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Опис навчальної дисципліни
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102 год. 140 год.

Консультації:

2 год. 2 год.
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1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета: на основі оволодіння студентами знаннями про зміст, принципи,
напрями та особливості методики викладання психології, формувати
відповідні початкові методичні вміння і навички, переконувати в необхідності
підвищення ефективності психологічної підготовки майбутніх фахівців з
вищою освітою різних спеціалізацій, та виховувати стійку потребу
підвищення власної методичної підготовленості як викладача ЗВО.

Завдання
· розкрити основну науково-практичну проблематику в викладанні

психології у вищій школі;
· формувати чітке розуміння сутності, завдань та напрямів викладання

психології у вищій школі;
· сприяти активному засвоєнню та творчому застосуванню сучасних

особистісно-орієнтованих активних методів викладання психології у вищій
школі;

· формувати почуття власної відповідальності за рівень психологічної
підготовленості майбутніх фахівців з вищою освітою;

· співвіднести фундаментальні наукові уявлення про структуру та функції
профільної освіти з сучасними моделями побудови освітнього простору у
вищій школі

· виховувати стійку переконаність у необхідності проведення
широкомасштабної психологічної просвіти як у ЗВО, так і в інших закладах;

· сприяти формуванню професійної позиції, професійного світогляду і
професійної самосвідомості студентів

· сприяти розвитку у студентів професійно значущих особистісних
якостей та стимулювати самовиховання;

· розвивати педагогічні здібності студентів.

2. Передумови для вивчення дисципліни
Передумовою вивчення навчальної дисципліни "Методика викладання

психології у вищій школі" є вивчення навчальних дисциплін "Загальна
психологія", "Вікова психологія", "Педагогічна психологія", "Історія
психології", "Психологічна просвіта", проходження виробничої психологічної
практики.

3. Результати навчання за дисципліною
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує наступні результати :

РН 1. Розуміння єдності навчання, виховання та розвитку всіх учасників
навчально-виховного процесу в ЗВО в процесі викладання психології;

РН 2. Аналізування сучасних проблемних, особистісно-орієнтованих,
інтерактивних методів викладання психології у вищій школі;

РН 3. Використовування сучасних методів психолого-педагогічних
досліджень навчально-виховного процесу в ЗВО та змістовне презентування
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результатів власних досліджень процесу навчання психології на практичних
заняттях та під час асистентської практики;

РН 4. Визначення методичних особливостей навчання психології як
особистісно-центрованої дисципліни та взаємозв'язку змісту та методики
навчання психології з індивідуальними та віковими особливостями тих, хто
навчається;

РН 5. Уміння застосувати активні методи навчання психології;
РН 6.  Професійно, педагогічно і методично грамотно давати оцінку

змісту, методиці та ефективності різноманітних форм викладання психології у
вищій школі;

РН 7.  Моделювання та проведення різноманітних навчальних занять з
психологічних дисциплін у ЗВО;

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

90-100

"Відмінно" – навчальна діяльність високої якості та
відповідає всім вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно
повністю, без пробілів, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані на високому
рівні, всі передбачені програмою навчання навчальні
завдання виконані, якість їх виконання оцінено числом
балів, близьким до максимального

82-89

"Дуже добре" – навчальна діяльність високої якості та
відповідає всім основним вимогам, теоретичний зміст
курсу освоєно повністю, без пробілів, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі передбачені програмою навчання
навчальні завдання виконані, якість виконання більшості з
них оцінено числом балів, близьким до максимального

74-81

"Добре" – навчальна діяльність якісна та відповідає
більшості вимог, теоретичний зміст курсу освоєно
повністю, без суттєвих пробілів, деякі практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані недостатньо, всі
передбачені програмою навчання навчальні завдання
виконані, якість виконання жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі з виконаних завдань,
можливо, містять помилки

64-73
"Задовільно" – навчальна діяльність якісна та відповідає
основним вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно
частково, але пробіли не носять істотного характеру,
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необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі види завдань виконані з помилками

60-63

"Посередньо" – навчальна діяльність слабка та не
відповідає більшості вимог, теоретичний зміст курсу
освоєно частково, наявні деякі пробіли, деякі практичні
навички роботи не сформовані, багато навчальних завдань,
що передбачені програмою навчання, не виконані, або
якість виконання деяких з них оцінено числом балів,
близьким до мінімального

35-59

"Незадовільно" (з можливістю перездачі) – навчальна
діяльність низької якості та не відповідає основним
вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно частково,
наявні суттєві пробіли, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, більшість передбачених програмою
навчання навчальних завдань не виконано, або якість їх
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості оволодіння
навчальною дисципліною.

1-34

"Незадовільно" (без можливості перездачі) – навчальна
діяльність низької якості та не відповідає вимогам,
теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні
навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не призведе до будь-якого
значимого підвищення якості оволодіння навчальною
дисципліною

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів

за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту
(роботи), практики

90 – 100 А відмінно
82 - 89 В добре74 - 81 С
64 - 73 D задовільно60 - 63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю
повторного складання

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
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Розподіл балів, які отримують студенти

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 Разом Сума
Т. 1.1 Т. 1.2 Т. 2.1 Т. 2.2 Т. 2.3 Т. 3.1 Т. 3.2 Т. 3.3

100
Поточний контроль

2 2 5 5 5 5 4 4 32
Контроль самостійної роботи

4 4 10 10 10 10 10 10 68

5. Засоби діагностики результатів навчання
Поточний та підсумковий контроль проводяться відповідно до вимог
Положення "Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській
кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу",
затвердженого вченою Радою СумДПУ ім. А.С.Макаренка (протокол №7 від
23.02.2015). Для поточного контролю використовуються форми: опитування
та виступи на практичних заняттях, активна участь в обговоренні теоретичних
питань, в проведенні психодіагностичних методик, обробленні та аналізі їхніх
результатів, в виконанні, обговоренні та оцінюванні практичних завдань,
тестування за розділами, індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді
письмові роботи. Результати самостійної роботи контролюються з
використанням технології дистанційного навчання. Підсумковий контроль –
залік

6. Програма навчальної дисципліни

6.1 Інформаційний зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Вступ до методики навчання психології у вищій школі

Тема 1.1 Психологія як наукова галузь, практична діяльність та
навчальна дисципліна в сучасних суспільних процесах

Сучасні суспільні процеси та людина в них. Глобальні проблеми, що мають
особистісне, психологічне підґрунтя.

Роль психології в сучасному світі. Теоретична і практична психологія.
Галузі сучасної психології. Вплив психології на розвиток людини як
особистості, суб'єкта навчання та професійної діяльності.

Значення психологічної складової в освітньому просторі сучасного
суспільства. Залежність продуктивності навчально-виховного процесу в
освітньому закладі від психологічних чинників.

Сутність і види психологічної культури особистості. Формування
психологічної культури особистості в процесі соціалізації. Сутність,
компоненти та рівні психологічної культури особистості.

Стисла характеристика цілей і змісту навчання психології на різних
освітніх рівнях. Загальноосвітня школа. Вища школа. Післядипломна освіта.
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Тема 1.2 Історія та сучасні тенденції перебудови навчання психології у
вищих навчальних закладах

Доуніверситетський етап розвитку вищої школи. Виникнення
університетів. Вплив релігії, церкви та духовенства на викладання в
університетах. Українські університети: Києво-Могилянська та Острозька
академії, перший світський університет в Батуріні.

Розвиток вищої школи України у процесі становлення освітньої системи
Російської імперії. Формування системи освітніх установ.

Реформи в освіті (1804 р.) і відкриття Харківського університету (1805 р.).
Створення Київського Імператорського Університету Св. Володимира (1833
р.) та відкриття при ньому Педагогічного інституту (1834 р.). Прийняття
загально-університетського статуту (1835 р.). Визначні педагоги, просвітники,
суспільні діячі: К. Д. Ушинський, Н. І. Лобачевский, М. І. Пирогов. Діяльність
О. М. Новицького. Діяльність П. Д. Юркевича.

Університетські статути 1863 р. та 1884 р. Видатні науковці, що викладали
філософію та психологію наприкінці ХIХ та на початку XX ст.

Розвиток експериментальної і прикладної психології на початку XX ст.
Діяльність Г. І. Челпанова.

Розвиток психології та психологічної освіти після 1917 р. Реформування
вищої школи. Діяльність К.М. Корнілова. Створення (1920 р.) Вищого
інституту народної освіти ім. М. Драгоманова (з 1926 р. – Київський інститут
народної освіти).

Припинення (1931 р.) та відновлення (з 1934 р) наукових досліджень з
психології та її викладання. Поновлення роботи Київського університету.

Підготовка науково-педагогічних кадрів під час Другої Світової війни.
Зростання авторитету психолого-педагогічних наук у повоєнний період.

Відкриття психологічного відділення та кафедри психології на філософському
факультеті Київського університету. Підручники з психології за редакцією Г.
С. Костюка Відкриття кафедри психології на біологічному факультеті
Харківського університету (1963 р.).

Введення спеціальності "психологія" на філософському відділенні
історико-філософського факультету Київського університету (1971 р.).
Діяльність В.О. Роменця. Утворення в Харківському університеті відділення
психології (1972 р.).

Розширення психологічної освіти у 80–90-х роках. Створення факультету
соціології та психології в Київському національному університеті (1991 р.).
Створення Київського Державного педагогічного університету, повернення
йому імені М.П.Драгоманова (1993 р.) та надання статусу Національного
(1997 р.);

Сучасна психологічна освіта. Специфіка завдань вищої освіти в умовах
науково-технічного прогресу. Основні тенденції в перебудові цілей, змісту,
методів навчання у вищій школі. Болонський процес в європейській системі
освіти і в Україні. Тенденції розвитку психології, які відображаються в змісті
і методах психологічної освіти.
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Розділ 2.  Теоретичні засади,  зміст та методи навчання психології у
вищій школі

Тема 2.1 Загальні основи методики навчання психології
Психологія як наука та навчальний предмет, проблема їх співвідношення.
Методика навчання психології як галузь психолого-педагогічних знань.

Основні проблеми сучасної методики навчання психології та її міжпредметні
зв'язки.

Специфіка навчання психології у ЗВО. Загальна мета введення психології
в навчальні плани закладів вищої освіти.

Роль та значення принципів навчання навчальному предмету. Рівнева
ієрархіє принципів навчання психології: методологічні, загально педагогічні,
дидактичні, методичні. Основні принципи навчання психології.

Основні категорії дидактики в понятійному полі методики навчання
психології у вищій школі.

Навчальна дисципліна як відображення певної галузі наукового знання
Фактори, які впливають на розробку компонентів навчальної дисципліни.
Організація змісту курсу психології. Залежність змісту курсу психології від
спеціалізації ЗВО.

Нормативно-правове забезпечення професійної освіти в Україні.
Структура вищої професійної освіти, документи про вищу освіту. Державний
освітній стандарт вищої професійної освіти. Галузеві стандарти. Освітні
програми. Проектування і вдосконалення процесу навчання психології як
наукова основа професійної діяльності майбутніх педагогів. Поняття
навчального (річного) плану, його значення в освітньому процесі. Тематичне
планування (розподіл годин за видами занять). Виділення завдань і організація
змісту для аудиторної та самостійної роботи. Розподіл навчального часу для
вирішення завдань пояснення, освоєння і контролю. Особливості організації
лекцій, семінарів, практикумів, форм самостійної роботи, іспитів.

Технологія розробки навчального курсу. Розробка робочої програми курсу.
Дидактичні стратегії управління формуванням пізнавальної діяльності в курсі
психології. Навчальна задача як психолого-педагогічне явище. Класифікація
навчальних задач з психології (за Д. Толінгеровою та В.Я. Ляудис).

Методичні особливості навчання теоретичної психології (Історія
психології, Загальна психологія) та прикладної психології (Вікова та
педагогічна психологія, Соціальна психологія, Медична психологія
Юридична (правова) психологія)

Тема 2.2 Методи навчання психології в стратегіях традиційного та
інноваційного навчання.

Навчання як чинник соціалізації особистості. Психологічна сутність
процесу навчання. Підвищення розвивального ефекту навчання (Л.С.
Виготський). Необхідність вибору оптимальних організаційних форм та
методів навчання.
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Поняття методу навчання як впорядкованого способу професійної
взаємодії педагога і учнів. Загальні підходи до класифікації методів.
Традиційні та інноваційні методи.

Словесні методи. Види словесних методів: усні та письмові. Вимоги до
змісту та форми монологічного методу. Вимоги до змісту та форми
діалогічного методу. Письмові методи в навчанні психології. Прийомі роботи
з навчальним текстом. Самостійне створення тими, хто навчається, текстів.

Наочні методи. Психолого-педагогічна роль та значення наочності в
навчанні психології. Види наочності. Особливості використання
зображувальної наочності. Навчальний та розвивальний потенціал
використання символічної знакової наочності у навчанні психології. Текстова
наочність (записи на дошці, таблиці) та її використання. Словесна наочність
та особливості її використання. Можливості використання предметної
наочності в навчанні психології.

Практичні методи. Важливість та цілі практичного компоненту навчання
психології. Класифікація практичних методів. Тренувальні практичні методи.
Група дослідницьких практичних методів. Демонстраційний експеримент та
його особлива роль в процесі навчання психології. Психофізіологічний
лабораторний експеримент в процесі навчання психології. Розв’язання
психологічних задач та їх навчально-виховний потенціал. Стандартизовані і
популярні психодіагностичні методики: можливості та обмеження
використання в процесі навчання психології. Проективні методики.
Необхідність жорсткого дотримання вимог кодексу професійної етики
практичного психолога при використанні практичних методів у процесі
навчання психології.

Проблемні методи. Психологічна сутність проблемної побудови
навчально-виховного процесу. Типологія навчальних проблемних ситуацій.
Шляхи створення та етапи вирішення проблемних ситуацій у навчально-
виховному процесі з психології.

Інтерактивні методи. Психолого-педагогічна сутність інтерактивних
методів навчання. Види інтерактивних методів. Ігрові методи. Види
навчальних ігор та вимоги до підготовки та проведення ігрових методів у
процесі навчання психології. Елементи тренінгів як органічний компонент
інтерактивних методів у навчально-виховному процесі з психології. Вимоги
до введення інтерактивних методів у процес навчання психології.

Інформаційно-комунікативні (ІКТ) методи. Сутність та психолого-
педагогічна ефективність використання інформаційних технологій у
навчально-виховному процесі з психології. Можливості та обмеження
використання комп'ютерних технологій у процесі навчання психології.
Реалізація ідей програмованого навчання в умовах сучасної комп'ютеризації
освіти. Елементи програмованого навчання в навчально-виховному процесі з
психології.

Дистанційне навчання як один із сучасних, актуальних і перспективних
напрямків реалізації ідей ІКТ в освіті. Психолого-педагогічні переваги та
недоліки дистанційного навчання.
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Взаємозв'язок та взаємне доповнення всіх методів організації навчання
психології та необхідність їх комплексного використання.

Тема 2.3. Контроль та оцінювання навчальної роботи з психології.
Принципи академічної доброчесності.

Необхідність створення повноцінного каналу зворотного зв'язку між
педагогом та учнями, студентами в навчально-виховному процесі.

Контроль, оцінювання та оцінка: психологічна основа та педагогічні
форми. Функції контролю й оцінювання навчальної роботи з психології
Принципи контролю й оцінювання навчальної роботи з психології в умовах
предметно-спрямованого навчання та особливості їх застосування в
особистісно-спрямованому навчанні. Види оцінювання та їх ефективність.
Психолого-педагогічний потенціал різних видів оцінювання.

Прийоми контролю знань у процесі навчання психології. Поточний та
підсумковий контроль у навчально-виховному процесі з психології. Вимоги до
проведення заходів підсумкового контролю та оцінювання.

Місце та значення самооцінювання в особистісно-зорієнтованому
навчально-виховному процесі з психології. Засоби допомоги педагога учням і
студентам в організації самооцінювальної діяльності.

Сутність поняття «академічна доброчесність». Положення Закона України
«Про освіту» щодо академічної доброчесності (стаття 42). Показники
дотримання академічної доброчесності викладачами та здобувачами освіти.
Види порушення норм академічної доброчесності викладачами та
здобувачами освіти. Психологічні чинники порушення норм академічної
доброчесності учасниками освітнього процесу у ЗВО. Форми відповідальності
за порушення норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу
у ЗВО. Психологічні шляхи попередження порушення норм академічної
доброчесності у ЗВО.

Розділ 3. Організаційні форми навчання психології у вищій школі

Тема 3.1 Аудиторні форми організації навчання психології студентів
ЗВО.

Виокремлення основних організаційних форм навчальних занять, в
залежності від особливостей викладацької і навчальної діяльностей та їх
взаємодії у процесі навчання.

Лекція. Функції лекційного заняття Недоліки лекційних занять. Лекції у
сучасному інформатизованому освітньому просторі. Види лекцій. Специфіка
сучасної лекцій з психології. Організація взаємодії викладача з аудиторією на
лекційному занятті.

Семінарське заняття. Психолого-педагогічні можливості та переваги
семінарського. Функції та види семінарів. Підготовка педагога та студентів до
семінару.

Практичне та лабораторне заняття. Основна мета практичних і
лабораторних занять – розвиток дослідницького підходу до психічних явищ.
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Функції практичних і лабораторних занять. Дидактичні засоби організації
практичних і лабораторних занять. Фронтальна, групова та індивідуальна
форма проведення практичних і лабораторних занять. Правила проведення
практичних і лабораторних занять.

Тема 3.2 Поза-аудиторні форми організації навчання психології
студентів ЗВО

Науково-дослідна робота з психології. Написання рефератів. Основні
вимоги до реферування літератури. Написання курсових та кваліфікаційних
робіт з психології та вимоги до них.

Психологічний компонент навчальних та виробничих практик,  як фактор
формування початкових професійних умінь спеціалістів сфери "людина-
людина". Психологічні практики для студентів психологічних спеціальностей
Вимоги до проходження психологічної практики. Психологічна складова
педагогічних практик.

Самостійна робота з психології. Функції та види самостійної роботи учнів
і студентів над психологічними дисциплінами. Оформлення результатів
самостійної роботи з психології.

Консультації як обов'язковий вид поза-аудиторних занять зі студентами з
психології. Значення і функції консультацій у навчально-виховному процесі в
сучасній вищій школі. Зростання значення консультацій в умовах збільшення
кількості навчального матеріалу, що виноситься на самостійне вивчення
студентами. Види консультацій. Умови ефективного проведення
консультацій. Проблема формування позитивного і ділового ставлення
студентів до консультацій. Роль навчальної мотивації студентів в підвищенні
значущості консультацій. Педагогічна майстерність викладача як запорука
ефективності консультацій.

Тема 3.3 Додаткові форми навчально-виховної роботи з психології у
ЗВО

Додаткові форми навчально-виховної роботи з психології. Мета
додаткових форм навчально-виховної роботи з психології. Види додаткових
форм навчально-виховної роботи з психології.

Індивідуальна додаткова робота з психології. Вимоги до проведення
індивідуальної додаткової навчально-виховної роботи з психології.

Групові форми додаткової навчально-виховної роботи з психології.
Психологічні гуртки та творчі проблемні групи. Психологічна тематика в
роботі студентських наукових товариств і молодіжних секцій психологічного
товариства. Участь учнів та студентів в молодіжних та інших наукових
конференцій з психології. Вимоги до проведення групових додаткових форм
навчально-виховної роботи з психології.

Масова додаткова навчально-виховна робота з психології. Лекції та бесіди.
Психологічні вечори, вечори-диспути. Наукові конференції з психології.
Конкурсі, вікторини, вечори-турніри, КВК, "Що? Де? Коли?", олімпіади з
психології. Екскурсії в музеї, на підприємства, на природу з психологічною



13

складовою. Тиждень психології як інтегративний за змістом та формами
широкомасштабний позанавчальний захід із психологічною тематикою.

6.2. Структура навчальної дисципліни

Назви
розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

У
сь

ог
о

у тому числі

У
сь

ог
о

у тому числі

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
.

К
он

с.

С
ам

ос
т.

р

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
.

К
он

с.

С
ам

ос
т.

р

Розділ 1. Вступ до методики навчання психології у вищій школі
Тема 1.1
Психологія як
наукова
галузь,
практична
діяльність та
навчальна
дисципліна в
сучасних
суспільних
процесах

11 2 2 7 13 13

Тема 1.2
Історія та
сучасні
тенденції
перебудови
навчання
психології у
вищих
навчальних
закладах

12 3 2 7 13 13

Розділ 2. Теоретичні засади, зміст та методи навчання психології у вищій
школі

Тема 2.1
Загальні
основи
методики
навчання
психології

18 3 2 13 21 2 19

Тема 2.2
Методи 32 6 6 2 18 22 1 2 19
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навчання
психології в
стратегіях
традиційного
та
інноваційного
навчання.
Тема 2.3.
Контроль та
оцінювання
навчальної
роботи з
психології.
Принципи
академічної
доброчесності.

19 2 4 13 22 1 2 19

Розділ  3. Організаційні форми навчання психології у вищій школі
Тема 3.1
Аудиторні
форми
організації
навчання
психології
студентів
ЗВО.

23 2 6 15 20 1 19

Тема 3.2
Поза-
аудиторні
форми
організації
навчання
психології
студентів ЗВО

18 2 2 14 20 1 19

Тема 3.3
Додаткові
форми
навчально-
виховної
роботи з
психології у
ЗВО

17 2 2 13 19 19

Усього годин 150 22 26 2 100 150 4 4 2 140
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Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна
форма

Заочна
форма

1.  Тема 1.1 Психологія як наукова галузь, практична
діяльність та навчальна дисципліна в сучасних
суспільних процесах

2 0

2.  Тема 1.2 Історія та сучасні тенденції перебудови
навчання психології у вищих навчальних закладах 3 0

3.  Тема 2.1 Загальні основи методики навчання
психології 3 0

4.  Тема 2.2 Методи навчання психології в стратегіях
традиційного та інноваційного навчання. 6 1

5.  Тема 2.3. Контроль та оцінювання навчальної роботи
з психології. Принципи академічної доброчесності. 2 1

6.  Тема 3.1 Аудиторні форми організації навчання
психології студентів ЗВО. 2 1

7.  Тема 3.2 Поза-аудиторні форми організації навчання
психології у ЗВО 2 1

8.  Тема 3.3 Додаткові форми навчально-виховної роботи
з психології 2

Усього 22 4

Теми практичних занять
№
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна
форма

Заочна
форма

1.  Тема 1.1 Психологія як наукова галузь, практична
діяльність та навчальна дисципліна в сучасних
суспільних процесах

2 0

2.  Тема 1.2 Історія та сучасні тенденції перебудови
навчання психології у вищих навчальних закладах 2 0

3.  Тема 2.1 Загальні основи методики навчання
психології 2 0

4.  Тема 2.2 Методи навчання психології в стратегіях
традиційного та інноваційного навчання. 6 2

5.  Тема 2.3. Контроль та оцінювання навчальної
роботи з психології. Принципи академічної
доброчесності.

4 2

6.  Тема 3.1 Аудиторні форми організації навчання
психології студентів ЗВО. 6 0

7.  Тема 3.2 Поза-аудиторні форми організації
навчання психології у ЗВО 2 0
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8.  Тема 3.3 Додаткові форми навчально-виховної
роботи з психології 2 0

Усього 26 4

Самостійна  робота

№
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна
форма

Заочна
форма

1.  Тема 1.1 Психологія як наукова галузь, практична
діяльність та навчальна дисципліна в сучасних
суспільних процесах

7 13

2.  Тема 1.2 Історія та сучасні тенденції перебудови
навчання психології у вищих навчальних закладах 7 13

3.  Тема 2.1 Загальні основи методики навчання
психології 13 19

4.  Тема 2.2 Методи навчання психології в стратегіях
традиційного та інноваційного навчання. 18 19

5.  Тема 2.3. Контроль та оцінювання навчальної роботи
з психології. Принципи академічної доброчесності. 13 19

6.  Тема 3.1 Аудиторні форми організації навчання
психології студентів ЗВО. 15 19

7.  Тема 3.2 Поза-аудиторні форми організації навчання
психології у ЗВО 14 19

8.  Тема 3.3 Додаткові форми навчально-виховної роботи
з психології 13 19

Усього 100 140

7. Рекомендовані джерела інформації

Основні:
1. Власова О.І. Методика викладання психології. Підручник. / О.І. Власова –

К.: Геопринт, 2011-340с.
2. Давидюк Н. М. Методика викладання психології / Н. М. Давидюк. –

Чернівці : Технодрук, 2006. – 236 с.
3. Двіжона О. В. Методика викладання психології / О. В. Двіжона, І. С. Руснак.

– Чернівці : Рута, 2006. – 232 с.
4. Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі: Навчальний

посібник /В. В Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с.
5. Методика викладання психології у вищій школі : навчальний посібник / Ю.

Ю. Бойко-Бузиль, С. Л. Горбенко та ін. – К. : Атіка, 2012. – 272 с.
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6. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. Малихін,
І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь : Дайфі,
2011. – 270 с

7. Тарасова Т. Б. Методика навчання психології у вищій школі : навчальний
посібник. / Т.Б.Тарасова – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,
2019. – 361 с.

8. Тарасова Т.Б. Психологічна просвіта : навчальний посібник / Т.Б.Тарасова.
– Суми : Університетська книга, 2013. – 462 с.

Додаткові:
9. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии / Б. Ц. Бадмаев. –   М. :

ВЛАДОС, 1999. – 304 с.
10.Вачков И. В. Методика преподавания психологии : учебное пособие /    И.

В. Вачков. – М. : Ось-89, 2008. – 208 с.
11.Герасимова В. С. Методика преподавания психологии : курс лекций / В. С.

Герасимова. – М. : Ось–89, 2007. – 144 с.
12.Дуткевич Т. В. Практична психологія. Вступ до спеціальності : навчальний

посібник / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька.  – К. : Центр учбової літератури,
2007. – 256 с.

13.Карандашев В. Н. Методика преподавания пихологии / В. Н. Карандашев.
– СПб. : Лидер, 2007. – 250 с.

14.Лызь Н. А. Методика преподавания психологии / Н. А. Лызь. – Ростов н/Д
: Феникс, 2009. – 414 с.

15.Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии / В. Я. Ляудис. – СПб :
Лидер, 2007. – 192 с.

16.Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М.
Матюшин. – М. : Директ-Медиа, 2008. – 392 с.

17.Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф.
пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ;
под ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2002. – 272 с.

18.Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : монографія /
Андрєєв О.О.  та інш.  Нац.  акад.  пед.  наук України.  –  Харків :  КП
"Міськдрук", 2013. – 212 с.

19.Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование: Социально-
философское исследование / С. И. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000.
– 250 с.

20.Практическая психология образования / под ред. И. В. Дубровиной. – СПб.
: Питер, 2006. – 592 с.

21.Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г. К.
Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 1. – 816 с. – Т. 2. –
816 с.

22. Семикин В. В. Психологическая культура в образовании человека
[Электронный ресурс] / В. В. Семикин. – СПб. : Издательство РГПУ им.
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А.И.Герцена, 2002. – 174 с. – Режим доступа : http://pokrov-
forum.ru/science/prav_psycholog/simikin/index.php

23. Семиченко В. А. Методичні проблеми викладання психології у вищій
школі [Електронний ресурс] / В. А. Семиченко // Проблеми сучасної
педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – 2005. – № 8,
ч. 2. – С. 3–9. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_8_2/doc_pdf/semenchenko
.pdf.

24. Стоюхина Н. Ю. Методика преподавания психологии. История, теория,
практика / Н. Ю. Стоюхина. – М. : Флинта, МПСИ, 2009 – 184 с.

25.Стоюхина Н. Ю. Преподавание психологии как научного
человековедческого знания в системе образования / Н. Ю. Стоюхина //
Психология и школа. – 2006. – № 1. – С. 119–134.

26.Якубовская, Л.П. Методика преподавания психологии : учебное пособие /
Л.П.Якубовская. – М.: Просвещение, 2006. – 270 с.

8 Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна

1. Нормативні документи МОН України
2. Підручники з психології для середньої та вищої школі
3. Практикуми з психології
4. Словники та енциклопедії з психології
5. Предметна наочність – муляжі будови НС, предмети побуту
6. Зображувальна наочність – схеми та таблиці
7. Аудіо наочність
8. Відео наочність
9. Фрагменти навчальних занять в середній та вищій школі
10.Мультимедійні презентації
11.Сценарії ділових та рольових ігор
12.Роздатковий матеріал з психодіагностичних методик
13.Тестові завдання для комп’ютерного контролю
14.Залучення інтернет-ресурсів Zoom, Moodle, Viber, Telegram, email.


