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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
Обсяг 3 кредита  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 1 рік навчання 

Дні, час, місце П’яниця 9.30, 11.20 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Анастасія Курова 

Контактний телефон  

Е-mail a.kurova@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 14-16  

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, 

месенджери  та  електронну пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Методика викладання у вищій школі»  

вивчає основні підходи та методи викладання навчальних 

дисциплін у вищій школі. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Обов’язкова дисципліна  

Мета  курсу. 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 дисципліни: 

 

- 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. 

 

Компетентності ІК. 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 
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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 

 

 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. 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__20_ год.) та практичних (__10 

год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_60_ год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

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 реферату та 

есе, підготовку презентацій та практичних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1.  Історія викладання психології у вищій школі.  

Тема 2. Сутність і мета Болонського процесу. 

Тема 3. Зміст психологічної освіти.  

Тема 4. Методи навчання психології. 

Тема 5. Перевірка й оцінка знань з психології. 

Тема 6. Реформа вищої школи в Україні. 

Тема 7. Професійно-педагогічні й особистісні якості викладача вищої 

школи. 

Тема 8. Розробка навчальної лекції. 

Тема 9. Розробка практичного заняття. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

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. 
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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.  

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. 

11. 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.   

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/ 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  

               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 бали 30 

Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 5 балів  60 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Презентація 

Доповідь 

10 балів 10 

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

Практичне  завдання 

Кросворд 

Залік (бали)   100 

Самостійна робота здобувачів 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату доповідь 

Підготовка есе есе 

Виконання 

практичного завдання 

звіт 

Складання кросвордів 

за темою 

Кросворд 

 

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 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 
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імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 

хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 

та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 

формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf

