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Лінк на освітній контент 

дисципліни 

Посилання на дисципліну, розміщену в середовищі системи 

дистанційного навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Moodle): 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=2394  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

6 / 180 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції 22 (год.), практичні 26 (год.), самостійна 

робота 132 (год.) 

Заочна форма: лекції 6 (год.), практичні 8 (год.), самостійна 

робота 166 (год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи 

аспірантів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших 

аспірантів становлять, але не обмежують приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є підставою 

для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. 

Відвідування занять.  Очікується, що всі аспіранти 

відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Аспіранти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку аспіранти 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?  Ознайомлення аспірантів спеціальності «Психологія» з 

основними принципами, поняттями, структурою і ключовими 

проблемами методики викладання психології. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=2394


Чому це треба вивчати?  Для  забезпечення методичної підготовки психолога – 

спеціаліста, як майбутнього викладача, сформувати у нього 

необхідні знання про специфічні особливості навчального 

предмету як об'єкта професійної діяльності й озброїти 

інструментарієм організації ефективного навчання 

психологічних дисциплін. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел на основі сучасних 

методологій наукової діяльності з використанням 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. 

Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, 

критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні 

проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку 

особистості, груп і організацій на різних рівнях 

психологічного дослідження. 

Знати та переосмислювати існуючі та/або створювати (за 

потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до 

аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового 

дослідження. 

Уміти критично і системно оцінювати результати 

науково-дослідної роботи, визначати перспективи подальших 

наукових розвідок. 

Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-

дослідницькі проекти у різних сферах суспільного життя. 

Уміти планувати та здійснювати практичну діяльність у 

професійній галузі згідно з напрямом та тематикою 

дослідження на основі отриманих емпіричних даних. 

Працювати над   власним   розвитком та вдосконаленням, 

визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення 

до підвищення професійної кваліфікації та професійної 

мобільності. 

Уміння працювати над власним професійним та 

особистісним розвитком та вдосконаленням, визначати свої 

професійні можливості перспективи та виявляти прагнення до 

підвищення професійної кваліфікації та професійної 

мобільності. 

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? 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Критичність та самокритичність. Здатність особистої 

відповідальності та незалежної наукової позиції. 

Здатність презентувати складний матеріал, 

використовуючи психологічну термінологію, але в доступній 

для представників інших професійних груп формі; 

Здатність застосовувати кращі практики у професійній 

діяльності. 



Здатність критично оцінювати результати науково-

дослідної роботи, визначати перспективи подальших 

наукових розвідок із дотриманням належної академічної та 

професійної доброчесності. 

Здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом 

життя, оцінювання рівню власної фахової компетентності та 

підвищення професійної кваліфікації та професійної 

мобільності. 

Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності. 

Здатність до викладацької діяльності в межах 

психологічних наук, базові уявлення про сучасні стандарти та 

процеси здійснення освітньої політики та їх психологічне 

осмислення. 

Здатність до розроблення навчально-методичного 

забезпечення дисциплін психологічного циклу. 

Здатність організовувати освітній процес за принципами 

студентоцентрованості, з урахуванням індивідуальних 

особливостей та потреб здобувачів. 

Здатність формувати команду та організовувати наукові 

та освітні заходи різного рівня. 

 

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. 

Методи навчання психології. 

Перевірка і оцінка знань з психології. 

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 Українська наукова мова, філософія науки та інновації, 

виробнича: науково-викладацька практика, методологія та 

методика 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 навчання психології: Курс лекцій: Навчальний 

посібник / Уклад. Т. Д. Перепелюк, Гриньова Н.В. Умань : 

2017. 151с. 

3. Методика викладання у вищій школі: Курс лекцій: 

Навчальний посібник / О.В. Малихін, І.Г. Павленко, О.О. 

Лаврентьєва, Г.І. Матукова. К.: КНТ, 2017. 261 с. 

4. Застосування діагностичних мінімумів в діяльності 

працівників психологічної служби : [метод. рек.] / авт.-

упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. 

Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної 

психології і соціальної роботи, 2018. 106 c. 



 

 

 

Розробник        Перепелюк Т. Д. 

5.Wang, M. (2021, May). Research on Strategies of Applying 

Artificial Intelligence to Psychology Teaching in Colleges and 

Universities. In 2021 International Conference on Artificial 

Intelligence and Electromechanical Automation (AIEA) (pp. 

205-209). IEEE (Дослідження стратегій застосування 

штучного інтелекту до викладання психології в коледжах та 

університетах).  

Інформаційні ресурси 

1. https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=2394  

2. http://psy.piter.com  – статті, психологічні новини 

3. http://psylib.org.ua   – архів книг з психології 

4. www.nduv.qov.ua – веб-сторінка бібліотеки імені 

В.І.Вернадського. 

Поточний контроль Виконання практичних, лабораторних  завдань і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ, есе. 

Підсумковий контроль Екзамен 

 


