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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Методика викладання психологічних
дисциплін» складена відповідно вимог освітньо-наукової програми підготовки
аспірантів спеціальності 053 «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні принципи та
форми організації навчального процесу в різних типах навчальних закладів;
засоби діагностики та контролю знань з психології.
Міждисциплінарні зв’язки.
Програма курсу ґрунтується на знаннях, отриманих аспірантами в ході
освоєння курсів «Наукові школи в психології», «Теоретико-методологічні
проблеми в психології», «Зарубіжні освітні наукові системи».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Нормативно-правове забезпечення освіти, цілі і принципи викладання
психології в різних типах навчальних закладів.
2. Зміст психологічної освіти та розробка навчального курсу по
психології. Прийоми активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів та
засоби діагностики якості знань.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у аспірантів
системних знань та навичок ефективного здійснення педагогічної діяльності,
засвоєння активних методів і прийомів викладання психологічних дисциплін в
різних типах навчальних закладів, а також технологій проведення контролю та
оцінки якості знань.
1.1. Основні завдання вивчення дисципліни:

ознайомлення із категоріальним апаратом та основними
тенденціями розвитку сучасної психології;

засвоєння нормативно-психологічного забезпечення освіти,

вивчення методів та форм викладання психологічних дисциплін;

розуміння особливостей професійної підготовки і діяльності
викладача психології;

усвідомлення технології розробки навчального курсу з психології;
підготовки тематичного плану занять і планування навчальних занять;

засвоєння методів діагностики та контролю при викладанні
психологічних дисциплін;

оволодіння навичками практичного застосування знань в організації
самостійної науково-дослідницької роботи.
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1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати: нормативно-психологічне забезпечення освіти, методи та форми
викладання психологічних дисциплін; особливості професійної підготовки і
діяльності викладача психології; методи діагностики та контролю засвоєння
знань.
вміти:
 застосовувати європейську кредитно-трансферну систему (ЄКТС) та
впроваджувати кредитно-модульну систему в організацію навчального
процесу;
 знати та розуміти технології розробки навчального курсу з психологічних
дисциплін; підготовки тематичного плану занять, планування та організацію
навчальних занять і самостійної роботи студентів;
 уміти застосовувати прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів у
процесі засвоєння психологічного матеріалу, засобів діагностики та
контролю засвоєння знань і вмінь з психологічних диспиплін;
 знати особливості післядипломної підготовки викладачів психології у вищих
навчальних закладах;
 застосовувати різні концепції, методи та прийоми навчання та виховання з
урахуванням психологічних закономірностей розвитку особистості в умовах
навчально-виховного процесу та його цілей.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться
60 годин /2 кредити ЄКТС.
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Нормативно-правове забезпечення освіти, цілі і
принципи викладання психології в різних типах навчальних закладів.
Тема 1. Психологічна освіта : історія та сучасний стан. Освітньопрофесійні програми і викладання психології
Сутність, об’єкт і предмет методики викладання психологічних дисциплін.
Історія викладання психології в ХУІІІ-ХІХ ст. Історія викладання психології у вищій
школі в ХХ ст. Основні тенденції сучасної психологічної освіти. Основні вектори
політики формування єдиного європейського освітянського простору: прийняття
трирівневої структури вищої освіти (бакалаврат, магістратура, аспірантура); розробка
модульного принципу освіти згідно з європейською системою кредитів (ЄКТС);
забезпечення взаємного визнання дипломів на європейському рівні; сприяння
мобільності студентів і викладачів; розробка методологічних засад для оцінювання
якості освіти.
Програми професійної освіти. Зміст психологічної освіти у вищих навчальних
закладах України різних ступенів. Післядипломна психологічна освіта в Україні.
Тема 2. Цілі та принципи викладання психологічних дисциплін на різних
освітянських рівнях
Мета освітнього процесу. Принципи, на яких грунтується освітній процес.
Нормативна та вибіркова частина змісту психологічної освіти. Структурно-логічна
схема підготовки психологів. Навчальний план та робочий навчальний план. Основні
освітні програми вищої професійної освіти по спеціальності «психологія» на першому
(бакалаврському) рівні. Способи побудови навчальних програм. Програми вищої
професійної освіти по спеціальності «психологія» на другому (магістерському) рівні.
Основні освітні програми післявузівської професійної освіти з психологічних
спеціальностей (освітньо-науковий та науковий рівні).
Тема 3. Основні тенденції розвитку психології в світі і психологічна освіта
Типова тривалість психологічної освіти: при неперевній загальній освіті, при
неперевній спеціалізованій освіті, при перервній психологічній освіті. Типовий зміст
психологічної освіти: фундаментальні та прикладні психологічні дисципліни, які
вивчаються у більшості держав. Науково – орієнтована та практично орієнтована
професійна психологічна освіта. Вихід психології за межі вищої освіти. Розробка
механізмів забезпечення якості освітніх психологічних програм. Перспективи для
України при входженні до загальноєвропейського освітнього простору. Розвиток
дистанційної і неперервної психологічної освіти. Посилення ролі прикладної і
практичної психології. Диференціація психологічного знання і галузей психологічної
освіти.
Тема 4. Особливості впровадження кредитно-модульної системи
в
організацію навчального процесу
Поняття пр European Communiti Course Credit Transfer System - Європейську
систему трансферу оцінок. Можливості переведення національних систем в ECTS.
Вимоги кредитної системи до розробки академічних планів навчання та робочих
програм з навчальних дисциплін. Шкала рівнів ECTS студентів. Кредитно-модульна
система організації навчального процесу, як поєднання модульних технологій
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навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Заліковий кредит,
модуль та змістовий модуль. Контроль академічної успішності студента.
Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (
КМСОНП) в Україні.
Тема 5. Знання наукової і прикладної психології як основи навчального
курсу
Структура наукової психології. Принцип системності у викладанні психології.
Опора на абстрактні поняття та загальні наукові категорії при викладанні знань
теоретичної психології. Головні проблеми при викладанні теоретичної психології.
Специфіка наукової мови і доцільність її переводу на побутову мову. Прийоми
викладання знань прикладної психології. Особливості практичної психології й
можливості її використання у викладанні психології. Викладання
основ
психотехнологій та методів практичної психології. Використання друкованих та
електронних джерел знань для викладання психології.
Змістовий модуль 2. Зміст психологічної освіти та розробка навчального
курсу по психології.
Прийоми активізації учбово- пізнавальної діяльності студентів та засоби
діагностики якості знань
Тема 6. Форми навчальних занять та методика їх проведення
Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах: лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.
Функції лекції. Методичні прийоми активізації мислення студентів на лекції:
проблемність викладання навчальної інформації, риторичні питання. Навчальна мета
семінарських занять. Технологія керування пізнавальною діяльністю студентів на
семінарських заняттях. Оволодіння вміннями застосовувати теоретичні знання на
практиці як основна мета практичних занять. Різновиди практичних занять залежно
від місця їх проведення. Основні форми здійснення самостійної роботи: індивідуальні
завдання з окремих дисциплін у формі рефератів, узагальнень практики,
розрахункових або графічних робіт тощо при консультуванні з боку викладача;
курсові проекти (роботи), дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи). Основні види
практики у вищих навчальних закладах: ознайомча, навчальна, переддипломна.
Тема 7. Технологія розробки навчального курсу з психології
Планування навчальних занять і самостійної роботи аспірантів. Вибір
начальних посібників, підручників та інших матеріалів по дисципліні. Добір змісту
курса і його відповідність державному стандарту. Встановлення логічного зв’язку
між темами, що вивчаються. Постановка учбових цілей. Розробка робочої програми
курсу. Підготовка тематичного плану занять. Розробка опитувального листа для
оцінки курсу аспірантів. Планування окремих навчальних занять. Розробка критеріїв
оцінки знань і умінь. Розробка формату проведення курсу: його організація, порядок і
темп проходження, кількість, характер і часові рамки проведення тестів,
використання технік оцінювання, вибір лекційних і семінарських (практичних) форм
проведення занять.
Тема 8. Викладач психології як суб’єкт педагогічної діяльності
Загальна характеристика педагогічної діяльності. Мотивація педагогічної
діяльності. Функції викладача психології та його ролі. Педагогічні здібності та
6

особливості їх розвитку. Індивідуальний стиль діяльності викладача психології.
Особливості вербальних та невербальних засобів спілкування в педагогічній
діяльності. Специфіка розвитку особистісних якостей викладача. Взаємодія суб’єктів
освітнього процесу. Загальна характеристика навчального співробітництва.
Педагогічне спілкування як форма взаємодії суб’єктів освітнього процесу. «Бар’єри»
в педагогічній взаємодії, спілкуванні і учбово-педагогічній діяльності. Механізм
педагогічної взаємодії і способи його реалізації в практичній роботі на рівні
взаємовідносин і на рівні виконавчих дій. Критерії професійної кваліфікації науковопедагогічних працівників вузів. Знання, уміння, здібності та особистісні якості
викладача психології.
Тема 9. Прийоми та засоби активізації учбово-пізнавальної діяльності
аспірантів
Мотивація діяльності та створення відповідної ціннісно-мотиваційної сфери.
Методи формування пізнавального інтересу: пізнавальні ігри; навчальні дискусії;
створення ситуацій емоційно-моральних переживань; створення ситуацій
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості.
Активні методи викладання психологічних дисциплін. Наочність та її значення
при поясненні психологічного матеріалу. Вимоги до підбору і використання
наочності на заняттях із психології.
Прийоми активізації розумової діяльності у процесі засвоєння психологічного
матеріалу: риторичні питання по зміст вивченого матеріалу, психологічні завдання,
аналз проблемних ситуацій, відповіді на програмовані та альтернативні тестові
питання, що орієнтовані на розвиток творчих здібностей аспірантів.
Тема 10. Організація контролю та оцінка якості знань
Поточний; проміжний (рубіжний); відстрочений контроль, або контроль
збереження знань; та підсумковий
контроль. Рівні контролю: самоконтроль,
кафедральний, ректорський та міністерський. Семестровий контроль з певної
дисципліни у вигляді семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку.
Форми проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування
тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії
оцінювання. Оформлення результатів семестрового контролю. Особливості
оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практик. Державна атестація
здобувачів вищої освіти.
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– 96 с.
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ – ЗАЛІК.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ







оцінка активності на аудиторних заняттях;
усне опитування на семінарських заняттях;
тематичне тестування на семінарських заняттях;
письмові контрольні роботи за відповідними модулями;
контрольні роботи за відповідними модулями;
перевірка виконання навчально-дослідного завдання;

 поточне та підсумкове тестування.
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