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ВСТУП 
Навчальна програма дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі» 

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 053 Психологія. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань про методику 

викладання психології у вищій школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Методика викладання психології у вищій 

школі» пов’язана з загальною психологією, соціальною психологією, педагогічною 

психологією, історією психології. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Психологія навчальної діяльності здобувача. 

Змістовий модуль 2. Форми і методи викладання психології. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» 

є  підготовка психологів до викладання дисциплін у вищій школі.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій 

школі» є  

1) сформувати у здобувачів знання теоретико-методологічних та методичних основ 

викладання психологічних дисциплін у вищій школі; 

2) сформувати у здобувачів уміння і навички з проблем наукового процесу планування, 

організації і проведення навчальних занять з психології у вищій школі; 

3) підготувати здобувачів-випускників до викладацької діяльності у вузі. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

загальні: здатність до особистісної і професійної самоактуалізації і самореалізації у 

ВНЗ, здатність до цілісного осягнення генези освіти як інституту в історичному контексті,  

готовність до творчого осмислення методів викладання психології з метою ефективної 

організації навчального-виховного процесу у вищій школі; здатність до пошуку, обробки й 

використання інформації, її інтерпретації й використання з професійною метою; здатність 

ефективно спілкуватися та застосовувати прийоми риторичної майстерності у професійній 

діяльності, готовність до грамотного виступу, диспуту і полеміки; здатність забезпечувати 

сприятливий психологічний клімат у групі здобувачів та педагогічному колективі; готовність 

відповідати за колективну та власну безпеку; готовність самостійно освоювати нові науково-

педагогічні теорії; здатність до креативного мислення, здатність навчати і виховувати 

майбутнього викладача ВНЗ на основі усвідомлення сутності та специфіки навчально-

виховного процесу як системи його структурних та функціональних компонентів. 

 
Спеціальні: здатність вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних аспектах науки,  

готовність до аналізу, узагальнення й комплексного поєднання традиційних та інноваційних 

технологій навчання методики викладання психології; здатність імплентувати особливості 

інноваційних підходів до викладання психології, спроможність ставити мету й формулювати 

завдання, пов'язані з реалізацією власної соціально-професійної діяльності; здатність до 

адекватного вибору форм і методів навчання з метою розв’язання учбових задач різного типу 

складності, здатність до реалізації різних підходів організації сучасної лекції та семінарсько-

практичних занять; здатність застосовувати засоби педагогічної майстерності, здатність  

забезпечувати електронний та мультимедійні супровід до різних форм занять з урахуванням 

специфіки психології, здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин /5 кредитів ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Психологія навчальної діяльності здобувача. 

Тема 1.Історія викладання психології у вищій школі. 
Особливості викладання психології у різних зарубіжних психологічних школах.  

Нормативні документи, що регламентують викладання психології.  

Тема 2. Зміст психологічної освіти.  
Психологія як наукова і навчальна дисципліна. Галузі психології як наукові 

дисципліни. Вища психологічна освіта в європейський та північноамериканських країнах. 

Основні тенденції розвитку психології у світі. Основні тенденції розвитку психології в 

Україні.  

Тема 3. Підготовка лекції і семінару як навчальна задача в курсі викладання психології 

у ВНЗ.  
Методична розробка навчальної лекції. Обґрунтування вибору теми лекції. Форма 

організації та зміст лекції. Основні помилки викладачів-початківців. Методична розробка 

семінарського заняття. Тема, форма організації, план і конспект ходу семінарського заняття. 

Проведення семінарського заняття з дискусією. Керування самостійною роботою здобувачів. 

Основні завдання викладача. Особливості самостійної роботи з психологічною літературою. 

Вивчення наукової літератури. Резюмування тексту, як учбова задача. 

Тема 4. Методи вивчення психології.  
Таксономія навчальних задач при вивченні психології. Словесні методи навчання 

психології. Наочні методи навчання психології. Методи закріплення навчального матеріалу. 

Ефективність різних методів засвоєння інформації. Моделі навчання (когнітивна, 

біхевіористична). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Форми і методи викладання психології. 

Тема 5. Методичні особливості викладання теоретичної психології.  
Методичні особливості викладання теоретичної психології. Викладання загальної 

психології та історії психології.  

Тема 6. Методичні особливості викладання прикладної психології.  
Мета викладання психології у вузі. Методичні особливості викладання прикладної 

психології. 

Тема 7. Перевірка і оцінка знань з психології. 
Організація перевірки та оцінки знань при навчанні психології. Види перевірки знань 

при навчанні психології. Форми перевірки знань при навчанні психології. 

Тема 8. Професійно- педагогічні особистісні якості викладача вищої школи. Викладач 

як організатор взаємодії в педагогічному процесі.  
Кваліфікаційна характеристика. Професіограма вченого-педагога і характеристика  її 

компонентів. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Педагогічне спілкування 

як різновид професійного спілкування. Функції види і стилі педагогічного спілкування.  

Тема 9. Педагогічна майстерність викладача. 
Характеристика педагогічної майстерності викладача. Основи педагогічної техніки. 

Тема 10. Педагогічна етика і творчість викладача ВНЗ.  
Характеристика педагогічної етики. Сутність педагогічної творчості. Структура і 

елементи педагогічної творчості. 

 

3. Рекомендована література 

1. Авдєєнко А.П. Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи 

студентів /А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, О.Є.Поляков; /Проблеми освіти. - К.-2001.-

Вип.24.– С. 108-111 

2. Ананьев Б.Г. Психологические проблемы человекознания /Б.Г. Ананьев. Избр. 

психологические труды. – М., Воронеж, 1996. - 284с. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М., 1998. – 376с. 



4. Асмолов А.Г. Анализ установок личности в ситуации деловой игры / А.Г. Асмолов// 

Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М., Воронеж, 1996. – 

С.535-549. 

5. Бадмаева Б.Ц. Методика преподавания психологии /Б.Ц. Бадмаева. – М., 1999. - 234 с. 

6. Бадмаева Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения /Б.Ц. Бадмаева. – М., 

1998. – 272с. 

7. Бадмаева Б.Ц. Психология: как еѐ изучить и усвоить / Б.Ц. Бадмаева. – М., 1997. – 

256с. 

8. Балл Г.О. До визначення засад раціогуманістичного підходу в методології науки / Г.О. 

Балл // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - с.74-90. 

9. Божович Л.И. проблемы формирования личности. Избр. психологич. труды. – М., 

Воронеж, 1995. – 352с. 

10. Василюк Ф.Е. Типология переживаний различных критических ситуаций / 

Ф.Е.Василюк //Психологический журнал. - 1995. - №5. - Т.16. - с. 104-115. 

11. Введение в психологию: Учебник для высшей школы / под общ. ред. Петровского А.В. 

– М., 1996. – 493с. 

12. Габай Т.В. Педагогическая психология / Т.В. Габай. – М., 1995. – 160с. 

13. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. Избр. психол. труды. / П.Я. 

Гальперин – М., Воронеж, 1998. – 480с. 

14. Гиппенрейтер Ю.Б. Введения в общую психологию / Ю.Б. Гиппенрейтер – М., 1996. – 

336с. 

15. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения /В.В. Давыдов. – М., 1996. - 544с. 

16. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности /А.К. Дусавицкий. - 

М.:Дом педагогики, 1996. - 146 с.  

17. Закон України «Про  вищу  освіту»  №  1556-VII  від  1 липня  2014 року.  

18. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-

педагогічні аспекти): навчально-методичний посібник / авт. кол.; за ред. М.Л. 

Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2008. - 256 с. 

19. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М.: Логос, 2005. – 384с. 

20. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку 

особистості / К.В.Зеленський, В.І.Козак, О.В.Синишин //Нові технології навчання. - 

К.,2001.-Вип. 30.– С. 166-170. 

21. Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить! // Хрестоматия по педагогической 

психологии. – М., 1995. – С. 284-312. 

22. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие /В.Н. 

Карандашев – СПб.: Питер, 2006. – 250 с. 

23. Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для вузов /Е.А. Климов – М., 1997. – 195с. 

24. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: 

учеб. пособ. для студ. высш.учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – М.: 

Академия, 2007. – 352 с. 

25. Краткий психологический словарь/ сост. Л.А. Карпенко; под ред. А.В.Петровского, 

М.Г. Ярошевского.  – Ростов-н/Д., 1998. – 512с. 

26. Лалак Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-

педагогічна проблема / Н. Лалак // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 17-20. 

27. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания / О.В. Лишин. – М., 1997. – 256с. 

28. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии: учебное пособие. -3-е изд. перер. и 

допол. /В.Я. Ляудис. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 129 с. 

29. Максименко С.Д. Психологія особистості: підручник / С.Д. Максименко та ін. : за ред.  

С.Д. Максименка. - К.: ТОВ “КНУ”, 2007. - 296с. 

30. Малафіїк І. В. Дидактика: навч. посіб. / І. В.Малафіїк. - К. : Кондор, 2005. - 400 с. 

31. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. - М., 1996. - 309 с. 

32. Мірошник З.М. Модель рольової структури особистості вчителя / З.М. Мірошник // 



Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. 

наукових праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. - №30 (54). - С.116-122. 

33. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За 

ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення 

менеджмент-освіти в Україні”, 2003. – 144 с. 

34. Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: 

Навчальний посібник. Вид. друге. доп. та перероблене/ О.В.Михайличенко – Суми, 

СумДПУ, 2009. – 122 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. 

35. Мухина В.С. Возрастная психология / В.С.Мухина – М., 1997. – 432с. 

36. Мюнстерберг Г. Основы психотехники / Г. Мюнстерберг. – М., 1996. – 352с. 

37. Мюнстерберг Г. Психология и учитель / Г. Мюнстерберг. – М., 1997. – 320с. 

38. Немов Р.С. Психология Книга 2. Психология образования /Р.С. Немов. – М., 1998 – 

608с. 

39. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник /В.М. Нагаєв 

- К.: ЧП, 2007. - 211 с. 

40.  Наказ МОН України. Про запровадження у вищих навчальних закладах України 

Європейської кредитно-трансферної системи № 943 16 жовтня 2009 року. 

41. Немов Р.С. Психология книга 3. Психодиагностика / Р.С. Немов – М., 1998. – 632с. 

42. Немов Р.С. Психология: Учебник: в 3 кн. Книга 1. Общие основы психологии / Р.С. 

Немов – М., 1998. – 688с. 

43. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: навч. посібник / А.С.Нісімчук, О.С. 

Падалка, О.Т. Шпак. - К.: Просвіта; Пошук. - Видав. Агенство “Книга пам'яті 

України”, 2000. - 368 с. 

44. Нові технології навчання:[ наук.-метод. зб.] / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти 

МОН України; редкол.: О.П. Гребельник, Я.Я. Болюбаш, І.А. Шелест та ін. – К., 2010.– 

Вип. 61. – 185с. 

45. Носенко Е. Л. Методологічні аспекти забезпечення  запам’ятовування інформації при 

розробці дистанційних навчальних курсів / Носенко Е. Л., Чернишенко С. В. – Дн-ськ, 

2003. - 84 с. 

46. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. - Одеса, 2002 – 

424 с. 

47. Петровский А.В. История и теория психологии / Петровский А.В., Ярошевский М.Г. – 

Ростов-н/Д., 1996. – Т1. – 416с. 

48. Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова и др. – М., 1996. – 438с. 

49. Психологический словарь/ под. ред. В.П. Зинчненко, Б.Г. Мещерякова. – М., 1996. – 

440с. 

50. Ситников А.П. Методические комплексы акмеологического тренинга. Теория. 

Методика, психотехнология / А.П. Ситников – М., 1996. – с. 165-183.  

51. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии /Е.Е. Соколова. – М., 1997. – 653с. 

52. Солодухова О.Г. Проблема адаптації та самореалізації особистості /О.Г. Солодухова // 

Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти: зб. наук. праць ХДПУ. - Харків: 

ХДПУ. - 1998. - С.165-171. 

53. Столярчук О.А. Професійна самооцінка майбутнього фахівця6 навч.-метод. посібник / 

О.А. Столярчук. - Київ: науковий світ, 2010. - 103 с. 

54. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф. Талызина – М.: Академия, 2003. – 

288с. 

55. Уліщенко Андрій. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення 

кваліфікації/ А. Уліщенко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 126-130.  Библиогр.: 

130 с. 

56. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» від 25 червня 2013 р. № 344/2013. 



57. Щекатунова Г. Моніторинг педагогічних нововведень [Текст] / Г. Щекатунова // Рідна 

школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17. 

58. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах /Д.Б.Эльконин. – М., 

Воронеж, 1995. – 416с. 

59. Яворська Г. Х. Педагогіка для працівників: навч. посіб. / Г. Х. Яворська. – К.: Знання, 

2004. – 335 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання  - екзамен у 3 семестрі 

5. Засоби діагностики результатів навчання – ККР, поточне тестування, екзамен. 

 


