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Передмова 
Актуальність навчальної дисципліни «Психолого-

педагогічні основи професійної діяльності» в тому, що вона 

належить до дисциплін, які формують у майбутніх фахівців 

спеціальності 071 Облік і оподаткування» теоретичні знання та 

практичні компетенції, які дозволять їм ефективно 

використовувати набуті психолого-педагогічні знання у процесі 

професійної підготовки в галузі управління та адміністрування. 
Мета викладання дисципліни  - пізнання закономірностей 

професійної діяльності та індивідуально-психологічних 

властивостей особистості; формування потреби в 

особистісному розвитку,  вмінь виявляти психологічні 

особливості інших людей і будувати позитивні стосунки в 

колективі і досягати індивідуальних цілей у процесі професійної 

діяльності, оволодіння системою психолого-педагогічних знань, 

які сприятимуть ефективності професійної діяльності та 

сприятимуть підвищенню психолого-педагогічної культури та 

професійної етики майбутнього фахівця з обліку та 

оподаткування. 
Використовуємо активні методи навчання: робота в 

групах, презентації, тренінги, семінар-обговорення (дискусія), 

ситуативні задачі та навчальні ігри, метод кейсів, моделювання 

професійної діяльності, проблемно-пошукові методи; метод 

проектного навчання; методи колективної розумової діяльності; 

метод застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчанні та ін. 
 

2.Методичні поради для роботи над дисципліною 
 

Зміст дисципліни реалізується вивченням трьох блоків: 

теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи. 
Напрямками самостійної роботи з вивчення курсу є: 

вивчення окремих тем та питань, підготовка фіксованих 

виступів, підготовка до семінарських занять. 
Для  розуміння аспірантами змісту  курсу,  системи 

семінарських занять та самостійного вивчення, форми 
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підсумкового контролю вказівки містять програму навчальної 

дисципліни, теми і плани семінарських занять, теми самостійної 

роботи та вимоги до звіту про її виконання, індивідуальні 

завдання, питання до  модульного контролю, рекомендовану 

(базову, допоміжну) літературу,  інформаційні ресурси. 
 Для успішної підготовки до семінарського 

заняття  розділ  «Плани семінарських занять» містить тему, вид 

семінарського заняття, методи, які будуть застосовуватись в 

процесі проведення семінару, мотивацію навчання,  мету, 

актуалізацію опорних знань, план, основні поняття, зміст 

узагальнення вивченого, завдання для підготовки до 

семінарського заняття, контрольні запитання  до теми та 

літературу з вказівкою сторінок вивчення відповідної теми.  
З метою узагальнення вивченого, успішного виконання 

завдань контрольних тестів, аспірантам пропонується 

опрацювання рекомендованої літератури та контрольні 

запитання для самоперевірки.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Поняття та структура професійної діяльності 
Інтегрована характеристика фахівця європейського рівня. 

Поняття «професійна діяльність». Структура професійної 

діяльності. «Професійна Я-Концепція» особистості. Мотиваційне 

поле професійної діяльності фахівця. Індивідуальний стиль 

діяльності та професійна придатність.  
 

Тема 2. Сучасні тенденції розвитку вищої професійної 

освіти 
Професійна педагогіка. Особливості професійної 

діяльності. Формальна і неформальна освіта. Форми організації 

навчання та методи навчання у ЗВО. Основи дидактики вищої 

школи. Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців в 

психології вищої школи.  
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Тема 3. Психолого-педагогічні особливості ділового 

спілкування  
Функції, типи і види спілкування. Риторика як мистецтво 

спілкування. Основні форми, стратегії і тактики ділового 

спілкування.. Закономірності успішного спілкування. 

Професійна етика. Етикет ділової людини. Мистецтво 

самопрезентації. 
 

Тема 4. Професійний розвиток, самоосвіта, 

самовиховання майбутніх фахівців  
Індивідуально-психологічний вимір особистості фахівця. 

Гендерна педагогіка як нова освітня технологія. Гендерні 

особливості професійної діяльності. Педагогічна деонтологія як 

наука про професійну поведінку, моральні норми професійної 

діяльності майбутнього фахівця.  
 

Тема 5. Формування ціннісних життєвих та 

професійних орієнтацій особистості  
Аксіопедагогіка як система психолого-педагогічних та 

філософських знань про людину як найвищу цінність 

суспільства. Молодіжна крос культура. Державна молодіжна 

політика. Ціннісні орієнтації сучасної молоді. 
  

  
Тема 6. Навчання і освіта впродовж життя як основна 

тенденція сучасної вищої освіти 
Педагогіка успіху і розвитку кар’єри. Психолого-

педагогічні особливості проходження співбесіди. Диспути і 

дискусії у професійній діяльності. Написання есе і резюме. 

Андрагогіка в контексті неперервної освіти.  
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Тема 7. Моделювання освітньої і професійної діяльності 

фахівця в галузі  
Аналіз соціальної та професійної діяльності фахівця. 

Складові моделювання освітньої і професійної діяльності 

фахівця. Методика організації консультування, тренінгів, 

навчальних семінарів. 
 

Тема 8. Психологія професійної діяльності і управління 
Колектив і особистість. Лідерство і керівництво. Типологія 

відносин, стосунки та ставлення у професійному колективі. 

Сприймання і розуміння людьми одне одного як аспект 

міжособистісних стосунків. Психолого-педагогічні основи поведінки 

фахівця в конфліктних ситуаціях. 
 

3.Теми семінарських занять 
 

 з/п  

Назва теми заняття 

К-ть 
годин 

1. Методи дослідження особистості 

майбутніх фахівців спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» в професійній діяльності 

2 

2. Підготовка наукових і науково-

педагогічних працівників в галузі управління та 

адміністрування 

2 

3. Засоби професійної комунікації 

майбутніх фахівців спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

2  

4. Індивідуально-психологічні риси 

особистості  майбутніх фахівців спеціальності 

071 Облік і оподаткування» і їхня професійна 

діяльність 

2 
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5. Підготовка і проходження співбесіди з 

роботодавцем 
2 

6. Методика організації та проведення 

консультування,  
тренінгів, навчальних семінарів. 

2  

7. Формування позитивного соціально-

психологічного клімату колективу 
2 

 
Разом 14 

 

4. Плани семінарських занять 
Семінарське заняття № 1 

 

Тема: Методи дослідження особистості майбутніх 

фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в 

професійній діяльності  

Вид заняття: семінар-обговорення (дискусія) 
Методи: робота в групах, бесіда, діагностика знань, 

психолого-педагогічне дослідження, самостійна робота 
Мотивація навчання особистісне та професійне 

самовдосконалення 
План 

1. Психолого-педагогічні методи вивчення особистості 

фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в 

професійній діяльності  

2. Соціально-психологічні методи вивчення організації в 

структурі управління. 

3. Методи, спрямовані на вирішення управлінських 

завдань та прийняття управлінських рішень. 
Узагальнення вивченого: виконання ситуативних задач, 

робота з психологічними тестами; створення анкет 
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Завдання  для підготовки до семінарського заняття:  
І. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

підготувати  виступ з презентацією відповідно до плану 

семінарського заняття.  
 

Література: 
1. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник. К. : КНЕУ, 

2002. 345 с. 

2. Кочубей А. В., Якубовська С. С. Педагогіка та методика 

викладання у вищій школі : навч. посібник. Рівне : 

НУВГП, 2017. 292 с. 

3. Куцебо Р. В. Загальна і професійна педагогіка. Х., 2018. 

URL: 

https://stud.com.ua/125496/pedagogika/zagalna_ta_profesiyn

a_pedagogika 

4. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / 

Марта Мальська, Наталія Паньків. Львів : Видавництво 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 226 с. 

5. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / за заг. ред. 

Т. В. Гончарук. Тернопіль, 2014. 272 с. 

6. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : 

підручник / 2-е вид. К. : Каравела, 2008. 352 с. 

7. Сардак С. Е. Основи наукових досліджень : навч. 

посібник.  Д. : ДГУ, 2018. 103 с. 

8. Сисоєвa С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-

педагогічних досліджень : підручник. Рівне : Волинські 

обереги, 2013. 360 с. 

9. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : 

«Академвидав», 2010. 352 с. (Альма-матер). 

10. Хриков Є. М. Методологія педагогічного дослідження : 

монографія. Харків: ФОП Панов А. М., 2017. 237 с. 

11. Якубовська С. С. Психологія управління : навч. посібник. 

Рівне : НУВГП, 2010. 360 с. 
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Семінарське заняття № 2 
 

Тема: Підготовка наукових і науково-педагогічних 

працівників в галузі управління та адміністрування  
Вид заняття: Семінар з використанням евристичної бесіди 
Методи: навчальні ігри, проективний метод, моделювання 

професійної діяльності, самостійна робота 
Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення 
 

План 
1. Готовність науково-педагогічних працівників до 

професійної діяльності в галузі управління та 

адміністрування  

2. Організація освітнього процесу у ЗВО. 

3. Закономірності і принципи навчання у вищій школі. 

4. Методика застосування сучасних інноваційних 

технологій навчання та виховання у ЗВО. 

 

Узагальнення вивченого: створення проектів та 

моделювання професійної діяльності, робота з психологічними 

тестами 
Завдання  для підготовки до семінарського заняття:  
І. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

підготувати  виступ з презентацією відповідно до плану 

семінарського заняття.  
Література: 

  
1. Кочубей А. В., Якубовська С. С. Педагогіка та методика 

викладання у вищій школі : навч. посібник. Рівне : 

НУВГП, 2017. 292 с. 

2. Куцебо Р. В. Загальна і професійна педагогіка. Х., 2018. 

URL: 
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https://stud.com.ua/125496/pedagogika/zagalna_ta_profesiyn

a_pedagogika 

1. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : 

підручник / 2-е вид. К. : Каравела, 2008. 352 с. 

2. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. 

Психологія управління : підручник. К. : Центр учбової 

літератури, 2016. 

3. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : 

«Академвидав», 2010. 352 с. (Альма-матер). 

4. Якубовська С. С. Психологія управління : навч. посібник. 

Рівне : НУВГП, 2010. 360 с. 

5. Юрков О. С. Психологія управління : курс лекцій для 

студентів денної і заочної форм навчання напряму. 

Мукачево : МДУ, 2017. 179 с. 

 

 

Семінарське заняття № 3 
 

Тема: Засоби професійної комунікації майбутніх фахівців 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
Вид заняття: семінар-захист інновацій (власних проектів, 

творчих робіт) з обов’язковим обговорення і визначенням 

рейтингу 
Методи: проектів; застосування новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій у навчанні; самостійна робота 
Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення 
План 

1. Вербальні засоби професійної комунікації . 

2. Невербальні засоби професійної комунікації. 

3. Комп’ютерні засоби професійної комунікації. 

4. Етикет онлайн-комунікації при дистанційній роботі. 

5. Культура мови і культура мовлення фахівця. 

 

https://uplan.org.ua/etyket-onlain-komunikatsii-pry-dystantsiinii-roboti/
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Узагальнення вивченого: виконання проектів, творча 

робота.  
Завдання  для підготовки до семінарського заняття:  
І. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

підготувати  виступ з презентацією відповідно до плану 

семінарського заняття.  
  

Література 
  
1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва 

комунікація : підручник. К. : Центр навч. літератури, 

2004. 

2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : 

навч. посібник. К. : ВЦ «Академія», 2006. 256 с. 

(Альма-матер). 

3. Рудакевич М. І. Ділова етика як фактор утвердження 

моральності в економічних відносинах. URL: 

http://www.politik.org.ua 

4. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. 

Професійна етика : навч. посіб. К. : Центр учбової 

літератури, 2011. 252 с.  

5. Філоненко М. М. Психологія спілкування : 

підручник. К. : Центр учбової літератури, 2008. 

224 с.  

6. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : 

навчальний посібник / 2-ге вид., випр. та допов. К. : 

ВД «Професіонал», 2007. 464 с. 

  
Семінарське заняття № 4 

 

Тема: Індивідуально-психологічні риси 

особистості  майбутніх фахівців спеціальності 071 Облік і 

оподаткування» і їхня професійна діяльність  
Вид заняття: семінар прес-конференція 
Методи: бесіда, дискусія, самостійна робота 
Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення 

http://www.politik.org.ua/
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План  
1. Роль темпераменту в психічній діяльності та поведінці 

фахівця. Типи темпераментів, основні властивості 

темпераменту.  Темперамент 

і  професійна  діяльність.   

2. Характер як ставлення фахівця до себе, до інших 

людей, до професійної діяльності. 

3.  Структура здібностей фахівця. Різновиди здібностей. 

Загальні здібності до управлінської діяльності. Вміння 

керівника визначати і  застосовувати здібності 

підлеглих як складова успіху в управлінні. 

 

Узагальнення вивченого: виступи, повідомлення, 

презентації, наукові тези 
Завдання  для підготовки до семінарського заняття:  
І. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготувати 

виступ з презентацією відповідно до плану семінарського 

заняття.  
  

Література 
  
1. Кочубей А. В., Якубовська С. С. Педагогіка та 

методика викладання у вищій школі : навч. посібник. 

Рівне : НУВГП, 2017. 292 с. 

2. Лекція до теми «Індивідуально-психологічні 

особливості особистості» для студентів 2 курсу денної 

форми та слухачів заочної форми навчання. «30» 

серпня 2017 року. URL: http://oduvs.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/09/lek-5_2017-jur-psyhologija-

1.pdf 

3. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої 

школи : підручник 2-е вид. К. : Каравела, 2008. 352 с. 

4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учбової 

літератури, 2009. 472 с. ISBN 978-966-364-820-0. 
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5. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. 

К. : «Академвидав», 2010. 352 с. (Альма-матер). 

 

Семінарське заняття № 5 

 
Тема: Підготовка і проходження співбесіди з роботодавцем 
Вид заняття: семінар-тренінг 
Методи:   бесіда, анкетування, самостійна робота 
Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  
  

План 
1.  Співбесіда як перевірка фахових, ділових та психологічних 

якостей претендента на посаду. 

2. Правила підготовки до співбесіди з роботодавцем. 

3. Документи, що слід підготувати до співбесіди з 

роботодавцем. 

4. Основні правила співбесіди з роботодавцем. 

5. Онлайн-співбесіда з роботодавцем: що треба знати та як 

підготуватися 

 

Узагальнення вивченого: дидактична рольова гра, робота 

з психологічними тестами. 
Завдання  для підготовки до семінарського заняття:  
І. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

підготувати  виступ з презентацією відповідно до плану 

семінарського заняття.  
 

Література 

 
1. Кочубей А. В., Якубовська С.С. Педагогіка та методика 

викладання у вищій школі : навч. посібник. Рівне : 

НУВГП, 2017. 292 с. 

https://agrorobota.com.ua/news/onlajn-spivbesida-so-treba-znati-ta-ak-pidgotuvatisa-401
https://agrorobota.com.ua/news/onlajn-spivbesida-so-treba-znati-ta-ak-pidgotuvatisa-401
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2. Онлайн-співбесіда: що треба знати та як підготуватися. 

URL: https://agrorobota.com.ua/news/onlajn-spivbesida-

so-treba-znati-ta-ak-pidgotuvatisa-401 

3. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : 

підручник / 2-е вид. К. : Каравела, 2008. 352 с. 

4. Щебликіна І. О. Основи менеджменту : навчальний 

посібник. Мелітополь, 2015, 479с. 

5. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : 

«Академвидав», 2010. 352 с. (Альма-матер) 

 

Семінарське заняття № 6 

 
Тема: Методика організації та проведення 

консультування, тренінгів, навчальних семінарів 
Вид заняття: семінар-тренінг 
Методи:   бесіда, діагностика знань, психологічне 

дослідження, самостійна робота 
Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  
  

План 
1.Методика організації та проведення консультування. 
2. Методика організації та проведення   тренінгів. 
3.Методика організації та проведення навчальних 

семінарів 
 

Узагальнення вивченого: виконання вправ, робота з 

психологічними тестами 
Завдання  для підготовки до семінарського заняття:  
І. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

підготувати  виступ з презентацією відповідно до плану 

семінарського заняття.  
 

 



15 
 

Література 

 
1.Кочубей А. В., Якубовська С. С. Педагогіка та методика 

викладання у вищій школі : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2017. 

292 с. 
2. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : 

підручник 2-е вид. К. : Каравела, 2008. 352 с. 
3.Моделювання діяльності фахівця: навч.-метод. посібник / 

О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов. Харків : НТУ 

«ХПІ», 2015. 58 с. 
4.Щебликіна І. О. Основи менеджменту : навчальний 

посібник. Мелітополь, 2015, 479 с. 
5. Як ефективно провести онлайн-навчання. URL: 

https://pdp.nacs.gov.ua/news/yak-efektyvno-provesty-onlain-

navchannia 
6.Якубовська С. С. Психологія управління : навч. посібник. 

Рівне : НУВГП, 2010. 360 с. 
 

Семінарське заняття № 7 

 
Тема: Формування позитивного соціально-психологічного 

клімату колективу  
Вид заняття: семінар-вирішування психолого-

педагогічних задач  
Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  
План  

1. Суть поняття «психологічний клімат». Проблема 

психологічної сумісності, адаптації у групі. 

2. Психологічний клімат, його оцінка та формування. 

3. Фактори, що сприяють формуванню спрятливого 

психологічного клімату в колективі. 

4. Особливості й ознаки сприятливого соціально-

психологічного клімату. Групова та міжособистісна 

сумісність в колективі.  
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5. Оптимізація психологічного клімату. Формування 

позитивного клімату колективу в умовах 

дистанційного навчання 

  
Узагальнення вивченого: виконання вправ, робота з 

психологічними тестами 
Завдання  для підготовки до семінарського заняття:  
І. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

підготувати  виступ з презентацією відповідно до плану 

семінарського заняття.  
 

Література 

 
1. Кочубей А. В., Якубовська С. С. Педагогіка та методика 

викладання у вищій школі : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2017. 

292 с. 
2. Куцебо Р. В. Загальна і професійна педагогіка. Х., 2018. 

URL: 

https://stud.com.ua/125496/pedagogika/zagalna_ta_profesiyna_peda

gogika 

5. Формування психологічного клімату в колективі. URL: 

http://center.kr-admin.gov.ua/News/Bezay.pdf 
6. Якубовська С. С. Психологія управління : навч. 

посібник. Рівне : НУВГП, 2010. 360 с. 
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5. Завдання для самостійної роботи  
 

№ 
з/п 

Назва теми 

1. Індивідуальний стиль діяльності та професійна 

придатність майбутніх фахівців спеціальності 071 Облік 

і оподаткування»  
2. Формальна і неформальна освіта та її значення для 

майбутніх фахівців спеціальності 071 Облік і 

оподаткування» 
3. Онлайн-спілкування в умовах дистанційного навчання 
4. Гендерні особливості професійної діяльності 

майбутніх фахівців спеціальності 071 Облік і 

оподаткування» 
5. Молодіжна крос культура 
6. Андрагогіка в контексті неперервної освіти 
7. Складові моделювання освітньої і професійної 

діяльності майбутніх фахівців спеціальності 071 Облік і 

оподаткування» 
8. Лідерство і керівництво 

 

6.  Методи навчання 

 
 При викладанні навчальної дисципліни «Психолого-

педагогічні основи професійної діяльності» використовують 

активні методи навчання:  
робота в групах,  
презентації,  
тренінги,  
семінар-обговорення (дискусія),  
ситуативні задачі та навчальні ігри,  
метод кейсів,  
моделювання професійної діяльності,  
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проблемно-пошукові методи;  
метод проектного навчання;  
методи колективної розумової діяльності;  
метод застосування новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій у навчанні та ін. 
 

8. Методи контролю 

Поточний контроль знань аспірантів з навчальної 

дисципліни «Психолого-педагогічні основи професійної 

діяльності» проводиться в усній та тестовій формах. Контрольні 

завдання за змістовим модулем включають тестові питання. 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності  майбутніх фахівців спеціальності 071 Облік і 

оподаткування» при оцінюванні результатів поточного та 

підсумкового контролів є: 
 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що містяться в 

основних та додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповіді на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях та консультаціях, 

результати самостійної роботи здобувачів) проводиться за 

такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% - завдання не виконане; 
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40% - завдання виконане частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% - завдання виконане повністю, але містить суттєві 

в  розрахунках або методиці; 
80% - завдання виконане повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірність, висновки, оформлення 

тощо); 
100% - завдання виконане правильно, вчасно і без 

зауважень. 
Контроль самостійної роботи з тем і питань, які не 

розглядалися під час аудиторних занять здійснюється шляхом:  
 перевірки викладачем наявності текстів 

законспектованих тем і питань (лекційний  конспект); 

 включення питань тем самостійного вивчення до 

поточних тестових контролів знань (тести); 

 включення питань тем самостійного вивчення до 

підсумкового контролю (тести). 

Підсумковий контроль знань відбувається на заліку у 

вигляді тестів. Усі форми контролю включено до 100-бальної 

шкали оцінювання. 
У процесі вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні 

основи професійної діяльності» здобувач зобов’язаний 

дотримуватись академічної доброчесності відповідно до Кодексу 

честі наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників 

НУВГП. (http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti)  
У випадку виявлення викладачем порушення відповідних 

положень Кодексу честі під час контрольних заходів 

(списування, виконання індивідуального завдання не за 

варіантом тощо); некоректні посилання на цитовані джерела 

літератури; фальсифікація результатів виконання завдання, він 

має право реагувати на такі порушення та анулювати результати 

роботи здобувача, отримані в процесі вивчення дисципліни. 
Здобувач має право на оскарження оцінки, подачу апеляції 

та усунення виявлених порушень. 
 

 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне  тестування та самостійна робота 

 

Сума 

Змістовий модуль № 1 

  

Змістовий модуль № 2 100 

 Шкала оцінювання  

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90–100 відмінно 

Зараховано 
 

 

 

 

 

82–89  

добре 
 

74–81 

64–73  

задовільно 
60–63 

35–59  

незадовільно 

не зараховано з 

можливістю  

повторного складання 

0–34 
незадовільно 

 

не зараховано 
 з обов’язковим  

повторним вивченням 

курсу 
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10. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

«Психолого-педагогічні основи професійної діяльності» 

включає: 
1. 07.03-349 М Методичні вказівки до семінарських занять та 

самостійного вивчення з дисципліни «Психолого-педагогічні основи 

професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) освітнього ступеня, спеціальності 071 Облік і 

оподаткування» освітньо-професійної програми “Облік і 

оподаткування” денної форми навчання [Електронне видання] / А.В. 

Кочубей. Рівне : НУВГП, 2022. 23 с.  
2.Конспекти лекцій. 
3. Кочубей А. В., Якубовська С. С. Педагогіка та методика 

викладання у вищій шк. : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2017. 292 с. 
4. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 

оцінювання навчальних досягнень аспірантів; 
5. Засоби підсумкового контролю (комп,ютерна  програма 

тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового 

контролю). 
6. Завдання для ректорського контролю знань студентів з 

навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи 

професійної діяльності».  
 

11. Рекомендована література  
Базова 

1. Біляковська О. О., Мищишин І. Я., Цюра С. Б. 

Дидактика вищої школи : навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2013. 360 с.   

1. Малфіїк Ф. В. Дидактика новітньої школи : навч. посіб. 

К. : Вид. дім «Слово», 2015. 632 с. 

2. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, 

Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін..; За ред. 

З. Н. Курлянд. з-тє вид., перероб. і доп. К. : Знання, 

2007. 495 с. 
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3. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій 

школі :  навчальний посібник / М. Д. Прищак, 

О. Б. Залюбівська. Вінниця : ВНТУ, 2020. 160 с.    

4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : 

«Академвидав», 2006. 352 с. (Альма-матер). 

 

Допоміжна 
1. Інноваційні педагогічні технології : підручник / 

Дичківська І. М.; 3-е вид., доповн. К. : Академвидав, 

2015. 304 с.   

2. Інноваційні педагогічні технології у системі 

неперервної професійної освіти : монографія / За ред. 

С. С. Вітвицької. Житомир : «Полісся», 2015. 368 с.  

3. Кочубей А. В., Якубовська С. С.  Педагогіка та 

методика викладання у вищій шк. : підручник. Рівне : 

НУВГП, 2016. 281 с. 

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. 

посібник. К. : Знання, 2005. 486 с.   

5. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учбової літератури, 

2009. 472 с. ISBN 978-966-364-820-0. 

6. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г.  Сучасні технології 

навчання у вищій школі : навч. посібник. Полтава : 

ПУЕТ, 2015. 309 с.  

  

12. Інформаційні ресурси 
1. Законодавство України. URL: http://www.rada.kiev.ua/ 

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернацького. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75). URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(інформаційні ресурси у цифровому репозиторії) 

4. Освіта.UA: Освіта в Україні та за кордоном. URL: 

http//osvita.ua/  

5. Вища освіта. URL: 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/ 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
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6. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка,6. URL: http://www.libr.rv.ua/ 

7. Рівненська централізована бібліотечна 

система    (м. Рівне, вул. Київська,44). URL: 

http://www.cbc.rv.ua/ 

 

http://www.libr.rv.ua/

