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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методика викладання психології” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму напряму 8.03010201 – 

Психологія, спеціальності ДС-10-1, 2, 3. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  методика викладання психології в навчальних 

закладах та формування навичок проведення основних видів занять. 
 Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, диференційна психологія, вікова психологія, 
соціальна психологія, педагогічна психологія.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні питання методики викладання психології. 
2. Організація процесу навчання та типи навчальних занять із психології. 
3. Особистість викладача-психолога. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методика викладання психології ” є надання студентам 

систематизованих знань із методики викладання психології та формування навичок проведення 

основних видів навчальних занять. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика викладання психології” є знайомство з 
теоретичними положеннями методики викладання психології та формуванні навичок 

проведення основних видів навчальних занять. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

- історію викладання психології, внесок основних психологічних шкіл у теорію викладання; 

- принципи та складові основних форм навчальних занять у викладанні психології: лекції, 
практичного та семінарського заняття; 

- таксономію навчальних завдань із психології; 
вміти : 

- вільно користуватись засобами нормативно-правового забезпечення процесу викладання 
дисципліни «психологія»; 

- уживати в практиці викладання теоретичні знання стосовно перебігу освітнього процесу. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 81 година / 2,25 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики викладання психології.  
ТЕМА 1. Предмет і задачі курсу методики. Цільова аудиторія та специфіка викладання і змісту 

навчальної дисципліни. Документи та стандарти, що регламентують викладання психології. 
Принципи викладання психології. 
ТЕМА 2. Психологічні школи щодо викладання взагалі та психології зокрема: біхевіоризм, 

когнітивізм, діяльнісний підхід. 

Змістовий модуль 2. Організація процесу навчання та типи навчальних занять із 
психології. 
ТЕМА 3. Форми подачі навчального матеріалу із психології: лекція, семінарські та практичні 
заняття, курсова робота, реферат. Види занять та методика їх проведення. 

ТЕМА 4. Перевірка та оцінка знань із психології. Таксономія навчальних завдань. Форми 

обліку знань. Засоби обліку успішності. Помилки, типи та засоби роботи із ними.  

ТЕМА 5. Самостійна робота студентів.  

ТЕМА 6. Види допоміжного матеріалу. 

Змістовий модуль 3. Особистість викладача-психолога. 

ТЕМА 7. Мотиваційна карта викладача психології. Вплив особистісних властивостей викладача 
психології та специфіку навчального процесу.  

ТЕМА 8. Типи слухачів та методи їх залучення до навчального процесу. Робота із порушниками 

дисципліни. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.  

5.     Засоби діагностики успішності навчання – проект, тести. 

 

 


