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Методичні матеріали містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, 
методичні вказівки щодо змісту інформації, яка має бути обговорена на занятті, основні 
поняття до кожної теми, план семінарсько-прак- тичного заняття (питання до 
семінарської частини та зміст практичної частини), питання, які виносяться на 
самостійне опрацювання, творчі завдання для практичної роботи, а також список 
літератури. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Методичні матеріали містять завдання для самостійної роботи студентів з курсу 

"Методика викладання психології", складені відповідно до програми вивчення дисципліни, 
які передбачають підготовку відповідей на контрольні питання та завдання, а також 
розв'язання проблемних ситуацій і творчих завдань. 

Мета самостійної роботи полягає в закріпленні теоретичних знань студентів у 
межах програми дисципліни, розвиток у них навичок і вмінь застосовувати ці знання у 
підготовці і викладанні психології. Питання для самоконтролю передбачають активізацію 
у студентів знань тем курсу, вміння готуватися до лекцій, семінарів і практичних занять з 
психології, а також проводити їх. Творчі завдання спрямовані на розвиток вмінь 
застосовувати набуті знання для аналізу різноманітних теоретичних та конкретних 
прикладних проблем методики викладання психології. 

У результаті засвоєння навчальної дисципліни "Методика викладання психології" 
студент повинен знати: 

• предмет і завдання методики викладання психології; 
• історію викладання психології у вищій школі та особливості сучасної психологічної 

освіти; 
• нормативно-правове забезпечення освіти, цілі і принципи навчання психології та 

зміст психологічної освіти; 
• організацію і види навчальних занять з психології; 
• системи та методи навчання психології; 
• методичні аспекти підготовки та проведення лекції, семінарського, практичного, 

лабораторного й консультативного заняття; 
• зміст самостійної роботи студентів з вивчення психологічних дисциплін, 

особливості перевірки й оцінювання знань з психології; 
• зміст і функції викладацької діяльності, професійні та особистісні вимоги до 

викладача психології; 
• особливості розробки навчального курсу з психології та керівництва дипломними 

роботами; 
уміти: 

• визначати цілі навчання; 
• впроваджувати принципи навчання; 
• застосовувати різні методи навчання; 
• користуватися різноманітними методами та прийомами педагогічного впливу на 

слухачів; 
• готуватися, складати конспекти і проводити різні види лекційних занять; 
• готуватися, складати конспекти і проводити різни типи семінарських занять; 
• готуватися, складати конспекти і проводити практичні та лабораторні заняття; 
• організовувати самостійну роботу студентів з вивчення психологічних дисциплін; 
• перевіряти й оцінювати знання з психології; 
• організовувати власну працю щодо подальшого професійного й особистісного 

розвитку відповідно до вимог, змісту і функцій педагогічної діяльності викладача 
психології. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

дисципліни  

“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ” 

№ Назва змістових модулів і тем 
Змістовий модуль 1. Загальні питання методики викладання психології 

Тема 1 Предмет, мета і завдання методики викладання психології 
Тема 2 Нормативно-правове забезпечення освіти, цілі й принципи навчання психології, 

зміст психологічної освіти 
Змістовий модуль 2. Види навчальних занять і методика їх проведення 

Тема 3 Методичні аспекти підготовки та проведення лекції, семінарського, 
практичного заняття   

Тема 4 Інтерактивні методи навчання у вищій школі 
Змістовий модуль 3. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи 

Тема 5 Професійна підготовка, педагогічний зміст і функції викладацької діяльності 
Тема 6 Стилі педагогічної діяльності 
Тема 7 Тренінг ораторської майстерності для викладача вищої школи 
Тема 8 Розробка навчального курсу з психології. Керівництво різними видами практики 

і дипломними роботами студентів 
Всього годин 90. 

 
 
 
 

Зміст  
дисципліни 

“Методика викладання психології” 
 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики викладання психології 
Тема 1. Предмет, мета і завдання методики викладання психології  

Предмет, роль, значення та місце методики викладання психології в системі 
психологічних дисциплін та загальнонаукового знання. Особливості викладання психології 
у XVIІ-ХІХ ст., першій та другій половині XX ст. Основні тенденції сучасної психологічної 
освіти у світі. Базова психологічна освіта та викладання психології студентам інших 
спеціальностей. Післядипломна психологічна освіта. 

Мета: дати уявлення про методику викладання психології як про науку і практику, 
динаміку особливостей викладання психології, тенденції сучасної психологічної освіти, 
відмінності у викладанні психології. 

Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 
те, яку роль відіграє методика викладання психології у підготовці фахівців як у галузі 
психології, так і з інших напрямів підготовки. 

Проаналізувати специфіку предмета методики викладання психології та її зв'язок з 
іншими науками про людину. 

Словникова робота: методика викладання, викладацька праця, психологічні 
дисципліни, тенденції психологічної освіти, базова освіта, післядипломна психологічна 
освіта. 

Питання та завдання для самоконтролю 



 

1. Що є предметом методики викладання психології? 
2. Мета і завдання методики викладання психології. 
3. Історія викладання психології у вищій школі. 
4. Особливості сучасної психологічної освіти. 
5. Післядипломна психологічна освіта. 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Запропонувати студентам проаналізувати особливості викладання психології 
(просвітницький характер) як складової курсу філософії. 
2. Дати студентам завдання зробити порівняльний аналіз викладання психології у першій і 
другій половині XX ст. 

Теми рефератів 
1. Історія розвитку викладання психології. 
2. Викладання психології та її роль у підготовці фахівців. 
3. Можливості методики викладання психології у підвищенні ефективності навчально-
виховного процесу. 

Література  
основна [6; 7; 9; 10; 12; 13; 15] 

додаткова [18;23,24 
 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення освіти, цілі й принципи навчання 
психології, зміст психологічної освіти 

Освітні програми та освітньо-кваліфікаційні рівні. Освітні програми вищої 
професійної підготовки з психологічних спеціальностей. Навчальний план: роль, 
призначення, зміст, особливості побудови. Тотожність і відмінності у наукових і 
навчальних психологічних дисциплінах, особливості їх класифікацій. Цілі навчання. 
Принципи навчання психології. 

Мета: сформувати уявлення про освітні програми, освітньо-кваліфікаційні рівні, 
навчальний план (зміст, побудова, роль, призначення), про тотожність і відмінності 
наукових і навчальних психологічних дисциплін, особливості їх класифікацій, про цілі і 
принципи навчання психології. 

Методичні вказівки: в процесі вирішення завдань студентам необхідно звернути 
увагу па те, яку роль відіграють освітні програми в інформаційному змісті психологічних 
дисциплін у визначенні цілей навчання. 

Дослідити специфіку навчального плану, його зміст, принципи побудови, роль і 
призначення. 

Проаналізувати зміст принципів навчання і їх роль у навчально-виховному процесі. 
Словникова робота; освітні програми, освітньо-кваліфікаційні рівні, навчальний 

план, наукова дисципліна, навчальна дисципліна, цілі навчання, принципи навчання. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Що являє собою освітня програма? 
2. Які освітні програми ви знаєте? 
3. Про що говорить освітньо-кваліфікаційний рівень? 
4. Від чого залежать цілі навчання? 
5. Що таке навчальний план? 
6. Як укладається навчальний план? 
7. Навіщо викладачеві психології потрібно розуміти навчальний план? 
8. Зміст, роль та призначення принципів навчання психології. 

Творчі завдання та проблемні ситуації 



 

1. Запропонувати студентам зробити порівняльний аналіз різних освітніх програм. 
2. Дати студентам завдання визначити навчальні цілі щодо запропонованої освітньої 
програми й інформаційного обсягу психологічної дисципліни. 
3. Запропонувати студентам зробити порівняльний аналіз двох різних навчальних планів. 
4. Поділити студентів залежно від їх кількості на підгрупи. Члени однієї групи мають 
доказувати іншій значення обраного ними принципу навчання і відповідати на запитання 
представників іншої групи про важливість дотримання цього принципу у навчанні. 

Теми рефератів 
1. Зміст, особливості побудови та роль навчального плану. 
2. Специфіка визначення цілей навчання. 
3. Принципи навчання: зміст, призначення. 

Література:  
основна [1-6,10-14]; 

додаткова [19, 23-29, 35-40] 
 

Змістовий модуль 2. Види навчальних занять і методика їх проведення 
Тема 3. Методичні аспекти підготовки та проведення лекції, семінарського, 

практичного заняття   
Визначення лекції як монологічного виду заняття. Види лекцій. Цілі лекційних занять. 

Методичні аспекти підготовки до проведення лекції. 
Визначення семінару як діалогічного виду занять. Типи і цілі семінарських занять. 

Методичні аспекти підготовки та проведення семінарського заняття. 
Визначення практичного та лабораторного заняття. Методичні аспекти підготовки та 

проведення практичного і лабораторного заняття. 
Визначення та види консультативного заняття. 
Мета: дати уявлення про лекцію як монологічний вид заняття, види, цілі і методичні 

аспекти підготовки і проведення. 
Сформувати уявлення про семінар як діалогічну форму заняття, його типи, цілі і 

методичні аспекти підготовки і проведення. 
Дати уявлення про практичний і лабораторний вид заняття, їх цілі, методичні аспекти 

підготовки і проведення. 
Сформувати навички підготовки конспектів до лекції і семінару. 
Методичні вказівки: в процесі самостійного вирішення завдань студентам необхідно 

звернути увагу на необхідність дотримання логічної послідовності методичних аспектів 
підготовки до лекції, семінару, практичного і лабораторного заняття. 

Словникова робота: лекція, семінар, практичне і лабораторне заняття, консультація, 
типи занять, методичні аспекти підготовки до заняття, методичні аспекти проведення 
заняття, цілі навчального заняття, конспект лекції. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Дайте визначення лекції і назвіть ії види. 
2. Охарактеризуйте методичні аспекти підготовки і проведення лекції. 
3. Дайте визначення семінару і назвіть його тини. 
4. Охарактеризуйте методичні аспекти підготовки і проведення семінару. 
5. Які навчальні цілі можуть мати лекція, семінар, практичне та лабораторне заняття? 
6. Охарактеризуйте методичні аспекти підготовки і проведення практичного і 
лабораторного заняття. 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Запропонувати студентам проаналізувати різни види занять і їх цілі. 



 

2. Поділити студентів на групи. Дати кожній групі завдання скласти план-конспект лекції 
або семінару із запропонованої теми, прочитати і захистити його перед іншими групами. 

Теми рефератів 
1. Особливості роботи викладача над конспектом лекції. 
2. Специфіка роботи викладача на семінарському занятті. 

Література:  
основна [1-6, 10-15, 17]; 

додаткова [20-26, 28; 33-37, 40] 
 

Тема 4. Інтерактивні методи навчання у вищій школі 
Принцип побудови і функціонування педагогічного, психологічного, комп’ютерного 

спілкування в режимі діалогу. Інтерактивність комп’ютерних засобів навчання, і 
інтерактивність організації педагогічного процесу, загальною ознакою яких є принципи 
інтеракції: багатостороння комунікація, взаємодія і взаємонавчання студентів, кооперована 
навчальна діяльність з відповідними змінами у ролі і функціях як тих, хто навчається, так і 
викладачів. «Мозковий штурм» як інтерактивна технологія колективного обговорення, що 
застосовується для прийняття кількох рішень з конкретної проблеми «Case-метод», і 
«Дерево рішень». метод «Ділової гри», метод «Круглого столу», тренінги. 

Мета: дати уявлення про інтерактивні методи навчання як специфічної формо 
організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні 
умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність. 

Словникова робота: інтерактивне навчання, дискусія, «мозковий штурм», «Case-
метод», методичні аспекти підготовки до заняття в рамках інтерактивного навчання. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Дайте визначення лекції і назвіть її види. 
2. Охарактеризуйте методичні аспекти підготовки і проведення лекції. 
3. Дайте визначення семінару і назвіть його тини. 
4. Охарактеризуйте методичні аспекти підготовки і проведення семінару. 
5. Які навчальні цілі можуть мати лекція, семінар, практичне та лабораторне заняття? 
6. Охарактеризуйте методичні аспекти підготовки і проведення практичного і 

лабораторного заняття. 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Запропонувати студентам проаналізувати різни види інтерактивної взаємодії і їх 

цілі. 
2. Закріплення ключових понять і термінів за темою: «Методи навчання психології». 

Проводиться у формі експрес-диктанту (10 хвилин). 
3. Презентація робіт малих груп (за результатами самостійної групової роботи). Студенти 

представляють розроблені проекти інтерактивного навчання з їх обґрунтуванням (по 
групам). Визначають особливості обраних інтерактивних методик, їх професійно-
педагогічні завдання (роль) у формуванні професійних якостей. 

4. Організація та проведення «Мозкового штурму». 

Теми рефератів 
1. Есе на тему найбільш дієві методи інтерактивного навчання. 
2. Специфіка роботи викладача на тренінгу як провідному методу інтерактивного 

навчання. 
Література:  

основна [1-6, 8-12]; 
додаткова [18-22, 28; 33-36, 40] 



 

 
 

 
Змістовий модуль 3. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи 

 
Тема 5. Професійна підготовка, педагогічний зміст і функції викладацької 

діяльності 
Специфіка підготовки викладачів психології. Професійна кваліфікація науково-

педагогічних працівників вузів. Функції, ролі, рольові позиції викладача психології. 
Складові елементи і функції викладацької праці. Інформаційно-предметний, науково-
методичний, психолого-педагогічний та духовно-ціннісний зміст педагогічної діяльності 
викладача психології. Знання, навички, вміння та особистісні якості викладача психології. 

Мета: сформувати уявлення про специфіку підготовки викладачів психології, 
складові елементи і функції викладацької праці, інформаційно-предметний, науково-
методичної, психолого-педагогічний і духовний зміст педагогічної діяльності викладача 
психології. 

Методичні вказівки: у процесі виконання завдань студентам необхідно звернути 
увагу на професійні та особистісні вимоги до викладача психології, елементи і функції 
викладацької праці та зміст педагогічної діяльності викладача психології. 

Словникова робота: підготовка викладачів, функції, ролі, рольові позиції викладача 
психології, елементи та функції викладацької праці, зміст педагогічної діяльності 
викладача. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. У чому полягає специфіка підготовки викладачів психології? 
2. Охарактеризуйте функції, ролі і рольові позиції викладача психології. 
3. Назвіть елементи та функції викладацької праці. 
4. У чому полягає інформаційно-предметний зміст педагогічної діяльності викладача 
психології? 
5. У чому полягає психолого-педагогічний зміст педагогічної діяльності викладача 
психології? 
6. Охарактеризуйте духовно-ціннісний зміст педагогічної діяльності викладача психології. 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Сформувати пакет необхідних методичних матеріалів з інформаційно-предметного та 

науково-педагогічного змісту педагогічної діяльності викладача психології із 
запропонованої психологічної дисципліни. 

2. Провести дискусію на тему: "У чому полягає духовно-ціннісний 
вимір людини?" 

3. запропонувати студентам ділову гру на тему «ефективні засоби начальної діяльності 
студентів». 

Теми рефератів 
1. Зміст педагогічної діяльності викладача психології. 
2. Професійні знання, навички, вміння та особистісні якості викладача психології. 
3. Педагогічна діяльність викладача психології. 

Література:  
основна [1-6, 9,11,15,17];  

додаткова [18, 24, 27,28;35,39,40] 
 
 

Тема 6.Стилі педагогічної діяльності 



 

Індивідуально-психологічний стиль педагогічної діяльності як стійка сукупність 
методів та прийомів професійної діяльності викладача. Стилі педагогічної діяльності: 
авторитарний, демократичний, ліберальний, змішаний. Об’єктивні та суб’єктивні фактори 
формування індивідуального стилю діяльності викладача вищої школи.  

Мета: сформувати уявлення про стиль педагогічної діяльності викладача психології. 
Методичні вказівки: у процесі виконання завдань студентам необхідно звернути 

увагу на професійні та особистісні вимоги до викладача психології, елементи і функції 
викладацької праці та зміст педагогічної діяльності викладача психології. 

Словникова робота: підготовка викладачів, функції, ролі, рольові позиції викладача 
психології, елементи та функції викладацької праці, зміст педагогічної діяльності 
викладача. 

 
Питання та завдання для самоконтролю 

1. У чому полягає специфіка підготовки викладачів психології? 
2. Охарактеризуйте функції, ролі і рольові позиції викладача психології. 
3. Назвіть елементи та функції викладацької праці. 
4. У чому полягає інформаційно-предметний зміст педагогічної діяльності викладача 

психології? 
5. У чому полягає психолого-педагогічний зміст педагогічної діяльності викладача 

психології? 
6. Охарактеризуйте духовно-ціннісний зміст педагогічної діяльності викладача 

психології. 
 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Сформувати пакет необхідних методичних матеріалів з інформаційно-

предметного та науково-педагогічного змісту педагогічної діяльності викладача психології 
із запропонованої психологічної дисципліни. 

2. Провести дискусію на тему: "У чому полягає духовно-ціннісний 
вимір людини?" 

 
Теми рефератів 

1. Зміст педагогічної діяльності викладача психології. 
2. Професійні знання, навички, вміння та особистісні якості викладача психології. 
3. Педагогічна діяльність викладача психології. 

Література:  
основна [1-6, 8-12]; 

додаткова [18-22, 28; 33-36, 40] 
 

 
Тема 7. Тренінг ораторської майстерності для викладача вищої школи 
Поняття про соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку практичних 

професійних вмінь та навичок. Види тренінгів, принципи тренінгу. Етапи тренінгу. Поняття 
спілкування як встановлення та розвитку контактів між людьми. Структура спілкування: 
комунікація, інтеракція, перцепція. Функції спілкування. Бар’єри спілкування між людьми. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Дайте визначення тренінгу і назвіть її види. 
2. Охарактеризуйте методичні аспекти підготовки і проведення соціально-

психологічного тренінгу. 
3. Назвіть основні принципи тренінгу. 
4. Які основні бар’єри спілкування між людьми? 



 

5. Чим відрізняється тренінг від основних форм навчального процесу – лекції та 
семінару? 

 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Запропонувати студентам проаналізувати різни види інтерактивної взаємодії і їх 

цілі. 
2. Закріплення ключових понять і термінів за темою: «Методи навчання психології». 

Проводиться у формі експрес-диктанту (10 хвилин). 
3. Презентація робіт малих груп (за результатами самостійної групової роботи). Студенти 

представляють розроблені проекти інтерактивного навчання з їх обґрунтуванням (по 
групам). Визначають особливості обраних інтерактивних методик, їх професійно-
педагогічні завдання (роль) у формуванні професійних якостей. 

4. Організація та проведення «Мозкового штурму» за темою «Як стати ідеальним 
оратором». 

Теми рефератів 
1. Програма тренінгу з ораторської майстерності для студентів. 
2. Специфіка роботи викладача на тренінгу як провідному методу інтерактивного 

навчання. 
Література:  

основна [1-6, 8-12]; 
додаткова [18-22, 28; 33-36, 40] 

 

Тема 8. Розробка навчального курсу з психології. Керівництво різними видами 
практики і дипломними роботами студентів 

Знання наукової і практичної психології як основа навчального курсу. Друковані й 
електронні джерела знань для викладачів психології. Технологія розробки навчальної 
програми (курсу). Вибір підручника, навчальних посібників та інших матеріалів для 
читання студентами. Відбір змісту навчальної програми (курсу) та постановка навчальних 
цілей. Розробка навчальної програми з психологічної дисципліни. Підготовка тематичного 
плану занять, планування навчальних занять і самостійної роботи студентів. Розробка 
формату проведення курсу та системи критеріїв оцінювання знань, навичок і вмінь з 
психологічних дисциплін. Планування окремих навчальних занять і складання конспектів. 

Види практики, її призначення та специфіка керівництва різними видами студентської 
практики. 

Особливості наукового керівництва дипломними роботами студентів. 
Мета: дати поняття про основу, джерела знань і технологію розробки навчальної 

програми (курсу) з психології. 
Сформувати уявлення про специфіку керівництва різними видами студентської 

практики й особливості наукового керівництва дипломними роботами. 
Методичні вказівки: у процесі самостійного виконання завдань студентам необхідно 

звернути уваг}' на основу, джерела і технологію розробки навчальної програми (курсу) з 
психології, а також на специфіку керівництва різними видами студентської практики й 
особливості наукового керівництва дипломними роботами. 

Словникова робота: друковані й електронні джерела знань, технологія розробки 
навчальної програми (курсу), робоча навчальна програма з психологічної дисципліни, 
тематичний план занять, критерії оцінювання знань, керівництво студентською практикою, 
наукове керівництво дипломною роботою. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Назвіть друковані й електронні джерела для викладачів психології. 



 

2. В чому полягає розробка навчальної програми з психологічної дисципліни? 
3. Що таке робоча навчальна програма з дисципліни? 
4. Що являє собою тематичний план? 
5. Специфіка керівництва різними видами практики. 
6. Особливості наукового керівництва дипломними роботами. 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Запропонувати студентам зробити порівняльний аналіз навчальних програм і робочих 

навчальних планів з психологічних дисциплін. 
2. Провести дискусію на тему: "Ваше уявлення про наукового керівника дипломної 

роботи". 
Теми рефератів 

1. Методичні аспекти розробки навчальної програми з психології. 
2. Керівництво студентською практикою. 
3. Наукове керівництво дипломними роботами. 

Література:  
основна [1-6,10-14]; 

додаткова [19, 23-29, 35-40] 
 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів  
 

Керівництво самостійною роботою здійснюється викладачем, який проводить практичні 
заняття з дисципліни. Він рекомендує студентам на вибір завдання за кожною з тем навчальної 
дисципліни (перелік завдань подано вище), встановлює термін виконання самостійної роботи 
(робота повинна бути подана на перевірку не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційно-
залікової сесії). На перевірку подається тільки повністю завершена самостійна робота, яка не 
повертається на доопрацювання. 3а запитаннями з приводу виконання самостійної роботи потрібно 
звертатись до керівника у зазначений для цього період. Результати виконання самостійної роботи 
викладаються студентом у звіті, на основі якого керівник оцінює роботу студента. 

Звіт із самостійної роботи за дисципліною "Методика викладання психології" повинен мати 
наступні складові: 

Титульна сторінка  
Зміст (містить перелік завдань з їх назвами, номери сторінок, на яких знаходяться звіти цих 

завдань у роботі). 
Оформлення звіту - довільне (рукопис або комп'ютерний набір). Сторінки нумеруються і 

вказуються у звіті. Обсяг - 15-20 сторінок рукописного тексту. Оцінка самостійної роботи студента 
враховується при підбитті підсумку модульного контролю, а також при виставленні екзаменаційної 
оцінки. 

Максимальна оцінка з самостійної роботи студентів - 20 балів, формується за двома 
критеріями: 

 а) дисциплінованість - відповідність терміну виконання: 
- повна відповідність терміну - 8 балів; 
- запізнення - зняття 1 балу за день (з цих 8 балів);  

б) якість виконання завдання: 
- висока якість - 10-12 балів; 
- посередня - 5-9 балів; 
- низька - 0-4 бали. 

Позитивно оцінюються: глибина та масштаб аналізу, наявність власної думки, рівень 
володіння та застосування бази знань дисципліни, правильність та повнота виконання завдань 
самостійної роботи, якість оформлення та вчасність подання. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Організація навчальних занять з психології у вищих навчальних закладах. 
2. Організація та проведення лекційних занять із психології. 



 

3. Організація та проведення семінарських занять із психології. 
4. Організація та проведення практичних та лабораторних занять. 
5. Самостійна робота студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 
психології». 
6. Використання наочності під час викладання навчальної дисципліни «Методика викладання 
психології». 
7. Особливості використання технічних засобів у процесі викладання психології. 
8. Методи контролю і самоконтролю у вивченні психології. 
9. Критерії оцінки знань та умінь з психології. 
10. Використання тестування для перевірки знань з психології. 
11. Класифікація методів навчання та особливості їх застосування у процесі вивчення психології. 
12. Проблемне навчання та його ефективність у процесі викладання психології.  
13. Позааудиторна робота з психології у середніх та вищих навчальних закладах. 
14.Особливості підготовки рефератів, курсових та дипломних робіт з психології. 
15. Шляхи оптимізації процесу викладання психології. 
16.Контроль у навчальному процесі та педагогічні вимоги до нього. 
17.Особливості викладання психології у початковій школі. 
18.Особливості підготовки та проведення уроків психології у середній школі. 
19. Стилі педагогічної діяльності. Загальна характеристика. 
20.Авторитарний стиль педагогічної діяльності. 
21.Демократичний стиль педагогічної діяльності. 
22.Ліберальний стиль педагогічної діяльності. 
23.Змішаний стиль педагогічної діяльності. 
24. Тренінг в роботі викладача вищої школи. 
25.Дискусія в роботі викладача вищої школи. 
26. Інтерактивні методи навчання. 
27.Проблемне навчання у вищій школі. 
28. Засоби оптимізації взаємодії між викладачем і студентами. 
29. Сучасні лекційні форми навчального процесу 
30. Методична розробка лекції з теми з обраної теми. 
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