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Опис дисципліни 

          Курс спрямований  на свідоме творче засвоєння здобувачами вищої освіти методології  

сучасної освіти, теорії навчання та виховання студентів в умовах вищої школи, набуттю навичок й 

умінь професійної викладацької діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань, 

а також вміння їх адекватно застосовувати у викладанні психологічних дисциплін. Здобувачі 

вищої освіти мають змогу  опанувати інноваційні методики викладання психології та сформувати 

уміння розробки методичних, дидактичних та інших психолого-педагогічних матеріалів, 

необхідних для викладання психології. У процесі опанування курсу у здобувачів істотним чином 

активізується творче самовираження та інтерес до викладацької діяльності. 

 

Структура курсу 

Години 

(лек. / 

сем./лаб.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/-/- 

1.Особливості 

психологічно 

пізнання та його  

практичного 

використання 

 

 

  

Знати предмет, завдання і логіку курсу. 

Характеризувати викладання 

психології у закладах вищої освітив в 

історичному контексті. Визначати 

напрямки розвитку сучасної 

психологічної науки: теоретичний, 

прикладний і практичний. 

Обґрунтувати психологію як наукову і 

навчальну дисципліну. Описати 

просвітницьку роботу як провідний вид 

діяльності психолога. Аналізувати роль 

педагогічних умінь та навичок в роботі 

психолога. 

Питання 

Групова дискусія 

Кейси 

 

 

 

 

2.Методологічні 

проблеми та 

перспективи 

розвитку сучасної 

Аналізувати парадигмальні зміни у 

розвитку психологічного пізнання. 

Обґрунтовувати методологічні  аспекти 

позитивістської (об’єктної) парадигми 

Питання 

Тести 

Задачі 



 

2/2/- 

психологічної науки 

 

 

психологічного пізнання. Визначати 

методологічні засади особистісно 

орієнтованої (суб’єктної) парадигми 

психологічного пізнання. Здійснити 

критичний аналіз позитивістського 

підходу у психології. Аналізувати 

теоретичні основи гуманістично 

орієнтованої психологічної практики. 

Обґрунтувати синергетику як 

міждисциплінарну науку та 

методологічний підхід пізнання 

предмету психологічної науки. 

Аналізувати роль феноменології та 

герменевтики в психологічному 

пізнанні. Здійснювати порівняльний 

аналіз психологічного знання у рамках 

класичної (позитивістської) та 

постнекласичної  парадигм. 

2/-/- 

3. Сучасна освіта в 

психологічному 

вимірі 

Аналізувати світові тенденції розвитку 

сучасної освіти та освіту як середовище 

самоактуалізації особистості. Вміти 

критично проаналізувати сучасний 

процес навчання у психологічному 

контексті. Обґрунтувати навчання як 

процес розвитку уміння вчитися. 

Здійснити порівняльну характеристику 

традиційної та гуманістичної парадигм 

навчання. Вміти критично 

проаналізувати сучасний процес 

виховання у психологічному контексті. 

Обґрунтувати навчену безпорадність як 

проблему сучасної освіти. Визначати 

виховання як процес розвиту 

суб’єктності особистості. Науково 

обґрунтувати структуру педагогічної 

праці на підставі  аналізу трьох 

психологічних категорій: педагогічна 

праця як «діяльність», педагогічна 

праця як «спілкування», педагогічна 

праця як «особистість» вчителя. 

Здійснити ґрунтовний психологічний 

аналіз  структури педагогічного 

спілкування: педагогічної комунікації, 

педагогічної інтеракції, педагогічної 

перцепції.  

Питання 

Тести 

Кейси 

Групові дискусії 

-/2/- 

4.Проблеми та 

перспективи 

інтеграції 

української вищої 

освіти в 

європейський 

освітній простір 

 

Обґрунтовано аналізувати сучасні 

виміри інтеграційних процесів вищої 

освіти України в європейський освітній 

простір. Виокремити умови та 

проблеми впровадження кредитно-

трансферної системи організації 

навчального процесу у навчальних 

закладах III-IV рівнів акредитації. 

Обґрунтувати суб’єктність студентів як  

Питання  

Тести 

Кейси 

Групові дискусії 



умову і важливий чинник ефективності 

впровадження кредитно-трансферної 

системи  в освітній процес. Знати 

поняттєвий апарат: модуль, змістовий 

модуль, кредит, заліковий кредит, 

трансфер. Аналізувати роль 

самостійної роботи та її види і форми в 

умовах кредитно-трансферної системи 

навчання.  

2/2\- 

5. Методологічні 

орієнтири  вищої 

гуманітарної освіти 

Аналізувати особливості 

постнекласичної парадигми сучасної 

освіти, виклики та орієнтири сучасної 

освіти з погляду синергетики. 

Визначати аксіологічні вектори 

розвитку сучасної освіти в контексті 

основних парадигм: традиційна 

(знаннєва), гуманістична (особистісно 

орієнтована), компетентнісна, 

гуманітарна (культурологічна). 

Обґрунтувати феномен відчуження як 

проблему сучасного освітнього 

середовища. Аналізувати проблеми 

гуманізації та гуманітаризації сучасної 

вищої освіти. Показати 

феноменологічний контекст 

розвивального навчання у вищому 

закладі освіти.  

Питання  

Групові дискусії 

Кейси 

Есе 

-/2/- 

6. Загальні 

особливості 

організації 

пізнавальної 

діяльності студентів 

Знати особливості формування учбової 

діяльності студентів. Вміти розвивати  

у студентів уміння самостійно вчитися. 

Ґрунтовно визначати особливості 

розвитку студента як суб’єкта освіти. 

Розуміти викладання у вищому 

навчальному закладі як розвивальне 

навчання. Використовувати інноваційні 

методи навчання. Уміти застосувати 

компетентнісний підхід у сучасній 

вищій освіті. Аналізувати проблеми 

діалогізації освітнього процесу закладу 

вищої освіти. Вміти розробляти 

психологічні курси в кредитно-

трансферній системі навчання. 

Питання 

Задачі  

Групові дискусії 

Ділові ігри 

Кейси 

-/2/2 

7. Освітній діалог як 

інноваційна 

гуманітарна 

технологія 

Знати історичні витоки освітнього 

діалогу. Знати поняття та суть 

освітнього діалогу як інноваційної 

психодидактичної форми навчання. 

Виокремлювати рівні освітнього 

діалогу: формальний, змістовий, 

ціннісно-смисловий. Аналізувати 

загальні характеристики формального 

діалогу. Здійснювати порівняльний 

аналіз  монологічного та діалогічного 

педагогічного спілкування. Проявляти 

особистісні здатності викладачів в 

Питання 

Ділові ігри 

Кейси 

Групові дискусії 



контексті діалогізації освітнього 

середовища. Аналізувати педагогічні 

установки викладача-фасилітатора (за 

К.Роджерсом): істинність, відкритість, 

конгруентність викладача, підтримка, 

заохочення, прийняття та емпатійне 

розуміння студентів. Вміти 

використовувати «Я – висловлювання» 

у педагогічному спілкуванні. Вміти 

розвивати готовність студентів до 

освітнього діалогу. Вміти здійснювати 

процедури діалогізації змісту 

освітнього діалогу:  відкритість 

освітнього матеріалу, інтенціональність 

педагогічного мовлення, 

метафоричність освітнього матеріалу, 

ігрові форми педагогічної взаємодії, 

контекстуальність освітнього 

матеріалу. Обґрунтувати психолого-

педагогічні умови впровадження 

освітнього діалогу як інноваційної 

форми навчання. Аналізувати 

організаційні та методичні особливості 

розробки курсів у формі освітнього 

діалогу викладачами вищої школи. 

Аналізувати досвід апробації 

освітнього діалогу у процесі навчання 

студентів. 

-/2/- 

8. Форми і методи 

викладання 

психології 

 

Аналізувати лекцію як метод 

викладання психології. Вміти 

застосовувати методики проведення 

практичних, семінарських і 

лабораторних занять. Демонструвати 

вміння організації та управління 

навчальною дискусією. Знати, як 

ефективно організувати роботу 

студентів з підручниками та науковою 

літературою та створити методичне 

забезпечення для самостійної роботи, 

зокрема інтерактивні електронні 

комплекси дисциплін. Вміти 

розробляти різні види індивідуальних 

навчально-дослідних завдань в 

кредитно-трансферній системі 

навчання. Знати і вміти 

використовувати методичні 

особливості викладання психологічних 

дисциплін з теоретичної, прикладної та 

практичної  психології. Демонструвати 

вміння розробки і проведення занять у 

формі освітнього діалогу. 

Питання 

Ділові ігри 

Кейси 

Групові дискусії 

2/-/- 

9.Навчально-

педагогічні ігри в 

освітньому процесі 

Аналізувати соціальне і психолого-

педагогічне значення гри. Знати 

загальні відомості про навчально-

Питання 

Ділові ігри 

Рольові ігри 



вищої школи педагогічні ігри. Виокремлювати і 

характеризувати різні види навчально-

педагогічних ігор. Аналізувати різні 

види кейсів і вміння їх 

використовувати у педагогічній 

практиці. Характеризувати етапи 

підготовки та методика проведення 

навчально-педагогічних ігор. Вміти 

створювати і впроваджувати різні види 

навчально-педагогічних ігор. 

Кейси 

Групові дискусії  

-/2/- 

10. Контроль і 

оцінка учбової 

діяльності студентів  

Знати особливості, види і функції 

контролю та оцінки учбової діяльності 

Аналізувати карту труднощів педагога 

в процесі оцінювання. Визначати 

особливості контролю та оцінювання 

психологічних знань в кредитно-

трансферній системі. Знати вимоги до 

тестового контролю та розрізняти його 

види: вхідний, поточний, модульний,  

підсумковий. Вміти розробляти тести 

трьох рівнів складності. Демонструвати 

вміння розробки та впровадження 

комп’ютерних тестів для оцінки 

психологічних знань.  

Тести 

Питання 

Кейси 

Групові дискусії 

-/2/- 

11. Особливості 

оцінки професійної 

діяльності викладача 

Аналізувати професійний стиль 

діяльності викладача. Знати етичні 

проблеми у викладацькій діяльності 

психолога. Демонструвати вміння 

аналізувати Я-концепцію педагога і 

його вплив на ефективність освітнього 

процесу. Знати особливості розвитку 

професійної рефлексії викладача 

психології. Демонструвати вміння 

професійної оцінки педагогічних умінь 

та професійно значущих якостей 

викладача. Аналізувати проблему 

професійного вигорання викладача. 

Вміти здійснювати психолого-

педагогічний аналіз ефективності 

лекцій, семінарських та лабораторних 

занять.  

Питання 

Кейси 

Групові дискусії 

-/-/4 

12.Психодіагностичне 

дослідження 

професійно значущих 

якостей особистості 

викладача 

 

Характеризувати основні 

психодіагностичні підходи  у 

дослідженні особистості педагога. 

Вміти використовувати питальники 

дослідження індивідуального 

педагогічного стилю   діяльності 

А.Маркової, емоційної спрямованості 

особистості Д.Додонова, локусу 

контролю Дж. Роттера, потреби в 

самоактуазізації А.Маслоу (у 

модифікації Н.Каліної і В.Лазукіна 

«САМОАЛ»), сенсожиттєвих 

орієнтацій Д.О.Леонтьєва, емпатійних 

Психодіагностичні 

методики 

Кейси 

Групові дискусії 

Есе 

 



тенденцій А.Мехрабіана, професійного 

вигорання   К. Маслач, С. Джексона (в 

адаптації Н. Водоп`янової), 

професійної рефлексії А.Карпова. 

Демонструвати вміння розвивати 

рефлексивні здібності. Демонструвати 

досвід формування програми 

професійного і особистісного розвитку 

майбутнього викладача психологічних 

дисциплін. 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із  

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування.  

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 
Змістовий модуль 1 (теми 1-5) – обговорення кейсів, тестування, 

усне опитування, написання есе, групові дискусії 

24 

Змістовий модуль 2 (теми 6-10) – обговорення кейсів, усне 

опитування, тестування, групові дискусії, ділові ігри 

24 

Змістовий модуль 3 (теми 9-10) – обговорення кейсів, усне 

опитування, виконання психодіагностичних методик,  написання 

есе, ділові ігри 

8 



ІНДЗ (захист навчального проекту) 20 

Підсумковий контроль (теми 1-10) – тестові завдання трьох рівнів 

складності 

24 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

А 90 – 100 відмінно   

В 85-89 добре  

С 75-84 добре 

D 65-74 задовільно  

Е  60-64 достатньо 

FX 35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 


