


2 

 

  

 



3 

 

  

Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “ Методика викладання у Вищій школі” 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки магістрів спеціальності 053 Психологія 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методики викладання в 

Вищій школі 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Дидактика вищої школи. 

2. Педагогічна інноватіка та менеджмент у вищому навчальному закладі. 

3. Педагогічний артистизм і майстерність викладача в організації 

освітньо-виховного процесу. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета Дати студентам уявлення про особливості і принципи діяльності 

викладання психології, сформувати в них методичні уміння і навички, 

необхідні для викладання психології у вищій школі. 

Завдання  оволодіння психолого-педагогічним, методологічним і 

загальнокультурним змістом, необхідним для викладання «Психології» у 

різних навчальних закладах; 

 освоєння різних форм навчальних занять і методики їхнього 

проведення; 

 одержання умінь розробки методичних, дидактичних і інших 

психолого-педагогічних матеріалів, необхідних для викладання психології; 

 стимулювання творчого самовираження студентів. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (КСО): КСО.04 здатність до критичного аналізу, оцінки і 

синтезу нових та складних ідей, КСО.05 здатність до толерантних 

комунікаційних взаємодій, КСО.07 здатність вирішувати нестандартні 

завдання та приймати рішення в умовах невизначеності, КСО.09 здатність 

планувати, розробляти й реалізувати різнопланові заходи щодо організації 

учбового процесу, КСО.10 здатність до самостійної науково-дослідної 

діяльності, кваліфіковане узагальнення наукових і експериментальних даних, 

самостійна підготовка публікацій у вітчизняних та  зарубіжних виданнях, 

патентування отриманих досягнень. 

б) фахових загальних (КЗН): КЗН.01 базові уявлення про основи психології, 

педагогіки, що сприяють розвиткові загальної культури та соціалізації 

особистості, схильності до етичних цінностей, КЗН.08 використовувати 

сучасні прилади і методики, організовувати проведення експериментів і 

випробувань, проводити їх обробку і аналізувати результати.  

в) спеціальних фахових (КЗП): КЗП.08 поглиблене знайомство з науковими 

психологічними теоріями та концепціями, що визначають спрямованість 

сучасних  психологічних шкіл, КЗП.9 готовність здійснення основних видів 
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діяльності практичного психолога в закладах освіти, КЗП.10 знання 

психолого-педагогічних проблем і особливостей методики викладання 

психологічних дисциплін у вищій школі, організація освітнього процесу в 

системі вищої школи, КЗП.13 здатність до організації та проведення 

навчально-виховного процесу у вищій школі, організації педагогічної 

взаємодії з учнями та студентами, КЗП.14 базові знання та практичне 

володіння методами і технологіями навчання у вищій школі. 

г) спеціальних фахових (КСП): КСП.04 поглиблене знайомство з сучасними 

підходами до розуміння творчості та сучасних методів дослідження 

обдарованої особистості та творчої діяльності, КСП.08 розширенні знання 

про роль технології і методи екофасілітативної роботи.  

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до  

стандартів вищої освіти й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  

 психологію навчання і навчальної діяльності; 

 теорію і методику навчання; 

 особливості організації навчання дорослих; 

 специфіку викладання у вузі;  

 методику викладання психології; 

 

вміти: Вміти розробляти і проводити різні форми навчальних занять, набути 

здатність планувати, розробляти й реалізувати різнопланові заходи щодо 

організації учбового процесу та до самостійної науково-дослідної діяльності, 

кваліфіковане узагальнення наукових і експериментальних даних, самостійна 

підготовка публікацій у вітчизняних та  зарубіжних виданнях, патентування 

отриманих досягнень. 

 

Вміти використовувати активні методи навчання, поглиблене знайомство з 

науковими психологічними теоріями та концепціями, що визначають 

спрямованість сучасних  психологічних шкіл, готовність здійснення 

основних видів діяльності практичного психолога в закладах освіти, знання 

психолого-педагогічних проблем і особливостей методики викладання 

психологічних дисциплін у вищій школі, організація освітнього процесу в 

системі вищої школи, здатність до організації та проведення навчально-

виховного процесу у вищій школі, організації педагогічної взаємодії з 

учнями та студентами, набути базові знання та практичне володіння 

методами і технологіями навчання у вищій школі. 

 

Вміти ефективно організовувати педагогічне спілкування, поглиблене 

знайомство з сучасними підходами до розуміння творчості та сучасних 

методів дослідження обдарованої особистості та творчої діяльності, 

розширенні знання про роль технології і методи роботи. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 55.2 годин, що становить  3.5 

кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Дидактика вищої школи. 

 

Тема 1. Історія викладання психології у вищій школі 

 

Викладання психології в XVII-XIX століттях. Викладання психології в 

першій половині ХХ століття. Викладання психології в другій половині ХХ 

століття. 

 

Тема 2. Сутність і мета Болонського процесу. Сутність Болонського 

процесу. Мети, задачі й інструменти Болонських реформ і їх динаміка. 

 

Тема 3. Зміст психологічної освіти. Психологія як наукова і навчальна 

дисципліна. Галузі психології як наукової дисципліни. Вища психологічна 

освіта в європейських і північноамериканських країнах. Основні тенденції 

розвитку психології у світі і психологічна освіта. 

 

Тема 4. Підготовка сценарію лекції і семінару як навчальна задача в 

курсі методики викладання психології у вищій школі. Методична 

розробка навчальної лекції. Обґрунтування вибору теми лекції. Форма 

організації і зміст лекції. Методична розробка семінарського заняття. Тема, 

форма організації, план і конспект ходу семінарського заняття. 

 

Тема 5. Методи навчання психології. Таксономія навчальних задач при 

вивченні психології. Словесні методи навчання психології. Наочні методи 

навчання психології. Методи закріплення вивченого матеріалу.  

 

Тема 6. Перевірка й оцінка знань з психології. Організація перевірки й 

оцінювання при навчанні психології. Види перевірки знань при навчанні 

психології. Форми перевірки знань при навчанні психології. 

 

Тема 7. Професійно-педагогічні й особистісні якості викладача вищої 

школи. Викладач як організатор взаємодії в педагогічному процесі. 

Розкрити поняття «кваліфікаційна характеристика», «модель фахівця». 

Професіограма вченого-педагога і характеристика її компонентів. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Педагогічне 

спілкування як різновид професійного спілкування. Функції, види і стилі 

педагогічного спілкування. Конфлікти в педагогічному процесі. 

 

Змістовий модуль 2. Педагогічна інноватіка та менеджмент у 

вищому навчальному закладі. 
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Тема 1. Сутність Болонського процесу. Психологія як наукова і навчальна 

дисципліна. Галузі психології як наукової дисципліни. Вища психологічна 

освіта в європейських і північноамериканських країнах. Основні тенденції 

розвитку психології у світі і психологічна освіта. 

 

Тема 2. Реформа вищої школи в Україні. Закони України про сучасну 

реформу вищої школи  

 

Змістовий модуль 3. Педагогічний артистизм і майстерність 

викладача в організації освітньо-виховного процесу. 

 

Тема 1. Розробка навчальної лекції. Методична розробка навчальної лекції. 

Обґрунтування вибору теми лекції. Форма організації і зміст лекції. 

 

Тема 2. Розробка семінарського заняття. Методична розробка 

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

семінарського заняття. 

 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. 

– К., 1993. 

2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 

личности. Основы педагогического творчества – Казань.: Изд-во 

Казанского ун-та, 1988 

3. Бадмаев Б.И. Методика преподавания психологии – М.: Владос, 1999 

4. Байденко В.И. Булонский процесс. Курс лекций – М.: Логос, 2004 

5. Барблан Андрис. Академическое сотрудничество и свобода передвижения 

в Европе: что есть и что будет // Высшее образование в Европе – 2002 - № 

1,2 

6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии – М., 1989 

7. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки 

вчителя. – Одеса: Маяк, 1998. 

8. Бодалев А.А. Личность и общение – М., 1983 

9. Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы 

международных форумов и мнения европейских экспертов) / Под ред. 
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В.И. Байденко – М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2002 

10. Вергасов В.М. Активизация мыслительной деятельности студентов в 

высшей школе – М., 1981 

11. Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе. – М., 1977. 

12. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке – М., 1989 

13. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л., 1988. 

14. Граф В., Ильясов И.И., Ляудис В.Я. Основы организации учебной 

деятельности и самостоятельные работы студентов – М.: Изд-во МГУ, 

1981 

15. Закон України “Про вищу освіту” від 26 лютого 2002 р. 

16. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении – М., 1986 

17. Кан-Калик В.Я. Педагогическая деятельность как творческий процесс – 

М., 1977 

18. Кан-Калик В.Я., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество – М., 1990 

19. Карандашев В.В. Методика преподавания психологии – СПб.: Питер, 

2005 

20. Карандашев В.В. Методика преподавания психологии – СПб.: Питер, 

2005 

21. Леонтьев А.А. Педагогическое общение – М., 1979 

22. Лившиц В.Я. Деятельность преподавателя как развивающийся процесс – 

М., 1988 

23. Лук А.Н. Мышление и творчество – М., 1976 

24. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии – М.: Изд-во МГУ, 1989 

25. Основы педагогики высшей школы – Одесса: ЮУГПУ, 1998 

26. Основы педагогического мастерства / Под ред Зязюна И.А. – К., 1989 

27. Сборник задач по общей психологии / Под ред С.М. Мерлина – М.: 

Просвещение, 1974 
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28. С.С. Витвицька Основи педагогіки Вищої школи. Підручник для 

студентів магістратури 2006 р.  

29. Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Этика учителя – К., 1987. 

Додаткова 
1. Гусакова М.П. Методология и методы научных исследований: Учебно-

методическое пособие. - Одесса: Астропринт, 2015. 

2. Кириченко О.М. Психологічні проблеми психологічного спілкування / 

Вестник Одеського національного університету том 18 вип. 24 

Психологія 2013 с. 143-152. 

3. Кириченко О.М. Психологічні проблеми психологічного спілкування / 

Вестник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 

том 18 вип. 24 Психологія 2013 с. 143-152. 

4. Кириченко О.М. Розвиток професійної компетенції студентів-

психологів / Вестник Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова, том 21 вип. 2 Психологія 2016 с. 107. 

5. Подшивалкіна В.І. Класичний університет: виклики невизначеності 

 /Українсько-польська міжнародна наукова конференція «Класичний 

 університет у контексті викликів епохи, Київ, 22-23 вересня 2016 року 

6. Подшивалкіна В.І. Контекстность образования как проблема 

методологического вібора//Друга міждисциплінарна науково-

практична конференція "Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, 

Psychology", м. Одеса, 8 жовтня 2016 р. 

7. Подшивалкіна В.І.  Історичні контексти та сучасні можливості 

прикордонних соціально-територіальних спільнот// Х ювілейний 

Львівській соціологічний форум "Змінність соціальних просторів крізь 

соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості".- Львів, 13 

жовтня, 2016 р. 

8. Понамарева Е.Ю. Основы применения активных методов обучения, в 

системе профессиональной подготовки будущих психологов / Журнал 

современного педагогического образовании Образование 2016 №51 с. 

263-269. 

9. Сапригіна Н. В., Кириченко О.М. Студентський навчальний конспект із 

психологічних дисциплін // ХІІ Міжнародна науково-практична 
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конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору». Київ, 23-25 листопада 2017 р. 

 
Електронні інформаційні ресурси 

 
1. Кириченко О. Н. Методические рекомендации по активизации учебно-

творческой деятельности студентов при преподавании психологии 

[Электронный ресурс] / О. Н. Кириченко, Л. И. Шрагина. – Одесса, 

Репозитарій ОНУ, 2015. – 66 с. – Режим доступа: 

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/KirichenkoSragina.

pdf 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          20 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               30 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Модульний контроль                                                      30  

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 

закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 

та змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від 

специфіки та профілю вищого навчального закладу. 

5. Формат бланка – А4 (210297 мм). 

 

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/KirichenkoSragina.pdf
http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/KirichenkoSragina.pdf

