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Самостійна робота

Лабораторні заняття

2

Семінарські заняття

2

лекції

22

Всього

Номер та назва навчальної теми

Практичні заняття

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Семестр № _7____
Тема № 1 Предмет, цілі і завдання
дисципліни «Методика викладання
психології».
Тема № 2 Реалізація принципів,
методів і прийомів навчання у
процесі викладання психології у
вищій школі.
Тема № 3 Раціональна організація
навчально-пізнавальної діяльності
студентів.
Тема № 4 Методика підготовки та
проведення занять з психології у
ЗВО.
Тема 5. Використання методів
проблемного та активного навчання в
процесі викладання психології у ЗВО.
Всього за семестр

Екзамен

2. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять
Практичне заняття 1.
Тема: Предмет, цілі і завдання дисципліни «Методика викладання психології».
Час проведення 2 год.
Навчальна мета заняття: визначити предмет, цілі і завдання дисципліни «Методика
викладання психології». Розглянути історію розвитку психологічної та педагогічної думки.
Навчальні питання:
1. Предмет, цілі і завдання методики викладання психології у ВНЗ.
2. Сучасна психологiчна освiта.
3. Iсторiя розвитку та становлення педагогічної думки.
Практичне завдання: визначити й обґрунтувати основні напрями розвитку сучасної
педагогічної психології та сучасної теорії навчання; підібрати приклади для пояснення
взаємозв’язку педагогічної психології, пізнавальних процесів і методів і принципів навчання.

Література
1. Бадмаєв Б.Ц. Методика преподавания психологии. Б.Ц.Бадмаев - М.-2000.
2. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании
умственных действий // Исследования мышления в советской психологии / Отв.ред.
Е.В.Шорохова.— М.: Наука, 1966.
3. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педогогика. / А.Реан, Н.Бордовская,
С.Розум – С-Пб: Питер, 2006.- 432с.
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття: визначається актуальністю взаємозалежності особливостей
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів та її ефективністю
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання:
1. Предмет, цілі і завдання методики викладання психології у ВНЗ.
- На прикладі навчальної роботи кафедри соціології та психології продемонструвати цілі
і завдання методологічної роботи викладачів
2. Сучасна психологiчна освiта.
- Коротко схаратреризувати особливості психологічної освіти, її взаємозв’язок в іншими
науками. Навести приклади.
3. Історія розвитку та становлення педагогічної думки.
- Надати коротку характеристику етапів становлення і розвитку педагогіки як науки,
надати приклади взаємозв’язку психології і педагогіки.
Практичне завдання: визначити й обґрунтувати основні напрями розвитку сучасної
педагогічної психології та сучасної теорії навчання; підібрати приклади для пояснення
взаємозв’язку педагогічної психології, пізнавальних процесів і методів і принципів навчання.
- На основі конкретних прикладів розкрити взаємозв’язок психологічних закономірностей ,
за якими протікають пізнавальні процеси, і ефективності навчання.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Узагальнення виконаної роботи, аналіз труднощів у його виконанні, рекомендації
щодо виконання самостійної роботи.
Практичне заняття 2
Тема: Реалізація принципів, методів і прийомів навчання у процесі викладання
психології у вищій школі
Час проведення 4 год.
Навчальна мета заняття: сформувати вміння обирати методи і прийоми навчання в
залежності від форми організації навчальної роботи при організації навчання психології,
сформувати вміння здійснювати підготовку до проведення занять з психології з урахуванням
реалізації принципів навчання; сформувати поняття про організацію самостійної роботи
студентів керування нею.
Навчальні питання:
1. Процес навчання психології.
2. Форми організації навчальної роботи при навчанні психології.
3. Підготовка до організації процесу засвоєння знань..
4. Керування самостійною роботою студентів.
Практичні завдання:
1. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення основних форм організації
навчальної роботи під час викладання психології.
2. Збирання і відбір інформації для підготовки керуванням самостійною роботою
студентів.
Література:
1. Волкова Н.П. Педагогіка: посібник. / Н.П.Волкова - К.:АКАДЕМІЯ, 2003. -576с

2. Граф В., Ильясов Н.Н., Ляудис В.Я. Основы организации учебной деятельности и
самостоятельной работы студентов/ В.Граф, Н.Н.Ильясов, В.Я.Ляудис. - М.: Изд-во
МГУ, 1981.-79 с.
3. Карандешев В.Н. Методика преподавания психологи / В.Н.Карандешев – С-Пб: Питер,
2006.-249с.
4. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологи /В.Я.Ляудис -М.:Изд-во МГУ, 1989.-77с.
5. Сохор А.М., Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе. /А.М.Сохор, Н.М.Яковлев М.: Просвещение, 1985.
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття: визначається значущістю взаємозв’язку форм організації
навчальної роботи, підготовки до організації засвоєння навчальної інформації й організації
самостійної роботи студентів.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання:
1. Процес навчання психології
- Розкрити зміст поняття процес навчання й особливості процесу навчання психології.
Визначити і охарактеризувати принципи, методи і прийоми навчання, що реалізуються в
процесі викладання психології.
2. Форми організації навчальної роботи при навчанні психології.
- Розкрити відмінність форм організації навчальної роботи; охарактеризувати
особливості різних форм організації навчання при викладанні психології та складання планів
лекцій, семінарських і практичних занять
3. Підготовка до організації процесу засвоєння знань.
- Розглянути прийоми і методи навчання, розглянути приклади планів занять різних
типів. Визначити й обґрунтувати доцільність використання тих чи інших методів навчання
на заняттях з психології.
4. Керування самостійною роботою студентів.
- Розкрити зміст поняття «самостійна робота», визначити види самостійної роботи;
розглянути приклади підготовки викладача до керування самостійною роботою студентів.
Практичні завдання:
1. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення основних форм організації
навчальної роботи під час викладання психології.
- Зазначити необхідність підготовки до використання різних форм організації навчальної
роботи на заняттях з психології; скласти плани лекційного, семінарського та практичного
заняття; охарактеризувати екскурсію як форму організації навчальної роботи та розглянути
підготовку викладача до її проведення. Навести приклади реалізації різних методів навчання
на заняттях з психології.
2. Збирання і відбір інформації для підготовки до керування самостійною роботою
студентів.
- На основі аналізу навчально-методичної література та аналізу роботи викладачів і
самостійної роботи студентів скласти перелік заходів і прийомів, що їх має здійснити
викладач в процесі підготовки та здійснення керування самостійною роботою студентів.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Узагальнення виконаної роботи, аналіз труднощів, що виникали під час її виконання,
рекомендації щодо виконання самостійної роботи.
Практичне заняття 3
Тема: Раціональна організація навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Час проведення 4 год.
Навчальна мета заняття: сформувати вміння раціонально організовувати навчальнопізнавальну діяльність студентів на занятті, визначати і формулювати пізнавальну мету

навчально-пізнавальної діяльності на занятті з психології; визначати і формулювати
пізнавальні задачі; здійснювати раціональну організацію навчального матеріалу.
Навчальні питання:
1. Структура навчально-пізнавальної діяльності.
2. Психолого-педагогічні основи раціональної організації навчально-пізнавальної
діяльності студентів.
3. Пізнавальна мета; перспективна пізнавальна задача.
4. Організація навчального матеріалу.
Практичні завдання:
1. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення психолого-педагогічних основ
раціональної організацій навчально-пізнавальної діяльності студентів.
2. Розробити (придумати) три приклади проблемних пізнавальних задач, що є основою
для формування та формулювання пізнавальної мети навчально-пізнавальної діяльності.
Література:
1. Граф В., Ильясов Н.Н., Ляудис В.Я. Основы организации учебной деятельности и
самостоятельной работы студентов/ В.Граф, Н.Н.Ильясов, В.Я.Ляудис. - М.: Изд-во
2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. / И.Я.Лернер - М., 1981
3. Оконь В. Введение в общую дидактику. / В.Оконь – М.,1990
4. Сохор А.М., Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе. /А.М.Сохор,
Н.М.Яковлев -М.: Просвещение, 1985.
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття: пояснити доцільність раціональної організації навчальнопізнавальної діяльності студентів на заняттях з психології.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання:
1. Структура навчально-пізнавальної діяльності
- Зазначити та обґрунтувати необхідність врахування структури навчально-пізнавальної
діяльності студентів на заняттях з психології.
2. Психолого-педагогічні основи раціональної організації навчально-пізнавальної
діяльності студентів.
- Розглянути та обґрунтувати психолого-педагогічні основи раціональної організації
навчально-пізнавальної діяльності студентів. Розкрити значення проблемної ситуації для
створення пізнавальної потреби (пізнавального мотиву) та пізнавальної мети.
3. Пізнавальна мета; перспективна пізнавальна задача.
- Визначити поняття: задача, пізнавальна задача, проблема, проблемна ситуація.
Визначити способи створення проблемної ситуації, прийоми формування пізнавальної
потреби. Розкрити зв’язок між пізнавальною метою і перспективною пізнавальною
задачею.
4.Організація навчального матеріалу.
- Визначити значення попередньої організації навчального матеріалу, яка дозволяє
визначити основні й другорядні поняття , залежності тощо.
Практичні завдання:
1. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення психолого-педагогічних основ
раціональної організацій навчально-пізнавальної діяльності студентів.
- Визначити структурні компоненти навчально-пізнавальної діяльності та психологопедагогічні основи її раціональної організації. Розглянути поняття проблемної ситуації, її
значення для раціональної організації навчально-пізнавальної діяльності; способи створення
навчальної проблемної ситуації
2. Розробити (придумати) три приклади проблемних пізнавальних задач, що є основою
для формування та формулювання пізнавальної мети навчально-пізнавальної діяльності.
(Теми за вибором студента)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Узагальнення виконаної роботи, аналіз труднощів, що виникали під час її виконання,
рекомендації щодо виконання самостійної роботи.
Практичне заняття 4
Тема 4. Методика підготовки та проведення занять з психології у ВНЗ.
Час проведення 6 год.
Навчальна мета заняття: сформувати вміння організовувати (структурувати) навчальний
матеріал та складати план лекційного, план семінарського та план практичного заняття з
психології; сформувати вміння здійснювати контроль якості навчання.
Навчальні питання:
1. Методика підготовки та проведення лекції.
2. Методика підготовки та проведення семінарського (практичного) заняття.
3. Методика підготовки та проведення практичного заняття.
4. Контроль у навчальному процесі.
Практичні завдання:
1. Скласти план лекційного заняття (тема заняття за вибором студента).
2. Скласти план семінарського (тема заняття за вибором студента).
3. Скласти план практичного заняття (тема заняття за вибором студента).
Література:
1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. Б.Ц.Бадмаев - М.-2000.
2. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании
умственных действий // Исследования мышления в советской психологии / Отв.ред.
Е.В.Шорохова.— М.: Наука, 1966.
3. Граф В., Ильясов Н.Н., Ляудис В.Я. Основы организации учебной деятельности и
самостоятельной работы студентов/ В.Граф, Н.Н.Ильясов, В.Я.Ляудис. - М.: Изд-во
МГУ, 1981.-79 с.
4. Карандешев В.Н. Методика преподавания психологи / В.Н.Карандешев – С-Пб:
Питер, 2006.-249с.
5. Сохор А.М., Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе. /А.М.Сохор,
Н.М.Яковлев - М.: Просвещение, 1985.
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття: підкреслити необхідність врахування психологічних закономірностей
раціональної організації навчально-пізнавальної діяльності під час складання планів
занять та врахування структури заняття певного типу.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання:
1. Структура навчально-пізнавальної діяльності
- Зазначити та обґрунтувати необхідність врахування структури навчально-пізнавальної
діяльності студентів на заняттях з психології.
2. Психолого-педагогічні основи раціональної організації навчально-пізнавальної
діяльності студентів.
- Розглянути та обґрунтувати психолого-педагогічні основи раціональної організації
навчально-пізнавальної діяльності студентів. Розкрити значення проблемної ситуації для
створення пізнавальної потреби (пізнавального мотиву) та пізнавальної мети.
3. Пізнавальна мета; перспективна пізнавальна задача.
- Визначити поняття: задача, пізнавальна задача, проблема, проблемна ситуація.
Визначити способи створення проблемної ситуації, прийоми формування пізнавальної
потреби. Розкрити зв’язок між пізнавальною метою і перспективною пізнавальною
задачею.
4.Організація навчального матеріалу.
- Визначити значення попередньої організації навчального матеріалу, яка дозволяє

визначити основні й другорядні поняття , залежності тощо.
Практичні завдання:
1. Скласти план лекційного заняття (тема заняття за вибором студента).
- Визначити структурні компоненти комбінованого заняття і на його прикладі визначити
структуру лекційного заняття. Розробити приклад лекційного заняття з психології.
2. Скласти план семінарського заняття (тема заняття за вибором студента).
- Визначити структурні компоненти комбінованого заняття і на його прикладі визначити
структуру семінарського заняття. Розробити приклад семінарського заняття з психології.
3. Скласти план практичного заняття (тема заняття за вибором студента).
- Визначити структурні компоненти комбінованого заняття і на його прикладі визначити
структуру практичного заняття. Розробити приклад практичного заняття з психології.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Узагальнення виконаної роботи, аналіз труднощів, що виникали під час її виконання,
рекомендації щодо виконання самостійної роботи.
Практичне заняття 5
Тема 5. Використання методів проблемного та активного навчання в процесі
викладання психології у ВНЗ.
Час проведення 6 год.
Навчальна мета заняття: сформувати вміння використовувати методи проблемного навчання
та методи активного навчання на заняттях з психології у ВНЗ.
Навчальні питання:
1. Проблемне навчання; методи проблемного навчання.
2. Способи створення навчальних проблемних ситуацій.
3. Формування позитивної пізнавальної мотивації.
4. Методи активного навчання, їх використання в процесі викладання психології у ВНЗ.
Практичні завдання:
1. Розробити приклади проблемних ситуацій (тема заняття за вибором студента).
2. Розробити і сформулювати проблемні пізнавальні задачі (тема заняття за вибором
студента). Сформулювати пізнавальну мету і мотив (потребу, інтерес).
3. Розробити приклади використанні методів активного навчання на заняттях з
психології (тема заняття за вибором студента).
Література:
1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. Б.Ц.Бадмаев - М.-2000.
2. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании
умственных действий // Исследования мышления в советской психологии / Отв.ред.
Е.В.Шорохова.— М.: Наука, 1966.
3. Граф В., Ильясов Н.Н., Ляудис В.Я. Основы организации учебной деятельности и
самостоятельной работы студентов/ В.Граф, Н.Н.Ильясов, В.Я.Ляудис. - М.: Изд-во
МГУ, 1981.-79 с.
4. Карандешев В.Н. Методика преподавания психологи / В.Н.Карандешев – С-Пб:
Питер, 2006.-249с.
5. Сохор А.М., Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе. /А.М.Сохор,
Н.М.Яковлев - М.: Просвещение, 1985.
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття: підкреслити необхідність врахування психологічних закономірностей
активного навчання, значення навчальних проблемних ситуацій.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання:
1. Проблемне навчання; методи проблемного навчання
- Визначити поняття «проблемне навчання», його особливості, визначити дефініції

проблемного навчання; розглянути та охарактеризувати методи проблемного навчання.
2. Способи створення навчальних проблемних ситуацій.
- Розглянути та обґрунтувати способи створення навчальних проблемних ситуацій;
навести приклади проблемних ситуацій.
3. Формування позитивної пізнавальної мотивації.
.
- Визначити поняття: «пізнавальний мотив», визначити способи створення позитивного
пізнавального мотиву; розглянути значення проблемних задач (завдань) для створення
пізнавальних мотивів.
4. Методи активного навчання, їх використання в процесі викладання психології у ВНЗ.
- Визначити значення принципу активізації навчання; назвати й охарактеризувати методи
активного навчання та їх значення при навчанні психології.
Практичні завдання:
1. Розробити приклади проблемних ситуацій (тема заняття за вибором студента).
- Визначити структурні компоненти навчально-пізнавальної діяльності та психологопедагогічні основи її раціональної організації. Розглянути поняття проблемної ситуації, її
значення для раціональної організації навчально-пізнавальної діяльності; способи створення
навчальної проблемної ситуації
2. Розробити і сформулювати проблемні пізнавальні задачі (тема заняття за вибором
студента). Сформулювати пізнавальну мету і мотив (потребу, інтерес).
- На основі опрацьованої літератури розробити проблемні ситуації, на їх основі
сформулювати проблемні пізнавальні задачі (завдання), Пізнавальні цілі і мотиви.
3. Розробити приклади використанні методів активного навчання на заняттях з психології
(тема заняття за вибором студента).
- Охарактеризувати методи й прийоми активного навчання; розробити приклади
використання прийомів і методів активного навчання на заняттях з психології
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Узагальнення виконаної роботи, аналіз труднощів, що виникали під час її виконання,
рекомендації щодо виконання самостійної роботи.
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Електронні освітні ресурси
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. http://www.nbuv.gov.ua/
Метапошукова система NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations),
www.ndltd.org/resources. Забезпечує пошук повнотекстових дисертацій чи інформацію щодо
дисертацій обмеженого доступу серед 4 млн. документів. Мова - англійська
Пошукова система OATD (Open Access Theses and Dissertations), www.ndltd.org/resources.
Надано у відкритому доступі дисертації та дипломні роботи співробітників та студентів
більш ніж 1 тисячі дослідницьких інститутів, університетів, коледжів. Мова: англійська.
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