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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Навчальна дисципліна “Методика викладання психології” належить до курсу 

підготовки магістрів психології. Її розроблено на основі структурно-логічного аналізу 
змісту психологічних дисциплін, генетичного підходу до розуміння природи психічних 
явищ і багаторічного досвіду викладання предмета у вищих навчальних закладах.  

Мета вивчення дисципліни — забезпечити методичну підготовку психолога-
магістра майбутнього викладача.  

Завдання — передати студентам необхідні знання про специфічні особливості 
навчального предмета як об’єкта професійної діяльності, озброїти інструментарієм 
організації ефективного навчання психології, сформувати необхідні навички і вміння з 
підготовки і проведення різних видів навчальних занять. В основній частині програми 
розглядаються питання, що розкривають вимоги до стратегії викладання психологічного 
знання як системи, до методики, форм, організації, прийомів і методів викладання 
психології, а також методичні підходи до вивчення конкретних тем курсу 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. 

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. 

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. 
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. 

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. 

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.  

Література:  
основна [1-6,12,15,17];  

додаткова [19,22,27,28;30,34,39,40] 



 

 
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. 

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. 
Література:  

основна [1-6,10-14]; 
додаткова [19, 23-29, 35-40] 

 
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. 

 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Робота викладача, спрямована на попередження негативного впливу буденних 

психологічних знань на засвоєння наукових психологічних понять.  
2. Необхідність викладання психологічних знань на основі відповідних 

методологічних принципів.  
3. Поясніть, як може позначитися на якості знань відсутність чітких методологічних 

позицій при їх засвоєнні.  
4. Методологічний принцип детермінізму. Особливості його реалізації при 

викладанні психологічних знань. 
5. Методологічний принцип розвитку психіки в діяльності. Мета його реалізації при 

поясненні психологічних закономірностей.  
6. Методологічний принцип єдності свідомості та діяльності, його значення в 

інтерпретації психологічних фактів.  
7. Методологічний принцип дії зовнішнього через внутрішнє у психічному житті 

людини. Його значення в поясненні психічних явищ.  
8. Значення наочності на заняттях з психології. Поясніть, з якою метою її 

використовують.  
9. Вимоги до підбору і методики використання наочності на заняттях з психології.  
10. Переваги демонстраційного експерименту як засобу унаочнення. Вимоги до його 

організації і проведення.  
11. Поясніть, чим зумовлена необхідність активізації розумової діяльності студентів 

при засвоєнні знань з психології.  
12. Психологічна сутність активізації мислення.  
13. Переваги методу аналізу проблемних ситуацій перед іншими методами активізації 

розумової діяльності.  
14. Необхідність контролю за якістю засвоєння психологічного матеріалу.  
15. Типові помилки у знаннях учнів. Виявлення поверхового характеру психологічних 

знань.  
16. Необхідність мотивації оцінки, що виставляється учневі за знання.  
17. Критерії оцінювання знань учнів з психології.  
18. Поясніть, чому недоцільно починати роботу над лекцією зі складання її плану.  
19. Умови, від яких залежить вибір методу подання навчального матеріалу.  
20. Оптимальна послідовність етапів роботи в підготовці лекції.  
21. Основні моменти, на яких слід акцентувати увагу при поясненні питання про 

походження психіки.  
22. Відмінності життєвих функцій психіки тварини і людини.  
23. Основні моменти, на яких слід акцентувати увагу під час пояснення теми 

“Особистість”.  
24. Принципово важливі моменти, на яких необхідно зупинитись, пояснюючи тему 

“Діяльність”.  
25. Питання, на яких необхідно акцентувати увагу, пояснюючи тему “Колектив”. 
26. Питання, на яких необхідно акцентувати увагу, пояснюючи тему “Спілкування”.  



 

27. Принципово важливі моменти, які необхідно виокремити, пояснюючи тему 
“Увага”.  

28. Важливі моменти, на яких необхідно акцентувати увагу, характеризуючи чуттєве 
пізнання.  

29. Важливі моменти, на яких необхідно акцентувати увагу, характеризуючи 
абстрактне пізнання.  

30. Модель актуалізації знань і прийомів активізації мислення при поясненні теми 
“Відчуття”.  

31. Модель актуалізації знань і прийомів активізації мислення при поясненні теми 
“Сприймання”.  

32. Модель актуалізації знань і прийомів активізації мислення при поясненні теми 
“Мислення”.  

33. Модель актуалізації знань і активізації мислення при поясненні теми “Уява”.  
34. Модель актуалізації знань і активізації мислення при поясненні теми “Пам’ять”.  
35. Модель актуалізації знань і прийомів активізації мислення при вивченні теми 

“Почуття”.  
36. Модель актуалізації знань і прийомів активізації мислення при вивченні теми 

“Воля”.  
37. Модель актуалізації знань і активізації мислення при поясненні теми.  
38. Модель переходу до вивчення нового розділу курсу “Індивідуально-психологічні 

властивості особистості”.  
39. Модель актуалізації знань і прийомів активізації мислення при вивченні теми 

“Темперамент”.  
40. Модель актуалізації знань і прийомів активізації мислення при вивченні теми 

“Здібності”.  
41. Модель актуалізації знань і прийомів активізації мислення при вивченні теми 

“Характер”.  
42. Завдання викладання психології у вищому навчальному закладі.  
43. Роль психологічних знань у професійній діяльності викладача.  
44. Особливості психологічного матеріалу як об’єкта сприймання і засвоєння.  
45. Емпіричні знання психології та їх вплив на процес засвоєння наукових понять.  
46. Стратегічні завдання при оволодінні психологічними знаннями.  
47. Освітні програми, навчальні дисципліни і цілі навчання.  
48. Принцип розвитку психіки в діяльності, його сутність і значення в поясненні 

психічних явищ.  
49. Принцип єдності свідомості й діяльності та його роль у поясненні детермінант 

розвитку свідомості.  
50. Характеристика основних підручників, практикумів і хрестоматій із загальної 

психології.  
51. Характеристика методичної літератури з питань методики викладання психології.  
52. Вимоги до підбору і методика використання образотворчої наочності у навчанні 

психології.  
53. Словесна наочність, її види і методика використання на заняттях з психології.  
54. Предметна наочність, її види і методика використання на заняттях з психології.  
55. Принцип активності у навчанні, необхідність активізації пізнавальної діяльності 

при засвоєнні психологічних знань.  
56. Форми опитування і методика його проведення.  
57. Альтернативно-тестовий контроль знань з психології, його можливості й процедура 

проведення.  
58. Форми контролю, рівні засвоєння психологічних знань і критерії їх оцінювання.  
59. Мотивація оцінки, її дидактична функція.  
60. Методичні аспекти підготовки до лекції з психології.  



 

61. Методичні аспекти підготовки до семінарського заняття.  
62. Методичні аспекти підготовки до практичного заняття.  
63. Методичні аспекти підготовки до лабораторного заняття.  
64. Види лекції та їх характерні особливості.  
65. Типи занять та їх специфіка.  
66. Індивідуальна та групова консультація, особливості її проведення.  
67. Екскурсія, рольова та ділова гра.  
68. Особливості наукової і навчальної дисципліни.  
69. Самостійна робота студентів.  
70. Роль читання і конспектування в пізнавальному процесі.  
71. Методи і системи навчання.  
72. Мета, напрями розвитку і завдання української освіти.  
73. Вимоги до формування змісту педагогічної діяльності викладача психології.  
74. Значення психологічної освіти в соціалізації наступних поколінь.  
75. Інформаційно-предметний зміст педагогічної діяльності викладача психології.  
76. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки психологів.  
77. Навчальні плани і програми вивчення психологічних дисциплін.  
78. Науково-методичний зміст педагогічної діяльності викладача психології.  
79. Сутність інтеграції навчальних дисциплін.  
80. Кабінет і кабінетна система навчально-виховного процесу.  
81. Роль міждисциплінарних зв’язків у навчально-виховному процесі.  
82. Складові психолого-педагогічного та духовного змісту педагогічної діяльності 

викладача психології.  
83. Форми навчання і види навчальних занять з психології.  
84. Особистісні властивості, педагогічні здібності, культурно-психологічна 

компетентність і педагогічна майстерність викладача психології.  
85. Основний “інструмент” педагогічної діяльності викладача психології.  
86. Шляхи і засоби підвищення ефективності викладання психології.  
87. Арсенал стилів педагогічного спілкування і види педагогічного впливу викладача 

психології.  
88. Організація самостійної роботи студентів.  
89. Розробка структурно-логічної схеми за темою навчального заняття.  
90. Поєднання процесів навчання, виховання й освіти у викладанні психології. 
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	90. Поєднання процесів навчання, виховання й освіти у викладанні психології.
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