Педагогіка і психологія вищої школи.
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Метою дисципліни є надання слухачам магістратури цілісної і логічнопослідовної системи знань про психологічні особливості педагогічного
процесу у вищій школі (ВШ).
Завдання дисципліни:
- ознайомити з законодавчими актами України про вищу освіту і
концепцію її розвитку за Болонським процесом;
- ознайомити зі специфікою та структурою педагогічного процесу у ВШ;
- ознайомити з історією розвитку педагогіки ВШ;
- ознайомити з теорією та практикою ПВШ на сучасному етапі розвитку
України та інших країн;
- розглянути психологічні особливості педагогічного процесу у ВШ;
- сформулювати вимоги ВШ до професійної діяльності викладача та його
педагогічної майстерності.
За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- зміст законодавчих актів України про вищу освіту;
- структуру педагогічного процесу ВШ та його основні напрямки
розвитку на сучасному етапі розвитку держави;
- основи педагогічної майстерності педагоги ВШ;
- основні психологічні особливості студентської молоді;
- основні моделі педагогічної поведінки;
- основні етапи розвитку ПВШ в Україні та світовому просторі.
За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
- користуватись різними методами навчання та виховання;
- науково обґрунтувати вибір принципів навчання та виховання;
- аналізувати систему вищої освіти в Україні та в інших країнах світу;
- вміти розв’язувати різні педагогічні завдання щодо проблем ВШ;
- характеризувати різні психолого-педагогічні моделі спілкування у ВШ;
- аналізувати наслідки своєї педагогічної діяльності;
- аналізувати систему вищої освіти в Україні в інших кранах світу;
- вміти розв’язувати різні педагогічні завдання щодо проблем ВШ;
- характеризувати різні психолого-педагогічні моделі спілкування у ВШ,
- аналізувати наслідки своєї педагогічної діяльності;
- виявляти особливості різноманітної поведінки студентів;
- самостійно набувати нових педагогічних знань щодо ВШ;
- користуватись різноманітними видами роботи з науковою літературою;
- складати наукову доповідь та виступати з нею у студентській аудиторії.
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