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Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5 / 150 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції 18 (год.), практичні 24 (год.), самостійна 

робота 108год.) 

Заочна форма: лекції 4 (год.), практичні 6 (год.), самостійна 

робота 140 (год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. 

Відвідування занять.  Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених курсом. За об’єктивних причин навчання може 

відбуватися в он-лайн режимі за погодження з адміністрацією 

факультету. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Проходження онлайн курсів з тем наближених до дисципліни, 

написання наукових матеріалів для опублікування у 

збірниках конференцій різного рівня та брати участь у 

науково-практичних заходах різного рівня(наявність 

сертифікату). 

Що будемо вивчати?  Основні принципи, поняття, структуру і ключові проблемами 

методики викладання психології. 

Чому це треба вивчати?  Для  забезпечення методичної підготовки психолога – 



спеціаліста, психолога-магістра як майбутнього викладача, 

сформувати у нього необхідні знання про специфічні 

особливості навчального предмета як об'єкта професійної 

діяльності й озброїти інструментарієм організації 

ефективного навчання психологічних дисциплін. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Здатність розглядати методику викладання психологію 

у тісному зв’язку з спорідненими науками, які вплинули на її 

становлення (філософія, педагогіка, соціологія та ін.).  

Вміння аналізувати соціально-психологічні, культурно 

-історичні, особистісні детермінанти виникнення 

психологічних поглядів, теорій, шкіл для формування Я –

концепції майбутнього викладача психології.  

Навички самостійного аналізу психологічних підходів, 

практичної значущості на сучасному етапі розвитку 

психолого-педагогічної науки і практики.  

Навички планувати і проводити навчальні 

заняття;використовувати методи і форми навчання 

психології;володіти професійною майстерністю викладача 

психології у вищій школі тощо. 

Знаходження інформації та підготовки доповіді 

(повідомлення) з дисципліни.  

Вміння аналізувати та порівнювати сучасні напрямки 

психології, наукові школи та течії з позиції їх значущості для 

формування психологічного світогляду. 

Soft-skills: уміння знаходити мету, уміння працювати у 

команді, розвиток соціальних навиків та емоційного 

сприйняття, позитивне мислення, володіння емпатією, вміння 

розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі. 

 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Компетентності: 

Здатність використовувати знання з методики 

викладання психології для прогнозування шляхів розвитку 

соціально-психологічної думки щодоспецифічної особливості 

навчального предмета як об'єкта професійної діяльності й 

озброїти інструментарієм організації ефективного навчання 

психологічних дисциплін.  

Використовувати знання різноманітних психологічних 

досліджень для сучасної освіти та діяльності людини; 

ефективних практичних технології, які пропонують різні 

напрями; тенденцій розвитку психологічного знання у 

вітчизняній і зарубіжній психології на сучасному етапі. 

Формулювати основні риси, предмет і методи 

психологічного напрямку, що характеризують його зміст.  

Здатність аналізувати вплив соціальної ситуації, 

громадських, історичних умов, культурних та політичних 

ідей на зміст, розповсюдження, розвиток чи гальмування 

наукових психологічних концепцій та вплив даного процесу 

на зміст дисципліни. 

Формулювати особливості і результати основних 

етапів розвитку психологічного знання; імена учених, які 

зробили значний внесок у розвиток психологічної науки; 

сферу наукових інтересів найбільш відомих вчених -



психологів, їхні праці, теорії, які вплинули на хід розвитку 

психологічного  

Здатність розглядати методику викладання психологію 

у тісному зв’язку з спорідненими науками, які вплинули на її 

становлення (філософія, педагогіка, соціологія та ін.).  

Вміння аналізувати соціально-психологічні, культурно 

-історичні, особистісні детермінанти виникнення 

психологічних поглядів, теорій, шкіл для формування Я –

концепції майбутнього викладача психології.  

Навички самостійного аналізу психологічних підходів, 

практичної значущості на сучасному етапі розвитку 

психолого-педагогічної науки і практики.  

Навички планувати і проводити навчальні 

заняття;використовувати методи і форми навчання 

психології;володіти професійною майстерністю викладача 

психології у вищій школі тощо. 

Знаходження інформації та підготовки доповіді 

(повідомлення) з дисципліни.  

Вміння аналізувати та порівнювати сучасні напрямки 

психології, наукові школи та течії з позиції їх значущості для 

формування психологічного світогляду, знання.  

Розуміння сутності, місце і роль методики викладання 

психології серед інших психологічних дисциплін; поняття 

«методика», «навчання», види класифікацій занять; 

особливості професійногостановлення викладача; трудову 

мотивацію і методи стимулювання; перевірку та оцінку 

результатів навчання тощо 

Зміст дисципліни Зміст психологічної освіти. 

Нормативно-правове забезпечення освіти. Цілі та принципи 

навчання психології в різних типах навчальних закладів. 

Організація навчання і види навчальних занять з психології. 

Матоди навчання психології. 

 Перевірка і оцінка знань з пихології. 

Розробка навчального курсу з психології. 

Професійна підготовка та діяльність викладача психології. 

Обов’язкові завдання Виконання практичних, лабораторних  завдань і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ та теми, винесені на самостійне 

опрацювання. 

Міждисциплінарні зв’язки загальна психологія з практикумом, експериментальна 

психологія, соціальна психологія, психодіагностика, 

методологія та методи наукових досліджень 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Методика викладання психологічних дисциплін у ВНЗ: 

Курс лекцій: Навчальний посібник / Уклад. Т. Д. 

Перепелюк. Умань: 2017. 226с. 

2. Методика викладання психології: підручник / Власова О.І. 

Київ : Геопринт, 2012. 369 с. 

3. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчю 

посіб. / За заг. ред. М. С. Корольчука. Київ : Ельга, Ніка-

Центр, 2011. 320 с. 

4. Теорія і практика професійного психологічного відбору: 

навч. пос. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. Київ : Ніка-

Центр. 536 с. 



 

 

Розробник       Перепелюк Тетяна Дмитрівна 

 

 

 

5. Методика викладання психології у вищій школі : навч. 

посіб. / Ю.Ю. Бойко-Бузиль, С.Л. Горбенко та ін. К. : 

Атіка, 2012. 272 с. 

Поточний контроль Виконання практичних, лабораторних  завдань і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ, есе (за вибором викладача) 

Підсумковий контроль Підсумковий тестовий контроль, залік 

 


