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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3 

 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Другий (магістерський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

20 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 2 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 84 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: сформувати у здобувачів основні уявлення про особливості і принципи 

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 вищих навчальних 

закладах;   

- освоєння різних форм навчальних занять і методики їхнього проведення; 

-   одержання умінь розробки методичних, дидактичних і інших 

психологопедагогічних матеріалів, необхідних для викладання психології; 

-   стимулювання творчого самовираження студентів. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та / або практики. 

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

            ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. 

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

- психологію навчання і навчальної діяльності; 

- особливості організації навчання дорослих; 

- специфіку викладання у вищій школі. 

- методику викладання у вищій школі. 

вміти: 

- розробляти і проводити різні форми навчальних занять;  

- планувати, розробляти й реалізувати різнопланові заходи щодо організації 

учбового процесу та до самостійної науково-дослідної діяльності; 

- використовувати активні методи навчання, поглиблене знайомство з 

науковими психологічними теоріями та концепціями, що визначають 

спрямованість сучасних психологічних шкіл; 

- організовувати та проводити навчально-виховний процес у вищій школі; 

- ефективно організовувати педагогічне спілкування, поглиблене знайомство з 

сучасними підходами до розуміння творчості та сучасних методів дослідження 

обдарованої особистості. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ. 

Тема 1.  Історія викладання психології у вищій школі.  

Викладання психології доуніверситетський період. 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. Методи навчання психології. 

Таксономія навчальних задач при вивченні психології. Словесні методи навчання 

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

Тема 5.  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 6. Реформа вищої школи в Україні. 

Закони України про сучасну реформу вищої школи. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

Тема 7. Професійно-педагогічні й особистісні якості викладача вищої школи. 

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. 

Тема 8. Розробка навчальної лекції. 

Методична розробка навчальної лекції. Обґрунтування вибору теми лекції. Форма 

організації і зміст лекції. 

Тема 9. Розробка практичного заняття.  

Методична розробка практичного заняття. Тема, форма організації, план і конспект 

ходу практичного заняття. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ. 

Тема 1.  Історія викладання 

психології у вищій школі.  

8 2   6 6    6 

Тема 2. Сутність і мета 

Болонського процесу. 

8 2   6 8    8 

Тема 3. Зміст психологічної 

освіти.  

10 2 2  6 10 2   8 
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Тема 4. Методи навчання 

психології. 

10 2 2  6 10  2  8 

Тема 5.  Перевірка й оцінка 

знань з психології. 

8 2   6 8    8 

Тема 6. Реформа вищої 

школи в Україні. 

8 2   6 6    6 

Разом за змістовим 

модулем 1 

52 12 4  36 48 2 2  44 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

Тема 7. Професійно-

педагогічні й особистісні 

якості викладача вищої 

школи. 

14 4 2  8 14 2   12 

Тема 8. Розробка навчальної 

лекції. 

12 2 2  8 14    14 

Тема 9. Розробка 

практичного заняття. 

12 2 2  8 14    14 

Разом за змістовим 

модулем 2 

38 8 6  24 42 2   40 

Разом  90 20 10  60 90 4 2  84 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очне заочне 

1.  Основні категорії методики як науки  2  

2.  Методи навчання методики у вищій школі 2  

3.  Особистість викладача вищого навчального закладу 2 2 

4.  Методичні рекомендації щодо розробки лекційного заняття 2  

5.  Методичні рекомендації щодо розробки практичного заняття 2  

 Разом: 10 2 

 

6. Теми практичних  занять 
Практичні роботи не передбачені 

 

7. Теми лабораторних  занять 
Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

очне заочне 

1.  Організаційно-методичні основи викладання психології 

(доповідь). 

Складання кросворду за темою.  

6 6 

2.  Становлення викладацької діяльності у вищих на_вчальних 

закладах (доповідь) 

6 8 
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3.  Сутність навчальної діяльності студентів-психологів (презентація) 6 8 

4.   Технології навчання (практичне завдання) 6 8 

5.  Роль і місце викладача у навчально-виховному процесі. 

(презентація) 

6 8 

6.  Освітня законодавча база України (доповідь) 6 6 

7.  Імідж найкращого викладача (есе) 8 12 

8.   План-коспект лекційного заняття (практичне завдання) 8 14 

9.  Методика проведення практичного завдання (практичне завдання) 8 14 

 Разом 60 84 

 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, дискусії, підготовка презентацій і здійснення виступів перед 

аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 

виконання самостійних завдань: складання кросвордів, підготовка доповіді та есе, 

підготовку презентацій та  виконання практичних завдань. 

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

(у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості 

здобувача з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання 

конкретних завдань та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних 

занять (лекції, практичні заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що обговорюються та відпрацьовуються на практичних 

заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений 

робочою програмою та включає індивідуальні завдання: реферати, есе, презентації, 

практичне завдання. 

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума 

балів за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 

повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну 

кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, 

проте хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове 

завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з 

дисципліни. 
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 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (10 балів 

за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо).  

Добре (8 балів за 

тему) 

Оцінюється робота здобувача, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

Задовільно (7 балів 

за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (6 

балів за тему) 

 

Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 2 здатність здобувача презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Доповідь 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела; 

продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови. 

Есе 2 здатність продемонструвати  розвиток власної 

думки, зосереджений на обговорюваній 

проблемі висловлювання; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

Складання кросвордів 

за темою 

2 здатність продемонструвати   творчий підхід та 

креативність мислення 
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11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Розкрити проблеми сучасного суспільства у сфері освіти. 

2. Проаналізувати сутність поняття «педагогіка», розкрити її місце в системі наук.  

3. Розкрити стан і тенденції розвитку вищих навчальних закладів України та 

педагогіки вищої школи в XX - на початку XXI століття.  

4. Дати характеристику системи освіти України, її структури. Принципи діяльності 

освітніх закладів.  

5. Розкрити шляхи забезпечення якості вищої освіти.  

6. Охарактеризувати основні завдання вищого навчального закладу. Типи вищих 

навчальних закладів.  

7. Сучасні вимоги до управління вищим навчальним закладом.  

8. Розкрити предмет і об'єкт дидактики вищої школи. Принципи навчання у вищій 

школі.  

9. Охарактеризувати структуру процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, 

формування компетентності. Мотиви навчання.  

10. Розкрити сутність поняття «форми організації навчання».  

11. Дати визначення понять «прийоми навчання» та «засоби навчання» і 

охарактеризувати їх особливості у вищій школі.  

12. Охарактеризувати сучасні інноваційні методи навчання у вищій школі.  

13. Розкрити дидактичні вимоги до вибору методів навчання.  

14. Охарактеризувати значення академічної лекції в системі професійної підготовки 

студентів. 

15. Охарактеризувати дидактичні і методичні вимоги до академічної лекції.  

16. Розкрити дидактичні основи семінарських, практичних, лабораторних, 

індивідуальних та інших форм занять.  

17. Охарактеризувати види семінарів, вимоги до їх організації та проведення.  

18. Розкрити особливості технології і техніки організації та проведення практичних і 

лабораторних занять. 

19. Розкрити особливості технології і техніки організації та проведення індивідуальних 

занять, консультацій і колоквіумів.  

20. Охарактеризувати ділові ігри як форми проведення практичних, семінарських та 

лабораторних занять.  

21. Особливості використання технічних засобів, комп’ютерів та інформаційних 

систем під час практичних, семінарських та лабораторних занять.  

22. Розкрити особливості навчальної роботи студентів і передумови її ефективності. 

23. Пояснити особливості адаптації студентів до самостійної навчальної роботи. 

Охарактеризувати роль книги в системі професійної підготовки.  

24. Розкрити етапи підготовки до лабораторних, практичних, семінарських занять.  

25. Охарактеризувати особливості підготовки до контрольних заходів.  

26. З’ясувати значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

27. Охарактеризувати функції оцінювання навчальних досягнень студентів. 

28. Охарактеризувати методику проведення контрольних дій у вищій школі. 

29.  Організація індивідуальної та самостійної позааудиторної роботи студентів. 

30. Загальне поняття про інтелект особистості. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний та періодичний контроль Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 

2 

Індивідуальне 

самостійне 

завдання  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 10 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

60    30 

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Навчально методичне забезпечення 
Робоча програма навчальної дисципліни;  Силабус; Мультимедійні презентації. 

  

14. Рекомендована література 
Основна 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи / С.С. Вітвицька. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2003. – 309 с 

2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією 

В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, 

В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с. 

3. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – К. : НВПП „Форум‖, 

2003. -1200 с 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / А.І. Кузьмінський. - 

К. : Знання, 2005.  

5. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посіб. / За ред. О.Г. Мороза. 

- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.  
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6. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : Навч. посібник / В.М. Нагаєв. – 

К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. 

7. Мороз О.Г. Науково-дослідна робота студентів / Навчальний процес у вищій 

педагогічній школі / О.Г. Мороз. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.  

8. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх 

застосування у вищій школі / Г.П.П’ятакова, Н.М.Заячківська. – К., 2007. – 41 с. 

9. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Т.І.Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с. 

10. Чернілевський Д.В. Педагогіка вищої школи : Підручник / Д.В.Чернілевський, І.С. 

Гамрецький, О.А. Зарічанський, І.М. Луцький, О.В. Пшеничнюк / За ред. Д.В. 

Чернілевського. – Вінниця : АМСКП, ГлобусПрес, 2010. – 408 с. 

Додаткова 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, 

ст.2004). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page 9. Закон України «Про освіту» 

(Верховна Рада УРСР; Закон від 23.05.1991 № 1060-XII). - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

2. Курова А.В. Ситуація невизначеності у парадигмі сучасних викликів суспільства/ 

А.В. Курова// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

:Психологія. – 2021. – Вип. 4. – С. 51-56.   

3. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pidruchniki.ws/15840720/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_- _kurlyand_zn  

4. Кучер С. Сутність та завдання контролю в системі модульного навчання / С.Кучер 

// Рідна школа. - 2000. - № 11. 

5. Сергієнко С., Прус В. Основи організації та перспективи розвитку студентської 

науки / С.Сергієнко, В.Прус // Вища школа. - 2007. - № 4. - С.35- 39. 

 

 

15. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

  

1. http://nbuv.gov.ua  

2. http:// mon.gov.ua 

3. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  

4. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 

5. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 

6. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

7. http : //psylib.kiev.ua/ 

 

 

 


