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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування  

показників   

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Вибіркова 

Загальна кількість  

годин – 90 годин 

Спеціальність 

201 «Агрономія» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 1-й  1-й  

Тижневе навантаження:  

 

аудиторних занять - 4 год. 

 

самостійна робота - 16 

год. 

Ступінь вищої світи 

 «Доктор філософії» 

Вид занять 
Кількість 

годин  

Лекції  8 год.  

Лабораторні 

заняття  0 год.  

Практичні 

заняття  8 год. 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота  
64 год. 

Форма контролю:  

Диференційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою дисципліни «Педагогіка і психологія наукової діяльності» є: 

— вивчення нових вимог до вищої освіти та організації науково-педагогічного 

процесу;  

— озброєння теоретичними положеннями побудови науково-педагогічного 

процесу та  формування основних вмінь і навичок викладацької та наукової діяльності;  

— аналіз психологічних компонентів, які спонукають, скеровують і регулюють 

активність суб`єкта наукової діяльності;  

— отримання вміння аналізувати та обирати стратегії наукового пошуку, 

активної діяти та взаємодіяти у складі науково-педагогічного колективу, обґрунтовувати 

та впроваджувати у ВНЗ нововведення;  

— розвиток здатності до самоаналізу та розкриття психологічного потенціалу 

особистості науковця.  

 Завданнями дисципліни є: 

— формування усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації 

світової економіки; 

— засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах; 

— усвідомлення внутрішніх механізмів навчально-виховного процесу у вищому 

навчальному закладі; 

— формування вміння планувати та реалізовувати на практиці різні форми, 

методи, засоби навчання, враховуючи специфіку спеціальності; 

— забезпечення власного педагогічного становлення як викладача та наукового 

працівника; 

— поглиблення знання з культури науково-педагогічного спілкування; 

— засвоєння психологічного змісту, складу, структури та механізмів наукової 

діяльності на основі загально психологічних уявлень, сформульованих у теорії 

діяльності;  

— знайомство з основними вимогами наукової діяльності до стану, рівня 

розвитку, ступеня стійкості основних психічних функцій та якостей суб’єкта діяльності;  

— знайомство з психологічними засобами підвищення «мотиваційного 

потенціалу» наукової діяльності;  

—  оволодіння основними прийомами активізації мислення у науковій 

діяльності. 

Здобувач повинен знати: 

— систему стандартів вищої освіти;  

— систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних 

закладів України; 

— права та обов’язки учасників навчально-виховного  та наукового процесу; 

— вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації з спеціальності 

та дисципліни; 

— науковий зміст основних форм навчання у виші, їх функції та дидактичні 

принципи побудови;   

— особливості науково-дослідної, практичної підготовки та самостійної роботи у 

ВНЗ;  

— основні принципи наукової діяльності;  

— компонентний склад психологічної структури наукової діяльності;  
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— особистісні типи вчених;  

— психічні регулятори наукової діяльності;  

— психологічну раціоналізацію і оптимізацію змісту та умов професійної 

діяльності на основі розкриття і врахування психологічних особливостей особистості 

вченого;  

— психологію наукового довголіття і продуктивності вченого;  

— мотиватори наукової діяльності;  

— ознаки наукової школи;  

— психологічних передумови інновацій та наукової творчості;  

— компоненти лідерського потенціалу вченого. 

        вміти: 
— організовувати та аналізувати свою науково-педагогічну діяльність; 

— планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та програмою 

дисципліни; 

— розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та 

проводити заняття різних видів; 

— організовувати та структурувати навчальну та наукову програму;  

— проводити основні види занять у вищій школі;  

— передавати думки, знання і почуття  виразними мовними засобами;  

— обирати та використовувати методи навчання, розробляти власну технологію 

навчання;  

— користуватися прийомами саморегулювання та самоконтролю, розвитку 

вольових якостей; 

— організувати та керувати пізнавальною діяльністю, формувати критичне 

мислення та уміння здійснювати наукову діяльність зі всіма її складовими; 

— аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати 

її в науково-педагогічній практиці; 

— організовувати особисту науково-педагогічну діяльність;  

— встановлювати робочі відносини в науково-педагогічному колективі;  

— контролювати особисту поведінку у конфліктах, що супроводжують наукову 

діяльність;  

—  аналізувати психолого-педагогічну літературу з профілю підготовки фахівців 

і використовувати її у науково-педагогічній практиці;  

— визначити стратегію розв’язання творчих завдань;  

— використовувати внутрішні і зовнішні прийоми власної презентації в 

студентській  аудиторії. 

 

 

  



6 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.  ПЕДАГОГІКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Вища освіта в Україні: стан, тенденції та перспективи розвитку [1, 2, 

3, 4, 5, 21, 22, 23, 25, 27]. Система вищої освіти в Україні та загальні основи її побудови. 

Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні. Світові системи вищої освіти. 

Україна та Болонський процес. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського 

процесу. Ступенева система вищої освіти в Україні. Освiтньо-кваліфікаційні рівні. 

Вищі навчальні заклади I-IV рівнів  акредитації. Система ліцензування та акредитації 

освiтньо-професійних програм навчання та вищих навчальних закладів. Особливості 

університетської освіти. Перелік напрямів та спеціальностей підготовки фахівців із 

вищою освітою. Правове регулювання діяльності науково-педагогічних  працівників 

вищих навчальних закладів України. Нормативні документи щодо питань вищої освіти. 

Відображення освітянських питань у Конституції України. Закони України «Про 

освіту», «Про вищу освіту». Національна доктрина розвитку освіти в Україні. Укази 

Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази та інструктивні 

листи Міністерства освіти і науки України стосовно питань вищої освіти. 

Тема 2. Особливості змісту, планування та організації навчального процесу 

ВНЗ [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 18, 21, 22, 24]. Загальні положення організації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах.  Стандарти вищої освіти. Нормативно-правова 

база організації навчального процесу. Стандарти вищої освіти та їх складові.  

Організація навчального процесу у вищих навчальних  закладах. Форми організації 

навчального процесу. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 

Навчально-методичний комплекс, його структура, особливості укладання. Нормативні 

документи, що регулюють діяльність науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів України. Науково-педагогічні працівники вищих навчальних 

закладів. Характеристика основних посад. Основні права та обов’язки науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Порядок наймання на роботу  та 

звільнення з роботи науково-педагогiчних працівників. Атестацiя науково-педагогiчних 

працівників вищих навчальних закладів. Планування та звітність науково-педагогiчних 

працівників ВНЗ. Iндивiдуальний план викладача. Робочий час викладача. Види 

діяльності науково-педагогiчного працівника: навчальна, наукова, методична, 

організаційна. Розподiл педагогічного навантаження. Навчальний графік, робочі 

програми і тематичні плани.  

Тема 3. Основні форми організації навчального процесу у вищій школі [1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 15, 18, 21, 22, 24]. Лекцiя як одна з найважливіших форм навчальних занять, 

її основні функції та складові. Характеристика основних видів лекції та особливості їх 

організації. Загальнодидактичні вимоги до побудови лекційного курсу. Основні 

складові лекції. Методика і техніка читання лекцій. Лектор та аудиторія. Імідж лектора, 

його складові. Практичне, семінарське та лабораторне заняття як форма аудиторної 

самостійної роботи. Пiдготовка практичного, семінарського та лабораторного заняття 

та методика їх проведення. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми 

організації навчання. Особливості навчально-методичного забезпечення семінарських, 

практичних та лабораторних занять. Пiдготовка до практичних, семінарських, 

лабораторних занять. Роль та дії викладача під час проведення практичних, 

семінарських та лабораторних занять. Самостійна робота студентів, її сутність та 

значення, форми та види, обсяг. Особливості самостійної роботи та її нормативне 

обґрунтування. Органiзацiя індивідуальної та самостійної позааудиторної роботи 



7 

 

студентів. Методика організації і проведення самостійної роботи студентів. 

Особливості організації і проведення індивідуальних занять та консультацій. 

Навчально-методичне забезпечення самостійної та індивідуальної роботи здобувача 

вищої освіти.  

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.  ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 4. Теоретико-методологічні засади науково-дослідної роботи та 

особливості організації практичної підготовки у виші [1, 2, 3, 4, 5, 7,8,  9, 12, 14, 15, 

18, 20, 21, 22, 24]. Загальні засади науково-дослідної роботи. Види, форми, навчально-

методичне забезпечення та організація науково-дослідної роботи. Особливості 

курсового дослідження як науково-дослідної роботи. Методика організації курсового й 

дипломного проектування. Етапи підготовки дипломної та магістерської робіт. 

Проведення науково-практичних студентських конференцій та соціально-педагогічних 

олімпіад. Науковий гурток у навчальному процесі ВНЗ. Організація діяльності 

проблемних груп. Особливості наукової роботи і передумови її ефективності. 

Системність в організації науково-дослідної роботи. Роль науково-дослідної роботи у 

фаховій підготовці. Індивідуальні завдання та написання рефератів й есе як початок 

науково-дослідної роботи. Особливості організації практичної підготовки. Мета i зміст 

практики. Види практик. Програма практики. Бази практики. Органiзацiя i керівництво 

практикою. Особливості практичної підготовки та умови її ефективності.  

Тема 5. Психологія наукового спілкування [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 18, 21, 22, 24]. 

Спілкування і творчість. Наукове спілкування. Функція дискусії у розвитку науки. 

Школи в науці. Мала група в науці: групова інтеграція. Колективність наукової 

діяльності. Мала група як суб’єкт наукової творчості. Програмно-рольова концепція 

малої групи. Спілкування у малій групі. Взаєморозуміння у малій групі. Продуктивний 

конфлікт у малій групі. Керівництво науковим колективом. Стиль керівництва малою 

групою. Кар’єра. Професійне становлення. Стадії та етапи професіоналізму. 

Адаптаційний період у формуванні дослідника.  Адаптація молодого фахівця у малій 

групі. Професійна компетентність. Система наукових ролей. Групова дезінтеграція і 

міграційна активність учених. Фактори групової дезінтеграції. Психологія міграційної 

активності. Професійні кризи. Психологія та інформатика.  

Тема 6. Особистість вченого [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 18, 21, 22, 24]. Здібності. 

Талант. Геніальність. Обдарованість: теорії і моделі.. Інтелектуальні здібності у 

структурі особистості вченого. Інтелект і наукова творчість. Тестологія загальних 

інтелектуальних здібностей. Тести творчих здібностей і результативність наукової 

творчості. Нові підходи до вивчення творчого інтелекту вчених. Психологічні 

особливості особистості вченого та їх формування. Вивчення індивідуально-

психологічних характеристик вчених. Типологія вчених. Мотивація у структурі 

особистості вченого. Сімейне оточення і його роль у формуванні особистості вченого. 

Початок самостійної діяльності: відносини з науковим керівником. Інтегруючий підхід 

до дослідження особистості вченого. Параметри особистості дослідника. Ідеогенез. 

Категоріальна апперцепція. Внутрішня мотивація. Опонентне коло. Індивідуальний 

когнітивний стиль. Надсвідоме. Мотивація наукової творчості. Пізнання і мотивація. 

Об’єктивна динаміка мотивів. Неоднорідність мотиваційної сфери. Геній та 

геніальність. Геніальність і психічне здоров’я. Геній та геніальне відкриття. Фактори 

становлення геніального вченого. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Номе

р 

тижн

я 

Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів л

к 
лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГІКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1 

Лекція 1 

Освітньо-наукова 

діяльність в Україні 

та світі 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Тенденції та 

перспективи розвитку 

системи вищої освіти 

в Україні 

- - 2 - 10 

Самостійна 

робота 1 

Узгодження і 

поєднання 

національних 

компонентів вищої 

освіти різних країн із 

вимогами 

Болонського процесу 

щодо створення Зони 

європейської вищої 

освіти 

- - - 16 10 

 

2 

 Лекція 2 

Особливості змісту, 

планування та 

організації 

навчального процесу 

ВНЗ 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Організація 

навчального процесу в 

системі підготовки 

фахівців  

- - 2 - 10 

Самостійна 

робота 2 

Система міжнародних 

освітніх та наукових 

стандартів  

- - - 16 10 

 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 4 - 4 32 50 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

3 

Лекція 3 

Психологічні засади 

наукового 

спілкування 

2 - - - - 
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 Практичне 

заняття 3  

Психологія наукового 

спілкування 
- - 2 - 5 

Самостійна 

робота 3 

Психологія та 

інформатика 
- - - 12 7 

 

4 

Лекція 4 Особистість вченого 2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Психологічні 

особливості 

особистості вченого 

- - 2 - 5 

Самостійна 

робота 4 
Геній та геніальність - - - 13 6 

 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 45год. 4 - 4 32 50 

Всього  8 - 8 64 100 

 Залік  

Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1  

1. Система вищої освіти в Україні та загальні основи її побудови.  

2. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні.  

3. Світові системи вищої освіти.  

4. Україна та Болонський процес.  

5. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу.  

6. Ступенева система вищої освіти в Україні.  

7. Освiтньо-кваліфікаційні рівні.  

8. Вищі навчальні заклади I-IV рівнів  акредитації.  

9. Система ліцензування та акредитації освiтньо-професійних програм навчання 

та вищих навчальних закладів.  

10. Правове регулювання діяльності науково-педагогічних  працівників вищих 

навчальних закладів України.  

11. Нормативні документи щодо питань вищої освіти.  

12. Відображення освітянських питань у нормативних документах.  

13. Нормативно-правова база організації навчального процесу.  

14. Стандарти вищої освіти та їх складові.   

15. Організація навчального процесу у вищих навчальних  закладах.  

16. Форми організації навчального процесу.  

17. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.  

18. Нормативні документи, що регулюють діяльність науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів України.  

19. Науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів.  

20. Основні права та обов’язки науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів.  

21. Порядок наймання на роботу  та звільнення з роботи науково-педагогiчних 

працівників.  

22. Атестацiя науково-педагогiчних працівників вищих навчальних закладів.  

23. Планування та звітність науково-педагогiчних працівників ВНЗ.  

24. Види діяльності науково-педагогiчного працівника: навчальна, наукова, 

методична, організаційна.  

25. Розподiл педагогічного навантаження.  

26. Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани. 

27. Лекцiя як одна з найважливіших форм навчальних занять, її основні функції 

та складові. Загальнодидактичні вимоги до побудови лекційного курсу.  

28. Лектор та аудиторія. Імідж лектора, його складові.  

29. Практичне, семінарське та лабораторне заняття як форма аудиторної 

самостійної роботи. Пiдготовка практичного, семінарського та лабораторного заняття та 

методика їх проведення.  

30. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організації навчання.  

31. Особливості навчально-методичного забезпечення семінарських, практичних 

та лабораторних занять.  

32. Пiдготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять.  

33. Самостійна робота студентів, її сутність та значення, форми та види, обсяг.  

34. Особливості самостійної роботи та її нормативне обґрунтування.  

35. Органiзацiя індивідуальної та самостійної позааудиторної роботи студентів.  

36. Особливості організації і проведення індивідуальних занять та консультацій.  
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37. Навчально-методичне забезпечення самостійної та індивідуальної роботи 

здобувача вищої освіти. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2  

1. Загальні засади науково-дослідної роботи. Види, форми, навчально-методичне 

забезпечення та організація науково-дослідної роботи.  

2. Особливості організації курсового, дипломного та магістерського 

дослідження як науково-дослідної роботи.  

3. Проведення науково-практичних студентських конференцій та соціально-

педагогічних олімпіад.  

4. Науковий гурток у навчальному процесі ВНЗ. Організація діяльності 

проблемних груп.  

5. Особливості наукової роботи і передумови її ефективності. Системність в 

організації науково-дослідної роботи.  

6. Роль науково-дослідної роботи у фаховій підготовці.  

7. Індивідуальні завдання та написання рефератів й есе як початок науково-

дослідної роботи.  

8. Особливості організації практичної підготовки та умови її ефективності. 

9. Спілкування і творчість. Наукове спілкування.  

10. Функція дискусії у розвитку науки.  

11. Школи в науці.  

12. Мала група в науці: групова інтеграція.  

13. Колективність наукової діяльності.  

14. Мала група як суб’єкт наукової творчості.  

15. Програмно-рольова концепція малої групи.  

16. Спілкування у малій групі. Взаєморозуміння у малій групі.  

17. Продуктивний конфлікт у малій групі.  

18. Керівництво науковим колективом. Стиль керівництва малою групою.  

19. Кар’єра та професійне становлення. Стадії та етапи професіоналізму.  

20. Адаптаційний період у формуванні дослідника.  Адаптація молодого фахівця 

у малій групі.  

21. Професійна компетентність. Система наукових ролей.  

22. Групова дезінтеграція і міграційна активність учених.  

23. Фактори групової дезінтеграції.  

24. Психологія міграційної активності.  

25. Професійні кризи.  

26. Здібності. Талант. Геніальність. Обдарованість: теорії і моделі. 

27. Інтелектуальні здібності у структурі особистості вченого. Інтелект і наукова 

творчість.  

28. Психологічні особливості особистості вченого та їх формування.  

29. Особистість вченого. Мотивація у структурі особистості вченого.  

30. Типологія вчених.  

31. Сімейне оточення і його роль у формуванні особистості вченого.  

32. Початок самостійної діяльності: відносини з науковим керівником.  

33. Ідеогенез.  

34. Опонентне коло.  

35. Індивідуальний когнітивний стиль.  
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36. Мотивація наукової творчості. Пізнання і мотивація.  

37. Геній та геніальність. Геніальність і психічне здоров’я.  
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