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Методика викладання психології у вищій школі 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпові-

дних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психо-

логія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організаційно-

го розвитку 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

ІІІ, ІV 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення: розвиток здатності здійснювати освітню діяльність у сфері психології 

загалом і на межі предметних галузей (СК2), працювати в команді, за потреби відігравати 

провідну роль в організації командної роботи (ЗК5), дотримуватися у фаховій діяльності норм 

професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностя-

ми (СК3), саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень влас-

ної фахової компетенції та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну мобільність 

(СК4). 

Заплановані результати навчання: 

1. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології та на межі предметних га-

лузей і нести відповідальність за процес та результат навчання інших (РН7), зокрема: 

 демонструвати глибоку обізнаність у змісті професійно-педагогічної діяльності викла-

дача вищої школи; 

 знати, критично осмислювати та реалізовувати в практиці професійної діяльності пси-

хологічні закономірності освіти дорослих упродовж життя; 

 уміти застосовувати понятійний апарат науки, методології, інноваційні технології та 

методи навчання при плануванні змісту курсів психологічних дисциплін за відповідними ти-

повими програмами вишів;  

 організовувати процес навчання, у тому числі, самостійну роботу студентів відповідно 

до їх індивідуальної освітньої траєкторії набуття професійної компетентності й необхідності 

розвитку психологічної культури майбутніх фахівців 

 уміти аналізувати та приймати рішення щодо критеріїв якості навчання та діагностики 

якості психологічних знань; 

 демонструвати здатність до професійної рефлексії, адекватної оцінки ступеня засво-

єння психологічних знань й оволодіння уміннями студентами. 

2. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль, під 

час дебатів і дискусій у міжнародній та мультикультурній групі (РН5), зокрема: 

 демонструвати вміння організовувати студентську групу в спільній навчально-

професійній діяльності;  
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 організовувати взаємодію суб'єктів освітнього процесу у процесі науково-дослідної 

роботи, проектної діяльності тощо 

 уміти зайняти позицію лідера в освітньому процесі, переконувати здобувачів освіти у 

необхідності здобуття ключових компетентностей фахівця, необхідних для якісного і творчого 

виконання професійних функцій; 

 здійснювати аналіз ситуацій педагогічної взаємодії у рамках викладання психології у 

вищій школі з метою її вдосконалення та корекції. 

3. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні 

можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації (РН9), зокрема: 

 виявляти глибоке розуміння сутності, змісту, принципів, психологічних умов вдоско-

налення педагогічної майстерності викладача вищої школи;  

 уміти планувати та здійснювати власну навчальну діяльність, включаючи самостійну 

роботу над заданим матеріалом, самопізнання та формування індивідуального стилю педагогі-

чної діяльності; 

 демонструвати відповідальне ставлення до ролі викладача ВНЗ, підвищувати профе-

сійні вміння та здатність до самовдосконалення на основі систематичної цілеспрямованої ро-

боти з науковою літературою, вивченням передового педагогічного досвіду тощо.  

 виявляти здатність до постійного самовдосконалення своєї педагогічної майстерності 

та професійно важливих якостей особистості сучасного викладача вищої школи тощо. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи вивчення методики викладання психо-

логії у вищій школі 
 

Тема 1. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні  

Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах фор-

мування європейського освітнього простору. Особливості структурної організації вищої осві-

ти в різних країнах світу. Психологічні закономірності освіти дорослих упродовж життя. 

Система, мета і зміст вищої освіти в Україні. Методологічні і теоретичні проблеми ви-

щої освіти на сучасному етапі розвитку вищої школи. Головні завдання ЗВО.  

Рівні формування змісту освіти: загальне теоретичне уявлення; навчальна дисципліна; 

навчальний матеріал.  

Нормативно-правове забезпечення навчання психології і викладацької діяльності в різ-

них типах закладів вищої освіти. Закон України «Про вищу освіту». Нормативні документи 

щодо розроблення змісту освіти і навчання. Національна рамка кваліфікацій. Професійний 

стандарт. Стандарт вищої освіти.  

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма. Навчальний план. Програ-

ми навчальних дисциплін як основна форма фіксації змісту навчального дисципліни. Необхід-

ність врахування міждисциплінарних зв'язків при їх розробці. 

Аналіз стану викладання психології у вищій школі. Специфіка викладання психології у 

вищій школі. Шляхи підвищення ефективності викладання психології у вищій школі. 

Література [2; 9]. 
 

Тема 2. Методика викладання як навчальний предмет у професійній підготовці ви-

кладача психології. 

Психологія як наукова та навчальна дисципліна. Визначення структури і змісту началь-

ної дисципліни. Компоненти навчальної дисципліни (система знань і система навчально-

пізнавальної діяльності, спрямованої на їх засвоєння). 
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Фактори, що визначають структуру навчальної психологічної дисципліни: міра систе-

матизації відповідної області психологічного знання; методологічна позиція, інтереси, точка 

зору викладача; рівень, тип і цілі освітньої програми, у рамках якої викладається психологія; 

інтерес учнів і студентів до певних тем, проблем, фактів і понять, обумовлений їх віком, рів-

нем розвитку, індивідуально-психологічними особливостями; знання і здатності учнів і студе-

нтів; функції, які виконують різні види і форми активності студентів  в процесі засвоєння пси-

хологічних знань і умінь; існуючий фонд дидактичних матеріалів.  

Методика викладання психології як навчальної дисципліни. Методичні аспекти викла-

дання психології в різних типах освітніх установ. Вітчизняний і світовий досвід освіти дорос-

лих. Андрогогічні засади організації освіти дорослих упродовж життя. 

Структура програм базової психологічної освіти (3 блоки): основні дисципліни: обов'я-

зкові і елективні; додаткові дисципліни: обов'язкові і елективні; дисципліни загальної освіти : 

обов'язкові і елективні. 

Базова психологічна освіта, рівні освіти (бакалавр, магістр). Особливості базової пси-

хологічної освіти: вища психологічна освіта щільно пов'язана з професійною підготовкою 

студентів; вища психологічна освіта відрізняється широкою загальнонауковою і загальнокуль-

турною підготовкою студентів; вища освіта по психологічних спеціальностях і напрямках дає 

широку гуманітарну і соціально-економічну підготовку; природничо-наукова і математична 

підготовка має велике значення для навчання студентів-психологів.  

Література [2; 3; 4; 5; 6; 8]. 
 

 

Тема 3. Організаційно-педагогічні основи викладання психології 

Закономірності і принципи процесу навчання. Педагогічні принципи: принцип компле-

ксної реалізації цілей (розвиваючої, виховної, практичної і освітньої); принцип гуманітарної 

спрямованості, зв'язки з життям і виробничою практикою;  принципи науковості, спадкоємно-

сті, послідовності і системності, наочності, доступності й посильністі, активності і міцності, 

обліку вікових і індивідуальних особливостей; принцип свідомого підходу в навчанні 

Предмет, засоби, способи, продукт, результат дії, структура освітньої діяльності. 

Основні характеристики навчальної діяльності: спеціальна спрямованість на оволодіння 

навчальним матеріалом і вирішення навчальних завдань; освоєння загальних способів дій і на-

укових понять; загальні способи дії; сходження від загального до окремого; зміни психічних 

властивостей і поведінки того, що навчається «залежно від результатів власних дій». 

Професійна діяльність викладача в організації освітнього процесу у ЗВО. Зміст профе-

сійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Ключові компетентності викладача 

психології, необхідні для якісного і творчого виконання професійних функцій. 

Література [2; 4; 9]. 
 

Змістовий модуль 2. Дидактичні основи методики викладання психології 

 у вищій школі 
 

Тема 4. Зміст і структуризація навчального курсу. 

Навчальний план і програми викладання психології. Технологія розробки навчального 

курсу. Етапи розробки навчального курсу: вибір навчальних посібників; відбір змісту курсу; 

постановка навчальних цілей; розробка робочої програми курсу; розробка формату курсу; під-

готовка тематичного плану зайнять; розробка критеріїв оцінки знань і умінь; планування ок-

ремого навчального зайняття; розробка опитувального листа для оцінки курсу студентами; 

вибір підручника, навчальних посібників і інших матеріалів для читання студентами.  

Інноваційні технології та методи навчання при плануванні змісту навчальних курсів 

психологічних дисциплін. 

Навчально-методичний комплекс дисципліни. 

Література [2; 3; 4; 5; 6; 8]. 
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Тема 5. Методи та організаційні форми подачі навчального матеріалу із психології. 

Методи навчання психології.  

Класифікація методів навчання за джерелом отримання знань і умінь: словесні (джере-

лом знань і умінь є усне або друкарське слово); наочні (джерелом знань і умінь є спостережу-

вані предмети, явища, наочні посібники); практичні методи (джерелом знань і умінь є практи-

чні дії, що виконуються студентами).  

Класифікація методів навчання у відповідності до особливостей пізнавальної діяльності 

студентів: пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; проблемний; частково-пошуковий; 

дослідницький.  

Активні методи навчання: метод програмованого навчання; метод проблемного нав-

чання; метод інтерактивного (комунікативного) навчання.  

Дистанційне навчання. 

Організація навчальних зайнять по психології у вищих навчальних закладах: лекція, се-

мінар, практичне заняття, консультація. Методика підготовки та проведення лекції. Методика під-

готовки та проведення семінарського заняття. Методика підготовки та проведення практичного 

заняття. Організація процесу навчання студентів відповідно до їх індивідуальної освітньої тра-

єкторії набуття професійної компетентності й необхідності розвитку психологічної культури 

майбутніх фахівців. 
Література [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8]. 

 

Тема 6. Інноваційні технології та методи навчання. 

Сутність понять «освітня інновація» та «педагогічна інновація». Види сучасних психо-

лого-педагогічних інновацій. 

Сутність поняття «освітня технологія» та «педагогічна технологія». Інноваційні техно-

логії навчання: особистісно-орієнтоване, інтерактивне, кооперативне, проектне, дистанційне, 

модульно-розвивальне навчання, розвиток критичного мислення. 

Сутність і особливості особистісно-орієнтованого навчання. Сутність і особливості ін-

терактивного навчання. Оптимальні технології  навчання дорослих упродовж життя і впрова-

дження їх у освітній процес ЗВО. 

Інноваційні методи навчання і викладання (активні й інтерактивні). Види та методика 

проведення нетрадиційних лекцій (міні-лекція, багатоцільова лекція,  проблемна лекція, лек-

ція-конференція, лекція-бесіда, лекція-пресконференція, кіно(відео)-лекція, лекція-візуалізація, 

лекція-брифінг, бінарна лекція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція із за-

стосуванням техніки зворотного зв’язку (інтерактивна лекція), лекційні спецкурси та ін.). 

Види та методика проведення нетрадиційних семінарських занять (семінар-дискусія, 

семінар-дослідження, семінар-взаємонавчання, семінар-конференція, підсумковий (синтетич-

ний) семінар та ін.). Види та методика проведення нетрадиційних практичних занять (практи-

чне заняття – ділова гра, прес-конференція, змагання, консиліум, винахід, КВК та ін.). 

Література [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8]. 
 

Тема 7. Контроль і оцінювання рівня досягнення програмних результатів навчання 

при опануванні психологічних дисциплін. 

Критерії та норми оцінювання програмних результатів навчання психології. Основні функції пре-

ревірки й оцінка знань, умінь і навичок в освітньому процесі: орієнтувальна; стимулююча, 

атестаційна / власне контролююча. Види і форми контролю.   

Діагностування й оцінювання рівня досягнення програмних результатів навчання при 

опануванні психологічних дисциплін. Різновиди контролю: модульний, тестовий, рейтингове 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Розробка системи критеріїв якості навчання по навчальній дисципліні: критерії і показ-

ники оцінки успішності студентів по навчальному курсу; врахування відвідуваності занять і 

активності студентів; частота проведення перевірки знань; види і форми оцінювання; дати і 
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час проведення перевірочних процедур; тривалість кожної перевірочної процедури; вклад ко-

жної поточної оцінки в підсумкову оцінку по усьому курсу. 

Діагностика якості психологічних знань з навчальних психологічних дисциплінам. 

Тестовий контроль: класифікація тестів, види тестів, технологія створення тестових за-

вдань,  вимоги до тестових завдань, організація тестового контролю, переваги і недоліки тес-

тового контролю. 

Організація самостійної роботи студентів відповідно до їх індивідуальної освітньої тра-

єкторії набуття професійної компетентності. Здійснення систематичного контролю самостійної 

роботи студентів.  

Професійна рефлексія, здатність до адекватної оцінки ступеня засвоєння психологічних 

знань й оволодіння уміннями студентами. 

Література [2; 3; 4; 5; 6; 8]. 

 

Змістовий модуль 3. Викладач психології ЗВО як суб'єкт педагогічного процесу і 

професійного зростання. 

 

Тема 8. Особистість викладача психології в освітньому процесі. Професіограма ви-

кладача психології ЗВО. 

Підготовка викладачів психології. Професійна кваліфікація науково-педагогічних пра-

цівників ЗВО. 

Основні вимоги до особистості викладача вищої школи. Професіограма викладача ви-

щої школи.  

Професійні знання, уміння, навички, здібності, якості викладача психології вищої шко-

ли як складові його професійної компетентності, необхідної для якісного і творчого виконан-

ня професійних функцій; 

Формування відповідального ставлення до ролі викладача вищої школи, розвиток про-

фесійної компетентності та здатності до професійно-особистісного самовдосконалення, ви-

вченням передового педагогічного досвіду тощо.  

Позиція лідера в освітньому процесі, усвідомлення викладачами вищої школи необхід-

ності здобуття ключових компетентностей фахівця, необхідних для якісного і творчого вико-

нання професійних функцій. 

Література [2; 3; 5; 6; 9]. 

 

Тема 9. Особистісне й професійне зростання викладача та формування його про-

фесійної культури 

Специфіка професії викладача психології. Наукова організація праці викладача вищого 

навчального закладу. Професійне самовиховання педагога.  

Підготовка викладача до занять з психології. Завдання підготовчої роботи викладача до 

зайняття: визначення цілей заняття; вибір знань і умінь, які мають бути вивчені в ході заняття; 

добір методів і прийомів навчання; розробка методів контролю і оцінки успішності заняття; 

планування етапів заняття; підготовка конспекту(плану) заняття. 

Удосконалення педагогічної техніки викладача психології вищої школи. Культура про-

фесійно-педагогічного спілкування викладача психології вищої школи.  

Професійні деформації у педагогічній діяльності, їх попередження та подолання. 

Роль кафедри в управлінні освітнім процесом і процесом професійного вдосконалення 

викладача психології. 

Сутність, зміст, принципи, психологічні умови вдосконалення педагогічної майстерно-

сті викладача вищої школи. Планування та здійснення власної навчальної діяльності, включа-

ючи самостійну роботу над заданим матеріалом, самопізнання та формування індивідуального 

стилю педагогічної діяльності. Самовдосконалення своєї педагогічної майстерності та профе-

сійно важливих якостей особистості сучасного викладача вищої школи тощо. 
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Література [2; 3; 5; 6; 9]. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.   

Методологічні основи вивчення методики викладання психології у вищій школі 

Тема 1. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні  10  2 6 

Тема 2. Методика викладання як навчальний предмет в про-

фесійній підготовці психолога 

10 2 2 8 

Тема 3. Організаційно-педагогічні основи викладання психо-

логії. 

10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Дидактичні основи методики викладання психології у вищій школі 

Тема 4. Визначення змісту, структуризація навчального курсу.  10 2 2 6 

Тема 5. Методи та організаційні форми подачі навчального 

матеріалу із психології. 

10  2 6 

Тема 6. Інноваційні технології та методи навчання.  10 2 4 8 

Тема 7. Контроль і оцінювання рівня досягнення програмних 

результатів навчання при опануванні психологічних дисцип-

лін 

10  2 6 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Викладач психології ЗВО як суб'єкт педагогічного процесу і професійного зростання 

Тема 8. Особистість викладача психології в педагогічному 

процесі. Професіограма  викладача психології ЗВО.  

10 2 2 10 

Тема 9. Особистісне й професійне зростання викладача та 

формування його професійної культури  

10  2 4 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 2 4 14 

РАЗОМ: 90 10 20 60 
 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Методологічні основи вивчення методики викладання психології у вищій школі 

1.  
Тема 1. Система, мета і зміст 

вищої освіти в Україні  

Система, мета і зміст вищої освіти в Україні. 

Компетентнісний підхід до формування змісту 

освіти. 

2 

2.  Тема 2. Методика викладання 

як навчальний предмет в 

професійній підготовці пси-

холога 

Напрямки вдосконалення методів навчання пси-

хологічних дисциплін у ЗВО 

2 



Методика викладання психології у вищій школі 

3.  Тема 3. Організаційно-

педагогічні основи викладан-

ня психології 

Науково-дослідна діяльність студентів. Курсове 

та дипломне проектування. Взаємодія суб'єктів 

освітнього процесу у процесі науково-дослідної 

роботи, проектної діяльності тощо 

2 

Усього годин за змістовим модулем 1 6 

Змістовий модуль 2.  

Дидактичні основи методики викладання психології у вищій школі 

4.  Тема 4. Визначення змісту, 

структуризація навчального 

курсу.  

Технологія розробки навчального курсу.  

 

2 

5.  Тема 5. Методи та організа-

ційні форми подачі навчаль-

ного матеріалу із психології. 

Проблема запровадження інноваційних техноло-

гій і новітніх методик навчання в сучасному уні-

верситеті. 

2 

6.  Тема 6. Інноваційні техноло-

гії та методи навчання.  

Характерні ознаки, структура і дизайн тренінгової 

програми 

4 

7.  Тема 7. Контроль і оцінюван-

ня рівня досягнення програм-

них результатів навчання при 

опануванні психологічних ди-

сциплін 

Організація самостійної роботи студентів відпо-

відно до їх індивідуальної освітньої траєкторії на-

буття професійної компетентності. Форми само-

стійної роботи студентів. Стандартизований конт-

роль якості знань студентів. 

2 

8.  Усього годин за змістовим модулем 2 10 

9.  Змістовий модуль 3. 

Викладач психології ЗВО як суб'єкт педагогічного процесу і професійного зростання 

10.  Тема 8. Особистість виклада-

ча психології в педагогічному 

процесі. Професіограма  ви-

кладача психології ЗВО.  

Створення професіограми викладача психології 

сучасного університету 

2 

11.  Тема 9. Особистісне і профе-

сійне зростання викладача, 

формування професійної ку-

льтури  

Система наукової організації праці викладача 

психологічних дисциплін ЗВО. Технологія розви-

тку здатності викладача до самоменеджменту 

2 

Усього годин за змістовим модулем 3 4 

Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 
 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фор-

мування і розвиток практичних умінь застосовувати інноваційні освітні технології у викладан-

ні психології. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідно-

го матеріалу перевіряються під час усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсу-

мкового (залік) контролю знань, оформлення здобувачем проєктів відповідних підрозділів ро-

зділу 3 дисертаційної роботи, в яких викладається програма формувального етапу емпірично-

го дослідження. 
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Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Методологічні основи вивчення методики викладання психології у вищій школі 

Тема 1. Система, мета і зміст вищої осві-

ти в Україні  

Опрацювання теоретичних питань: 

Проаналізувати основні тенденції розвитку 

психологічної освіти у світі. Визначити про-

блеми оновлення змісту освіти у вищій школі 

України.  
Визначити цілі викладання психології у ЗВО. 

Охарактеризувати психологічні закономірнос-

ті освіти дорослих упродовж життя. 

Аргументувати необхідність інноваційних 

процесів у вищій школі України 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Запропонувати засоби усунення проблем роз-

витку психологічної освіти у світі.  

Обґрунтувати специфіку цілей психологічної 

освіти виходячи з гуманітарного характеру 

психології. 

6 

Тема 2. Методика викладання як навча-

льний предмет в професійній підготовці 

психолога 

Опрацювання теоретичних питань: 

Проаналізувати методику викладання психо-

логії як галузь дидактики та як навчальну ди-

сципліну.  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Визначити основні тенденції у розвитку мето-

дики викладання психології у ЗВО, проілюст-

рувати прикладами з власного досвіду.  

8 

Тема 3. Організаційно-педагогічні основи 

викладання психології 

Опрацювання теоретичних питань: 

Проаналізувати структуру і зміст освітньої 

програми. Визначити критерії оцінки якості 

освітніх програм.  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Визначити основні етапи педагогічної діяль-

ності і конкретизувати зміст кожного з них 

відповідно до процесу викладання психології 

у ЗВО. 

6 

Усього годин за змістовим модулем 1 20 

Змістовий модуль 2.  

Дидактичні основи методики викладання психології у вищій школі 

Тема 4. Визначення змісту, структуриза-

ція навчального курсу.  

Опрацювання теоретичних питань: 

Проаналізувати зміст загальної психологічної 

освіти: фактори формування, відбір змісту, 

програми та підручники.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Проаналізувати власний досвід вивчення пси-

хології, виокремити найбільш ефективні і ці-

каві, з вашої точки зору, курси і доведіть, чим 

6 
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можна пояснити їх високий освітній ефект. 

Опишіть алгоритм дій (орієнтовну основу  

діяльності) викладача психології, що проектує 

авторський навчальний курс. 

Тема 5. Методи та організаційні форми 

подачі навчального матеріалу із психоло-

гії. 

Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати стратегії управління форму-

ванням пізнавальної діяльності у процесі ви-

кладання психології. Охарактеризувати пізна-

вальну діяльність студентів під час вивчення 

психології у ЗВО. 

Проаналізувати процес навчання студентів і 

його відповідність індивідуальної освітньої 

траєкторії набуття професійної компетентнос-

ті й необхідності розвитку психологічної ку-

льтури майбутніх фахівців. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Визначити методи та прийоми навчання пси-

хології що є найбільш адекватними завданням 

психологічної підготовки майбутнього фахів-

ця. Проаналізувати стилі навчання і ситуації 

педагогічної взаємодії у рамках викладання 

психології у вищій школі з метою її вдоскона-

лення та корекції. 

6 

Тема 6. Інноваційні технології та методи 

навчання.  

Опрацювання теоретичних питань: 

Проаналізувати тренінг як засіб засвоєння на-

укових знань та учбових умінь і як засіб про-

фесійного навчання психології (форма нав-

чання професії, види тренінгів, їх цілі і задачі). 

Навести приклади за авторефератами чи текс-

тами захищених дисертацій зі спеціальності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Скласти авторську тренінгову програму для 

формувального експерименту власного дисе-

ртаційного дослідження. 

Підготуватися до обговорення та захисту вла-

сної авторської тренінгової програми. 

8 

Тема 7. Контроль і оцінювання рівня до-

сягнення програмних результатів навчан-

ня при опануванні психологічних дисци-

плін 

Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати особливості контролю і коре-

кції начальної діяльності студентів ЗВО, адек-

ватність оцінки ступеня засвоєння психологі-

чних знань й оволодіння уміннями студента-

ми. Визначити систему критеріїв, ефективні 

методи контролю і параметри оцінки засво-

єння психологічних дисциплін.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити методи контролю самостійної ро-

боти студентів ЗВО.  

Охарактеризувати метод «портфоліо» і визна-

чити основні принципи цієї нової оцінної тех-

нології 

6 
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Змістовий модуль 3. 

Викладач психології ЗВО як суб'єкт педагогічного процесу і професійного зростання 
 

Тема 8. Особистість викладача психології 

в педагогічному процесі. Професіограма  

викладача психології ЗВО.  

Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати особисті якості викладачів 

психології ЗВО, які є для Вас взірцем профе-

сіоналізму. Спираючись на власний досвід, 

визначити складові іміджу викладача психо-

логії ЗВО. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Проаналізувати вітчизняний і світовий досвід 

і підготувати повідомлення на тему: «Викла-

дач психології ХХІ століття очима студентів». 

Підготуватися до обговоренню доповіді у на-

вчальній групі. 

10 

Тема 9. Особистісне й професійне зрос-

тання викладача та формування його 

професійної культури  

Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати значення науково-дослідної 

роботи для формування творчої особистості 

викладача психології у ЗВО.  Визначити сут-

ність, зміст, принципи, психологічні умови 

вдосконалення педагогічної майстерності ви-

кладача вищої школи. Окреслити роль інно-

ваційного середовища у підвищенні кваліфі-

кації викладачів психології ЗВО.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Дібрати джерела інформації та підготувати 

наукову доповідь чи повідомлення на тему: 

«Критерії оцінки ефективності діяльності ви-

кладача психології ЗВО». Підготуватися до 

обговоренню доповіді у навчальній групі. 

4 
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8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Методика викладання психології у вищій шко-

лі» використовуються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у фо-

рмі усного опитування та  письмового тестування з кожного модуля. З кожного модуля здо-

бувачам PhD пропонується 10-15 тестів закритої форми множинного вибору з 1 правильними 

відповідями з п’яти можливих. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обгово-

ренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 
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Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Мето-

дика викладання психології у вищій школі», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідов-

ність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення в практиці професійної діяльності під час 

розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань, здійснювати аналіз ситуацій педагогічної 

взаємодії з метою її вдосконалення та корекції; 

 вміння аналізувати ефективність авторської тренінгової програми, що  розроблена в 

межах формувального експерименту дисертаційного дослідження. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розра-

хункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в ме-

тодиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної ро-

боти, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами по-

точного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/ 

Центр перспективних соціальних дос-

ліджень 

www.cpsr.org.ua 

 

7. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 

 Academia.edu: https://www.academia.edu/  

 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 

 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 

 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
https://www.academia.edu/

