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1. Мета опанування дисципліни: формування в аспірантів психолого-педагогічної 

компетентності у вирішенні теоретичних та методично-практичних проблем педагогічної 

діяльності як різновиду управлінської діяльності з розвитку та навчання здобувачів вищої 

освіти як ділових партнерів. 
  
2. Завдання: сприяння розвитку психолого-педагогічного мислення аспірантів для 

оптимального вирішення проблем професійної викладацької діяльності; формування 

психолого-педагогічних знань та вмінь, необхідних для підвищення компетентності фахівців 

у діловому спілкуванні; спонукання аспірантів до саморозвитку індивідуальних здібностей та 

творчої самореалізації. 
  
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 
знання і розуміння: 
лексичного матеріалу за фаховим спрямуванням; 
фонетичних та орфографічних особливостей лексики, передбаченої програмою; 
граматичного матеріалу за темами, передбаченими програмою; 
правил усного ділового спілкування; 
основних вимог до культури мовлення. 
  
застосування знань і розумінь: 
вміння читати та перекладати тексти побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та 

фахової тематики; 
спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та професійні теми в межах 

вивченої лексики та граматики; 
писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою, дотримуючись правил орфографії та 

граматики; 
користуватися необхідною літературою; 
реферувати літературу іноземною мовою; 
грамотно спілкуватися в межах усного ділового мовлення; 
вести переговори на різні теми та робити презентації згідно вимог ділового мовлення. 

   
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Вища школа та освіта 
Тема 1. Вища освіта України та її модернізація на шляху до Болонського процесу. 
Тема 2. Дидактика вищої школи в сучасних умовах трансформації освіти. 
Тема 3. Психолого-педагогічні основи управлінської діяльності викладача ЗВО. 
Змістовий модуль 2. Загальні питання психології та педагогіки вищої школи 
Тема 4. Психолого-педагогічні основи професійної поведінки викладача в аудиторії 

здобувачів вищої освіти. 
Тема 5. Здобувач вищої освіти як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності. 



Тема 6. Психолого-педагогічні основи освітнього процесу ЗВО. 
Тема 7. Взаємодія викладача зі студентами в умовах конфлікту, стресогенних ситуацій 

навчання. 
Тема 8. Навчально-дослідна і науково-дослідна робота у вищій школі. 
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