правове регулювання питань вищої 

освіти в Україні. 

2. Нормативна база організації освітнього процесу. 

Навчальні питання до 2 семінарського заняття 

1. Нормативна база організації освітнього процесу. 

2. Нормативно-правове регулювання діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників  

Навчальні питання до практичного заняття 

1. Нормативна база організації освітнього процесу. 

2. Нормативно-правове регулювання діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників  

 

Тема 2. Освітній процес в закладах вищої освіти: форми організації 

та навчально-методичне забезпечення 

Навчальні питання до 1 семінарського заняття 

1. Дидактика вищої школи як наука і навчальна дисципліна. 
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2. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в закладах 

вищої освіти. Стандарти вищої освіти України. Поняття та порівняльний 

аналіз понять «зміст освіти» та «зміст вищої освіти».  

 

Навчальні питання до 2 семінарського заняття 

1. Структура освітнього процесу в закладах вищої освіти.  

2. Загальна характеристика форм та методів навчання у вищій школі. 

 

Навчальні питання до 1 практичного заняття 

1. Дидактика вищої школи як наука і навчальна дисципліна.  

2. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в закладах 

вищої освіти. Стандарти вищої освіти України. Поняття та порівняльний 

аналіз понять «зміст освіти» та «зміст вищої освіти».  

 

Навчальні питання до 2 практичного заняття 

1. Структура освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

2. Загальна характеристика форм та методів навчання у вищій школі. 

 

Тема 3. Політика якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Навчальні питання до 1 семінарського заняття 

1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в 

Європейському просторі. Діяльність міжнародних організацій, розвиток 

співробітництва у питаннях якості вищої освіти. 

2. Порівняльний аналіз понять «діагностика навчання» та «педагогічний 

контроль».  

Навчальні питання до 2 семінарського заняття 

1. Поняття, вимоги та функції педагогічного контролю. Основні 

принципи педагогічного контролю.  

2. Види та методи педагогічні контролю результатів навчання 

здобувачів вищої світи.  

 

Навчальні питання до 1 практичного заняття 

1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в 

Європейському просторі.  

2. Порівняльний аналіз понять «діагностика навчання» та 

«педагогічний контроль».  

 

Навчальні питання до 2 практичного заняття 

1. Поняття, вимоги та функції педагогічного контролю. Основні 

принципи педагогічного контролю.  

2. Види та методи педагогічні контролю результатів навчання 

здобувачів вищої світи.  
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Розділ 2. Психологія освітньої діяльності 

ТЕМА 4: Особистість та група в психології освітньої діяльності 

Питання до семінарського заняття 

1.Особливості студентського віку та адаптації до умов вищого 

навчального закладу. 

2.Типологічні особливості особистості студента. 

3. Роль студентських колективів в освітньому процесі. Проблеми 

соціально-психологічного клімату в студентській групі. 

 

Тема 5. Психологічна характеристика діяльності викладача 

Питання до семінарського заняття 

 

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

школі. Структурні компоненти особистості викладача. 

2. Психологічна характеристика основних видів діяльності 

викладача у вищій школі. 

3. Психологічні умови забезпечення викладачем основних форм 

навчання.  

 

Тема 6. Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості 

Питання до семінарського заняття 

1. Навчання як діяльність. Пізнавальна діяльність та її структура. 

2. Характеристика різновидів навчання. 

3. Поняття про концепції формування знань та учбової діяльності. 

 

5.Завдання самостійної роботи 

5.1. Практикум 

Тема 1. Нормативно-правове регулювання освітньої діяльності в 

закладах вищої освіти України 

1. Опрацювати Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» 

(структуру законів, загальні положення, систему освіти (вищої), її структуру, 

управління) та виписати завдання, які стоять перед закладами вищої освіти. 

2. Оформіть 3-4 міркування про місце і роль педагогічної науки у 

вихованні дорослих людей. 

3. Проаналізувати співвідношення понять «навчання» і «виховання» в 

галузі вищої освіти. 

4. Обґрунтувати необхідність психолого-педагогічних знань. 

5. Поясніть співвідношення понять кваліфікація та компетентність. 

 

Тема 2. Освітній процес в закладах вищої освіти: форми організації 

та навчально-методичне забезпечення 

1. Як співвідносяться поняття «зміст освіти» та «зміст навчання»? 

2. Порівняти структуру навчального плану та робочого навчального 

плану. 
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3. Порівняти структуру навчальної програми та робочої навчальної 

програми. 

4. Розкрийте сутність та співвідношення понять «освітній процес», 

«педагогічний процес». Визначте обсяг їхнього змісту. 

5. Спільне і відмінне у поняттях «метод навчання» і «форми організації 

навчання»? 

 

Тема 3. Політика якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  

Проаналізуйте основні види контролю та форми його проведення у 

вищій школі. 

1. Назвіть функції контролю та оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти. 

3. Назвіть 5 основних недоліків та переваг тестового контролю знань. 

4. Дайте визначення понять «діагностика», «контроль», «перевірка», 

«оцінка», «прогнозування» та назвіть їх структурні компоненти. 

5. Як ви розумієте зміст поняття «якість вищої освіти»? 

 

Тема 4: Особистість та група в психології освітньої діяльності 

1. Поясніть біопсихічні та соціально-психологічні особливості 

юнацького віку та ранньої дорослості. 

2. Типологічні характеристики особистості студента (курсанта, 

слухача). 

3. Проаналізуйте чинники впливу на вибір професії на етапі 

професійної орієнтації майбутнього студента. 

4. Проілюструйте основні функції педагогічної діяльності викладача: 

пропедевтичну, реабілітаційну, орієнтаційну, компенсаторну. 

5. Наведіть типологію особистості викладача вищого навчального 

закладу. 

6. Проілюструйте на власному прикладі види малих груп, в яких 

перебуває студент за період навчання. 

7. Визначте офіційну і неофіційну соціально-психологічні підструктури 

Вашої академічної групи. 

8. Опишіть референтометричний метод (A.B. Петровський) вивчення 

структури групи. 

9. Визначте психологічний мікроклімат у Вашій групі. 

10. Назвіть ознаки та психологічні явища студентського колективу. 

11. Розкрийте психологічний феномен конформізму. 

 

Тема 5: Психологічна характеристика діяльності викладача 

1. Систематизуйте обов’язки викладача. 

2. Проаналізуйте змістовно-функціональні компоненти науково–

педагогічної діяльності викладача. 

3. Обґрунтуйте поняття професіоналізму діяльності викладача вищої 

школи. 
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4. Окресліть можливості гармонійного поєднання наукової та 

педагогічної роботи в діяльності викладача як чинника підвищення 

ефективності викладання. 

5. Проілюструйте фахове (предметне) та педагогічне мислення 

викладача. 

6. Визначте критерії педагогічної майстерності викладача. 

7. Простежте зв’язок продуктивності педагогічної діяльності з 

педагогічними здібностями. 

8. Визначте умови успішного розвитку індивідуального стилю 

педагогічної діяльності. 

9.  Проілюструйте різновиди професійно-педагогічної спрямованості. 

10. Надайте психологічну характеристику професійної майстерності 

викладача. 

 

ТЕМА 6: Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості 

1. Проаналізуйте структурні компоненти пізнавальної діяльності. 

2. Поясніть психологічну зумовленість учіння як процесу 

цілеспрямованого пізнання.  

3. Порівняйте стимульну та діяльнісну парадигми як основу учіння. 

4. Наведіть приклади пізнавальних психічних процесів, поясніть їх 

системність. 

5. Здійсніть порівняльний аналіз рефлекторного та когнітивного рівнів 

навчання. 

6. Окресліть чинники удосконалення навчальної діяльності. 

7. Поясніть практичне застосування теоретико-експериментальної 

теорії формування знань. 

8. Проілюструйте на прикладі теорію поетапного формування знань 

П.Я. Гальперіна. 

 

Перелік тестових завдань для опрацювання 

Розділ 1. Педагогіка освітньої діяльності 

Тема 1 

Найближче до педагогіки вищої школи відносяться науки: 

Джерела розвитку педагогіки вищої школи: 

До завдань педагогіки вищої школи відносять: 

Функція педагогіки вищої школи, що забезпечує наукове обґрунтування 

цілей, планування педагогічного процесу, ефективне керівництво освітньою 

політикою: 

Педагогіка як наука… 

Педагогіка як навчальна дисципліна… 

Основні педагогічні категорії: 

Предметом педагогіки є: 

Педагогіка – це: 

Розділи загальної педагогіки: 

Міждисциплінарні зв'язки педагогіки з науками: 



11 

 

Тема 2 

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності: 

Документ, який визначає зміст, послідовність і організаційні форми 

вивчення дисципліни, вимоги до знань і вмінь відображено в: 

Дидактика –  

Дидактика це –  

Термін "дидактика" походить з  

Термін «дидактика» уперше до наукової термінології ввів 

Автор фундаментальної праці з теорії навчання „Велика дидактика”  

До основних категорій дидактики належать:  

Педагогічний процес – це: 

Форма організації освітнього процесу розуміється як 

 

Тема 3 

Критерії оцінки – це  

Норми оцінки – це 

Об'єктом оцінювання в навчальному процесі є: 

До функцій контролю відносять: 

Основними формами організації перевірки знань є: 

До структури педагогічного контролю відноситься: 

Форма тестового завдання: 

Інтегральний рейтинг знань: 

Мета діагностики навчання: 

Вид педагогічного контролю: 

 

Розділ 2. Психологія вищої школи 

Пізнавальна задача – це 

До психічних пізнавальних процесів особистості відносяться: 

Мислення – це 

Пам’ять – це 

Сприймання – це 

До різновидів уваги відносяться: 

До основних етапів вирішення пізнавальних задач відносяться: 

Різновиди пізнавальних задач: 

Теорія поетапного формування розумових дій заснована: 

Теоретико-експериментальна концепція засвоєння знань полягає: 

Основу асоціативно-рефлекторної теорії пізнавальної діяльності 

складають: 

До конкретних рівнів методології наукового дослідження відносяться: 

Основні риси наукового дослідження: 

Якість інформації в науковому дослідженні визначається: 

До методів наукового дослідження відносяться: 

До математико-статистичних методів наукового дослідження відносяться: 



12 

Професійно-важливими вольовими якостями суб’єкта науково-

педагогічної діяльності є:  

До основних мисленевих операцій відносяться: 

Соціалізація особистості – це 

До механізмів міжособистого сприймання відносяться: 

Функціональна структура діяльності викладача полягає у: 

Структурні компоненти особистості викладача – це 

Рефлекторний рівень навчання – це 

Когнітивний рівень навчання – це 

Основні засоби психологічного впливу 

Біопсихічні та соціально-психологічні особливості юнацького віку та 

ранньої дорослості полягають у: 

Адаптаційні процеси особистості до навчально-виховної діяльності і умов 

вищого навчального закладу – це 

Типологічні характеристики особистості студента (курсанта, слухача) – це 

Чинники впливу на вибір професії на етапі професійної орієнтації 

майбутнього студента – це 

Основні мотиваційні тенденції набуття освіти у вищому навчальному 

закладі – це 

Основні функції педагогічної діяльності викладача:  

Типологія особистості викладача вищого навчального закладу: 

Види малих груп, в яких перебуває студент за період навчання: 

Референтометричний метод (A.B.Петровський) вивчення структури групи 

полягає у: 

Активні інтеракційні методики вивчення міжособистісних взаємин у групі 

– це 

Сенситивність юнацького віку як чинник емоційних взаємин у 

студентській групі полягає у: 

Психологічний мікроклімат у групі – це 

Конформізм – це 

Обов’язки викладача полягають у: 

Професіоналізм діяльності викладача вищої школи – це 

Критерії педагогічної майстерності викладача полягають у: 

Особливості педагогічної творчості викладача: 

Умови успішного розвитку індивідуального стилю педагогічної діяльності 

полягають у: 

Різновиди професійно-педагогічної спрямованості: 

Структурні компоненти пізнавальної діяльності: 

Основні пізнавальні психічні процеси: 

Чинники удосконалення навчальної діяльності: 

Теорія поетапного формування знань П.Я.Гальперіна полягає у: 

Асоціативно-рефлекторна теорія пізнання – це 

Соціалізація особистості – це  
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Розділ 2. Психологія освітньої діяльності 

Перелік практичних завдань для опрацювання 

1. Відповідно до яких ознак ми можемо констатувати, сумує чи радіє 

студент під час заняття, якщо він нічого не говорить про свій настрій? 

Який метод психології допоможе нам у цьому випадку? 

 

2. Студент категорично відмовляється брати участь у запропонованому 

Вами психологічному дослідженні. 

Яка можлива причина такої відмови? 

Яких норм етики дослідника треба дотримуватися у цьому разі? 

 

3. Викладач, спокійно вислухавши студента, байдуже вимовляє: 

«Сідай. Неправильно». У відповідь на прохання студента пояснити те, що 

йому незрозуміло, промовив: «Я вже це пояснював. Ви мабуть не слухала 

сидівши в телефоні». 

Чи правильно вчинив педагог? 

Чи може цей випадок стати причиною для підриву його авторитету? 

Як має поводити себе педагог, якщо студент відповідає неправильно? 

 

4. Під час семінарського заняття відповідь однієї студентки була різко 

розкритикована однокурсником («не сказано головного», «наговорено казна-

що», «де можна було знайти таку нісенітницю?» тощо). На це викладач ніяк 

не зреагував. На наступному занятті «опоненти» помінялися місцями і 

студентка намагалася «віддячити» своєму однокурснику так само. Конфлікт 

поглибився. 

Яка можлива причина такої різкої критики? Як це може позначитися 

на міжособистісних стосунках у групі? 

Чому викладач не помітив конфлікту? Як потрібно було діяти йому в 

цій ситуації? 

Яка роль студентів групи у вирішенні міжособистісних конфліктів? 

 

5. Викладач, помітивши, що студентка займається на занятті 

сторонніми справами, підійшов до неї і попросив показати свої записи. 

Дівчина сказала, що це її особистий щоденник. Викладач зажадав його. 

Студентка мовчки передала йому щоденник. А під час перерви вона почула, 

як цей викладач читав її записи іншим педагогам. «Як Вам не соромно!», - 

ледве не плачучи промовила дівчина, відкривши двері кафедри, де працював 

цей викладач. 

Дайте психологічну оцінку цій ситуації. 

Чому лише прояв педагогічного такту сприяє встановленню 

сприятливих взаємин викладачів і студентів? 

 

6. Індивідуальні завдання  

(відсутні за робочим навчальним планом) 
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7. Методи навчання  

Методи навчання: бінарні, частково-пошукові; словесні методи (лекція, 

розповідь-пояснення), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи), 

репродуктивні, проблемно-пошукові, інтерактивні (дискусія, рольова гра); 

інформаційні й евристичні, метод ситуацій, складання коментованої схеми 

навчального питання, метод термінологічного вправляння, портфоліо. 

 

8. Рейтингова система оцінювання результатів навчання. 

 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Max 60% 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість балів 

залік  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

 

Мах 40% 

 

 

Мах 100% 
5 5 5 10 5 10 10 10 

 

9. Шкала оцінювання: національна та EСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 

добре  

B вище середнього 

рівня 

75-84 
C загалом хороша 

робота 

66-74 

задовільно  

D Непогано 

60-65 

E виконання 

відповідає 

мінімальним 

критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне 

перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

10. Форми та методи поточного контролю 

Форми контролю – поточний, тематичний. 

Методи поточного контролю: опитування (усне та письмове), тестовий 

контроль. 
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11. Інструменти, обладнання, програмне та методичне 

забезпечення, використання яких передбачає дисципліна з 

урахуванням змішаного навчання  

- ПК, система мультимедіа. 

- навчальна програма, робоча навчальна програма, лекційний матеріал, 

плани семінарських та практичних занять із переліком завдань, перелік 

рекомендованих джерел та інтернет-ресурси, контрольні питання. 

 

12. Перелік контрольних питань по темам для підсумкового 

контролю з навчальної дисципліни 

 

1. Стандарти освіти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої 

освіти в Європейському просторі.  

2. Загальна характеристики методів педагогічного дослідження. 

3. Поняття «кваліфікація» і «компетенція». 

4. Основні положення Закону України «Про вищу освіту». 

5. Поняття змісту вищої освіти. 

6. Навчальний план і навчальна програма як складові стандартів вищої 

освіти. 

7. Принципи навчання у закладі вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання. 

8. Законодавче та нормативно-правове регулювання питань вищої 

освіти в Україні. 

9. Загальна характеристика методів навчання у вищій школі. 

10. Загальна характеристика методів формування свідомості, методи 

організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки, методи 

стимулювання і мотивації діяльності та поведінки, методи самовиховання.  

11. Загальна характеристика методів формування свідомості.  

12. Загальна характеристика методів організації діяльності і 

формування досвіду суспільної поведінки.  

13. Загальна характеристика методів стимулювання і мотивації 

діяльності та поведінки.  

14. Нормативна база організації освітнього процесу. 

15. Світові тенденції розвитку вищої освіти. 

16. Нормативно-правове регулювання діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників  

17. Закономірності педагогічного процесу в закладі вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання. 

18. Навчальний процес: завдання, організація та структура. 

19. Діагностика навчання та педагогічний контроль у вищій школі. 

20. Структура педагогічного контролю. 

21. Види педагогічного контролю. 

22. Функції педагогічного контролю. 

23. Принципи педагогічного контролю. 
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24. Тест як вид контролю якості знань у вищій школі. Форми тестових 

завдань.  

25. Складові компоненти оцінювання результатів навчання у вищій 

школі. 

26. Дидактика вищої школи як наука і навчальна дисципліна.  

27. Навчально-методичне, інформаційне та організаційне забезпечення 

освітнього процесу.  

28. Організаційні форми виховної роботи в закладах вищої освіти. 

29. Порівняльний аналіз понять «діагностика навчання» та 

«педагогічний контроль». 

30. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в закладах 

вищої освіти. 

31. Інформатизація вищої освіти. Загальна характеристика новітніх 

технологій. 

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

особливості проведення, проблеми та шляхи їх вирішення. 

33. Психічні пізнавальні процеси особистості 

34. Мислення та його характеристики 

35. Роль пам’яті в забезпеченні ефективного навчання 

36. Сприймання як основа пізнання 

37. Основні характеристики уваги 

38. Основні етапи вирішення пізнавальних задач 

39. Система психологічних чинників управління навчальним процесом 

40. Основні риси наукового дослідження 

41. Основні методи наукового дослідження у вищій школі 

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

діяльності 

43. Соціалізація особистості 

44. Механізми міжособистого сприймання 

45. Характеристики студента як особи певного віку та особистості 

46. Етапи розвитку ідентичності особистості студента 

47. Основні мотиви професійного вибору та становлення студента 

48. Функції професійної діяльності викладачів вищої школи 

49. Готовність викладача вищого навчального закладу, її структура 

50. Типологія сучасних студентів 

51. Студентська група як суб’єкт освітньої діяльності. 

52. Конфлікти в студентській групі як чинник ефективності освітньої 

діяльності 

53. Соціально-психологічні феномени в студентській групі (лідерство, 

конформізм тощо) 

54. Механізми міжособистого сприймання у професійній взаємодії 

викладача і студента 

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

діяльності 

56. Типологія викладачів закладу вищої освіти 
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57. Складові професіоналізму викладача закладу вищої освіти 

58. Педагогічні здібності викладача 

59. Рівні продуктивності педагогічної діяльності 

60. Професіограма науково-педагогічного працівника ЗВО 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література 

1. Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380 (із змінами). 

2. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р. // 

Офіційний вісник України. – 2014. – N 63. – Ст.1728 (із змінами). 

3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова 

Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листоп. 2011 р. // Урядовий кур'єр  

від 18.01.2012 – № 9 (із змінами). [Електронний ресурс] : Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1341-2011-%D0%BF 

4. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. // Урядовий кур'єр  

від 10.06.2015 – № 102 (із змінами). [Електронний ресурс] : Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/page 

5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187. // Урядовий кур'єр  від 10.02.2016 – № 26 (із змінами). [Електронний 

ресурс] : Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-

%D0%BF 

6. Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (із змінами). 

[Електронний ресурс] : Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0703-13 

7. Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій 

щодо розроблення стандартів вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 01.06.2016 № 600. 

8. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 17.08.2020 № 1053. 

9. Положення про вищі навчальні заклади МВС : Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 14.02.2008 № 62 (із змінами). [Електронний 

ресурс] : Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-08 

10. Положення про базовий вищий навчальний заклад МВС : Наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 10.11.2008 № 593. [Електронний 

ресурс] : Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0593320-08 

11. Статут Національної академії внутрішніх справ : у редакції наказу 

Міністерства внутрішніх справ України від 03.07.2017 № 559. [Електронний 

ресурс] : Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/pravoustanovchi-
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dokumenti/zrazki-dokumentiv/statut-nacionalnoyi-akademiyi-vnutrishnih-

sprav.pdf 

12. Положення про організацію освітнього процесу в Національній 

академії внутрішніх справ. – К: НАВС, 2018. – 34 с. [Електронний ресурс] : 

Режим доступу: https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf 

13. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності в Національній академії внутрішніх справ / – К: НАВС, 2018. – 15 

с. [Електронний ресурс] : Режим доступу: https://okop.naiau.kiev.ua/ 

assets/files/example3/quality.pdf 

14. Положення про змішане навчання в Національній академії 

внутрішніх справ / – К: НАВС, 2018. – 4 с. [Електронний ресурс] : Режим 

доступу: https://okop.naiau.kiev.ua/l%D1%96ve-menyu/normativno-pravove-

zabezpechennya-navchalnogo-proczesu/nacz%D1%96onalno%D1%97-

akadem%D1%96%D1 %97-vnutr%D1%96shn%D1%96x-sprav.html 

15. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в 

Національній академії внутрішніх справ / – К: НАВС, 2018. – 24 с. 

[Електронний ресурс] : Режим доступу: https://okop.naiau.kiev.ua/assets/ 

files/example3/practic.pdf 

Монографіі 
16. Акопов Г. В. Социальная психология образования. М.: 

Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2010. – 296 с.  

17. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. для 

студентів магістратури / С. С. Вітвицька; М-во освіти і науки України, 

Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Київ: Центр навч. літ., 2011. 382 с. 

18. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Санк-Петербург.  

2009. 464 с. 

19. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи 

розвитку в Україні [Текст] : монографія / [Павленко А. Ф. та ін.] ; за заг. ред. 

д-ра екон. наук, проф. А. Ф. Павленка, д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Антонюк ; 

Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т вищ. освіти. – 

Київ : КНЕУ, 2014. 349 с. 

20. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у 

схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків, 2016. 260 с. 

21. Костікова І. І. Електронна педагогіка [Текст] : монографія / І. І. 

Костікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т педагогіки і 

психології. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 157 с. 

22. Кудерміна О.І. Психологія особи як суб’єкта правоохоронної 
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23. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта. – К.: МАУП, 

2007. – 256 с. 
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26. Печеранський І. П. Викладач та студент в системі вищої школи: 

філософсько-освітні рефлексії [Текст] : [монографія] / І. П. Печеранський ; 
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: Леся, 2014. – 167 с. 
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монографія / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр.-америк. гуманітар. ін-т 

«Вісконсин. Міжнар. Ун-т (США) в Україні». – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2015. – 132 с.  

30. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
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С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 437 с.  
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