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ВСТУП 

 

Методика викладання психології вивчається в якості обов’язкового предмета студентами 3 

курсу філософського факультету спеціальності «053-психологія». По закінченню навчання їм 

присвоюється кваліфікація психолога - дослідника і викладача. Таким чином, даний 

навчальний курс виконує важливу функцію підготовки студентів до викладацької діяльності. 

Мета навчального курсу «Методика викладання психології» - ознайомлення студентів зі 

змістом, формами і методами викладання психології у середній загальноосвітній школі. 

Завдання курсу: 

1. Ознайомити студентів з історією викладання психології у середніх освітніх закладах 

минулого та сьогодення.  

2. Висвітлити принципи та цілі викладання психології у середніх освітніх закладах. 

3. Проінформувати про документацію, методичні матеріали необхідні у роботі вчителя з 

психології у середній загальноосвітній школі. 

4. Ознайомити з типологією уроків та формами організації навчальної діяльності учнів 

на уроці. 

5. Висвітлити програми і методи викладання психології у середній загальноосвітній 
школі. 

6. Висвітлити систему оцінювання учнів на заняттях з психології. 

7. Сформувати у студентів вміння складати робочу програму з психології для учнів 

середньої школи. 

8. Розвинути вміння складати тематичний план та конспект уроку по психології. 

9. Сприяти розвитку вмінь застосування оптимальних методів і форм викладання 

психології для учнів початкової, середньої та старшої ланки загальноосвітньої школи. 

 

Програмні результати навчання:  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, 

відповідно до вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.  

 

Курс спрямований на формування таких компетентностей: 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  



ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних джерел. 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до 

запиту спільноти. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з науковою спільною, фахівцями-

практиками та індивідуальними і груповими споживачами фахової психологічної допомоги в 

певній галузі наукової та/або практичної діяльності. 

 

Після прослуховування лекцій та активної участі у семінарах з даного курсу студент повинен 

знати: 

 Історію викладання психології у середніх навчальних закладах країн близького і 

дальнього зарубіжжя 

 Програми вивчення психології у середній школі 

 Вимоги щодо оформлення документації з предмету 

 Типологію уроків та їх сутність 

 Форми організації навчальної діяльності на уроці 

 Принципи та методи викладання психології 

 Систему оцінювання знань учнів 

вміти: 

 Скласти робочу програму курсу психологічної дисципліни, яка викладається у 

загальноосвітній школі 

 Написати конспект уроку з психології та план-сценарій виховного заходу для учнів 

школи 

 Складати тематичний план уроків з психології  

 Застосовувати під час уроків різні методи викладання та форми організації навчальної 

діяльності учнів 

 Підібрати оптимальну програму вивчення психології та систему оцінювання, 

виходячи з особливостей аудиторії (вік, рівень знань, інтереси учнів, вимоги до 

викладання, висвітлені у навчальному плані) 

 

Зв’язок з іншими дисциплінами: Навчальний курс «Методика викладання психології» 

актуалізує знання студентів з курсів «Педагогіка», «Педагогічна психологія», «Загальна 

психологія», «Вікова психологія» та є підставою для вивчення курсу «Методика викладання 

психології у вищій школі». 

 

 

 



 

 

 

 

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ Тема заняття Лекції Семінарські 

заняття 

1.  Вступ до курсу „Методика 

викладання психології”. 

 

2 2 

2. Історія викладання психології у 

середніх навчальних закладах 19 

– 20 століття. 

2 2 

3. Навчальні програми з психології 

у середній школі. Цілі 

викладання  та принципи 

навчання психології у школі. 

3 3 

4. Урок з психології. Організація 

навчальної діяльності учнів на 

уроці. 

2 2 

5. Вимоги до сучасного уроку. 

Чинники ефективності уроку. 
2 2 

6. Класифікація методів навчання 

психології та їх сутність. 
3 3 

7. Організація перевірки та 

оцінювання знань з психології. 
2 2 

 Усього: 16 16 
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307 с. 

9. М’ясоїд П.А. Збірник задач по психології. – Київ: Вища школа, 1998. – 184 с.  

10. Неровня О.В. Про індивідуальний підхід у виховній роботі. – Львів: Каменяр, 1969. – 

47 с. 



11. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. За загальною редакцією О. М. 

Пєхоти. – Київ: А. С. К., 2002. – 255 с.  
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5.  Марінушкіна О. Навчальна програма з психологічного розвитку молодших школярів. 
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6. Олексюк О. О. Психологічна абетка : навчальна програма з психології / Сухенко Я. В., 
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загальноосвітніх закладів / за ред. О. Семиколєнової. – Київ: Ніка-Центр, 2010. – 176 с. 

8. Петрович В., Закусило О. Я хочу бути тренером: настільна книга тренера-початківця. 

– Луцьк, 2014. – 60 с. 

9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие: В 4 т. М., 1998. 

10. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя.- Москва: 

Просвещение, 1991. – 288 с. – ст. 268-273. 

11. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5—6 

классы). — М.: Генезис, 2006.  

12. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (7—8 

классы). — М.: Генезис, 2010.  

13.  Хухлаева О.В Тропинка к своему Я. 2 класс: Рабочая тетрадь школьника / О.В. Хухлаева 

– М.: Генезис; 2012. 

14. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М.: 

Сентябрь, 2000. – 176 с. 
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль 1. Особливості викладання психології на різних етапах 

становлення психологічної науки. 
Тема 1. Вступ до курсу «Методика викладання психології». Методика викладання 

психології як галузь психологічної науки. Предмет та завдання курсу „Методика 

викладання психології”. Зв’язок з іншими науками та галузями психології. 

 

Література: 
1. Власова О.І. Методика викладання психології. – Київ: Геопринт, 2012. – 340 с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

3. Лызь Н.А. Методика преподавания психологии. Учебник и практикум. – Москва, 

2016. – 307 с. 

4. Помиткін Е.О. Викладання психології для учнів старших класів: методичні 

рекомендації - К.: ІПООД, 2016. – 77 с. 

 

Тема 2. Історія викладання психології у середніх навчальних закладах 19 – 20 

століття. 
Особливості викладання психології у європейських країнах: Австрії, Німеччині, Італії 

та Франції, а також у США. З історії викладання психології у російських гімназіях 19-

20 ст. Проблеми викладання психології у середніх загальноосвітніх школах України 

на сучасному етапі. 

 

Література: 
1. Власова О.І. Методика викладання психології. – Київ: Геопринт, 2012. – 340 с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

3. Володарская И.А., Лизунова Н.М. Система подготовки психологов в США // 

Вестник МГУ. Сер. 14, Психология. – 1990. - №1. – С.57-67. 

4. Стюхина Н.Ю., Вакуленко Р., Проскуликова Л. Психология в послевоенной школе 

в СССР как элемент гражданской идентичности учащихся // 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-v-poslevoennoy-shkole-v-sssr-kak-element-

grazhdanskoy-identichnosti-uchaschihsya. 

 

Змістовий модуль 2. Умови ефективності викладання психології у середній школі. 

Тема 3. Навчальні програми з психології у середній школі. Цілі викладання та 

принципи навчання психології у школі. 
          Види та сутність навчальних програм з психології у середній школі.  

Завдання викладання психології у початковій та основній ланках середньої 

загальноосвітньої школи. Наукові підходи до викладання. 

 

Література: 

1. Гасанов К.З. Методика преподавания психологии в школе. – Махачкала: 

Издатсервис, 2005. – 307 с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

http://1450.edusite.ru/p18aa1.html
http://festival.1september.ru/articles/530125/
http://www.ipe.poltava.ua/file/psychologist/pcuxolog_slygba/7.3.pdf
http://pedlib.ru/Books/2/0162/2_0162-26.shtml#book_page_top
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-v-poslevoennoy-shkole-v-sssr-kak-element-grazhdanskoy-identichnosti-uchaschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-v-poslevoennoy-shkole-v-sssr-kak-element-grazhdanskoy-identichnosti-uchaschihsya


3. Марінушкіна О. Навчальна програма з психологічного розвитку молодших 

школярів. – Харків: Ранок, 2013. – 64 с. 

4. Олексюк О. О. Психологічна абетка : навчальна програма з психології / Сухенко 

Я. В., Малиця М. Ю., Олексюк О. О., Присяжнюк Н. Ю., Решетило О. О., 

Цибульська Н.В., Шенгер С.П. // Організаційно-методичний супровід діяльності 

фахівців психологічної служби : інформаційно- методичний збірник. – Полтава : 

ПОІППО, 2009. – С. 59 – 64. 

 

Тема 4. Урок з психології. Організація навчальної діяльності учнів на уроці. 
Типологія уроків та їх сутність. Методична структура комбінованого уроку. 

Тематичний план уроків з психології у середній школі. Конспект уроку та його 

складові. Основні форми навчальної діяльності учнів на уроці. 

 

Література: 
1. Інтегровані уроки із психології у початковій школі / Укладач Л.В. Туріщева. – 

Харків: Основа, 2011. – 127 с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

3. Основи культури гендерної рівності: навчальний посібник для учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх закладів / за ред. О. Семиколєнової. – Київ: Ніка-Центр, 2010. – 

176 с. 

4. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: Основа, 2007. 

 

 

Тема 5. Вимоги до сучасного уроку. Чинники ефективності уроку. 
Вимоги до структури уроку, підготовки та організації уроку, до змісту уроку та 

процесу навчання, до техніки проведення заняття. Особистісні та ситуаційні фактори 

впливу на ефективність навчального заняття. Професійна майстерність педагога на 

уроці. 

 

Література: 
1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. / Автор-укладач Н.П. 

Наволокова. – Харків: Основа, 2010. – 176 с. 

2. Левус Н.І., Волошок О.В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях. – Львів: 

ЛНУ ім. І.Франка; Артос, 2015. – 340 с. 

3. Неровня О.В. Про індивідуальний підхід у виховній роботі. – Львів: Каменяр, 

1969. – 47 с. 

4. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: Основа, 2007. 

 

Змістовий модуль 3. Методи навчання та оцінювання знань на уроках з психології. 

Тема 6. Класифікація методів навчання психології  та їх сутність.  

Прийоми викладання психології за критерієм  джерела отримання знань та вмінь 

(словесні, наочні, практичні), методи викладання психології за критерієм їх впливу на 

характер пізнавальної діяльності учнів (репродуктивні, проблемні, інтерактивні 

методи), прийоми закріплення матеріалу. 

 

Література: 
1. Баришполь С. Психологічні ігри з елементами тренінгів у початковій школі: 

вчителю та психологу. – Київ: Основа, 2020. – 158 с. 

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. / Автор-укладач Н.П. 

Наволокова. – Харків: Основа, 2010. – 176 с. 



3. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

4. М’ясоїд П.А. Збірник задач по психології. – Київ: Вища школа, 1998. – 184 с. 

5. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. За загальною редакцією О. 

М. Пєхоти. – Київ: А. С. К., 2002. – 255 с. 

 

Тема 7. Організація перевірки та оцінювання знань з психології.  
Основні функції та принципи перевірки та оцінки знань, вмінь та навичок учнів при 

вивченні психології.  Види та форми контролю навчальної успішності учнів на уроці. 

 

Література: 
1. Власова О.І. Методика викладання психології. – Київ: Геопринт, 2012. – 340 с. 

2. Гасанов К.З. Методика преподавания психологии в школе. – Махачкала: 

Издатсервис, 2005. – 307 с. 

3. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

4. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: Основа, 2007. 

 

 

ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНО – СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практично-семінарське заняття 1 

Тема 1. Вступ до курсу «Методика викладання психології». 

 

1. Теоретичні та практичні завдання методики викладання психології як галузі 

психологічної науки. 

2. Особливості методики викладання психології. 

3. Проаналізуйте зв’язок методики викладання психології у середній школі з галузями 

наукового знання; визначте дотичні проблеми, у вирішенні яких реалізується 

міжгалузева взаємодія. 

4. Завдання для групової або індивідуальної роботи:  

Складіть перелік основних проблем викладання психології у школі; проаналізуйте шляхи та 

перспективи вирішення цих проблем; визначте установи, організації, соціальні інституції, 

служби, які дотичні до вирішення проблем викладання психології у школі. Результати 

зафіксуйте у таблиці 1:  

 

Таблиця 1. Проблеми викладання психології у середній школі. 

 

 

 

 

 

 

  

По завершенні роботи група студентів (або студент) презентує готову таблицю. Перед 

студентами висувається завдання проаналізувати результати власної роботи та роботи колег, 

дати відповіді на питання: 

 які проблеми викладання психології у школі найактуальніші? 

 чи доцільно розглядати проблеми змісту викладання (що викладати), проблеми 

форми викладання (як викладати?) та проблеми практики (для чого викладати?) 

окремо одні від одних? 

 

Основні проблеми Шляхи 

вирішення 

Дотичні установи, організації, 

соціальні інституції тощо 

1.   

2.   

…………………..   



5. Завдання для самостійної роботи. Продумайте та у вигляді тез опишіть перший 

виступ шкільного психолога перед вчителями та адміністрацією школи з приводу 

актуальності психології як навчального предмету.  

Під час заняття студенти об’єднуються в групи по 3-4 особи, обговорюють завчасно 

підготовлені виступи, спільно готують виступ, який презентує один студент (в ролі 

шкільного психолога) від кожної групи. На час виступів решта студентів виконують ролі 

вчителів та адміністрації школи, які заслуховують виступи та задають психологу питання. 

Після заслуховування останнього виступу, студенти аналізують їх за наступними 

критеріями: 

 чи зміг психолог розкрити мету, основні завдання (практичні та теоретичні) 

психології як навчального предмету; 

 чи був психолог переконливим, тактовним, чим справив враження на колег; 

 чи намагався врахувати міждисциплінарні зв’язки психології із предметами 

шкільної програми. 

 

Література: 

1. Власова О.І. Методика викладання психології. – Київ: Геопринт, 2012. – 340 с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

3. Лызь Н.А. Методика преподавания психологии. Учебник и практикум. – Москва, 

2016. – 307 с. 

4. Помиткін Е.О. Викладання психології для учнів старших класів: методичні 

рекомендації - К.: ІПООД, 2016. – 77 с. 

5. Методические указания к изучению психологических дисциплин/ под ред. Гомезо М.В. - 

М., 1991. 

 

Практично-семінарське заняття 2 

Тема 2. Історія викладання психології у середніх навчальних закладах 19 – 20 століття. 

 

1. Проаналізуйте становлення психології як науки протягом 19-20 ст. 

2. Проаналізуйте стан розробки методики викладання психології у європейських країнах 

(Австрії, Німеччині, Італії, Фракції), у США та Росії Визначте спільні та відмінні 

тенденції розвитку викладання психології у середній школі. 

3. Основні труднощі викладання психології у 19 ст. у країнах Європи, США, Росії. 

4. В межах яких навчальних дисциплін викладалася психологія у 19-20 століттях? 

5. Викладання психології у сучасній українській школі. 

6. Завдання для групової або індивідуальної роботи: 

Заповнити таблицю 2: 

 

Таблиця 2. Викладання психології у школі – погляд крізь призму років. 

 

 Методика викладання 

психології у минулому 

(19– 20 ст.) 

Методика 

викладання 

психології сьогодні 

(21 ст.) 

Методика 

викладання 

психології у 

майбутньому (22 ст.) 

 

Основні тенденції 

 

   

 

Спільні тенденції 

 

 

  



Відмінності  

 

 

6. Завдання для самостійної роботи.   

 Обґрунтуйте необхідність викладання предмету «Основи психології» / 

«Психологія» в середніх загальноосвітніх закладах. 

 Складіть конспект доповіді на тему: «Внесок видатного вченого у розвиток 

методики викладання психології у середній школі

.  

Література: 

1. Власова О.І. Методика викладання психології. – Київ: Геопринт, 2012. – 340 с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

3. Володарская И.А., Лизунова Н.М. Система подготовки психологов в США // Вестник 

МГУ. Сер. 14, Психология. – 1990. - №1. – С.57-67. 

4. Стюхина Н.Ю., Вакуленко Р., Проскуликова Л. Психология в послевоенной школе в 

СССР как элемент гражданской идентичности учащихся // 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-v-poslevoennoy-shkole-v-sssr-kak-element-

grazhdanskoy-identichnosti-uchaschihsya. 

 

Практично-семінарське заняття 3 

Тема 3. Навчальні програми з психології у середній школі. Цілі викладання та 

принципи навчання психології у школі. 

 

1. Предметно-орієнтовані програми та їх завдання. 

2. Особливості проведення уроків з психології за особистісно-орієнтованими 

програмами. 

3. Цілі викладання психології в школі. 

4. Зміст навчальних програм та структура семестрового плану з психології (на прикладі  

реальних навчальних програм). 

5. Особливості побудови навчальних програм з психології для учнів початкових, 

середніх та старших класів. 

6. Завдання для групової або індивідуальної роботи. Складіть тематичний план 

дисципліни «Психологія» на перше півріччя для учнів ... класу (студентам 

пропонується обрати певний клас молодшої, середньої або старшої школи). Кількість 

навчальних занять – 16, кожне тривалість 45 хвилин. Тематичні плани аналізуються за 

наступними критеріями: 

 актуальність добраних тем; 

 можливість засвоєння учнями даної вікової категорії; 

 чіткість, лаконічність, зрозумілість формулювання тощо. 

 

7. Завдання для самостійної роботи. Напишіть есе на тему «Реалізація основних принципів та 

завдань викладання психології у середній школі у навчальних програмах

» 

 

Література: 

Базова : 

1. Гасанов К.З. Методика преподавания психологии в школе. – Махачкала: 

Издатсервис, 2005. – 307 с. 

                                                             

 Студенти за власним бажанням обирають вченого, науковий внесок  якого у розвиток методики викладання 

психології у середній школі аналізуватимуть. 

 Студенти можуть самі шукати навчальні програми з психології, або ж можуть скористатися запропонованими 

у додатковій літературі прикладами. 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-v-poslevoennoy-shkole-v-sssr-kak-element-grazhdanskoy-identichnosti-uchaschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-v-poslevoennoy-shkole-v-sssr-kak-element-grazhdanskoy-identichnosti-uchaschihsya


2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2007. – 250 с. 

Допоміжна: 

 

             1.Буковинський Адріан. Освітня програма «Основи сім’ї» [ https://osnovy.info/] 

2.Дубровина И.В  Преподавание психологии как учебного предмета в 

общеобразовательной школе с целью повышения психологической культуры 

учащихся» [http://1450.edusite.ru/p18aa1.html] 

3. Иванова Л.А. Урок психологии в школе. Программа элективного курса по 

психологии для учеников 10–11-х классов "Ступени самопознания" 

[http://festival.1september.ru/articles/530125/] 

4. Олексюк О. О. Психологічна абетка : навчальна програма з психології / 

Сухенко Я. В., Малиця М. Ю., Олексюк О. О., Присяжнюк Н. Ю., Решетило О. О., 

Цибульська Н.В., Шенгер С.П. // Організаційно-методичний супровід діяльності 

фахівців психологічної служби : інформаційно- методичний збірник. – Полтава : 

ПОІППО, 2009. – С. 59 – 

64[http://www.ipe.poltava.ua/file/psychologist/pcuxolog_slygba/7.3.pdf ] 

 

 

Практично-семінарське заняття 4. 

Тема 4. Урок з психології. Організація навчальної діяльності учнів на уроці. 

 

1. Урок як форма організації навчальної діяльності. Його суть та функції. 

2. Типи уроку. 

3. Особливості комбінованого уроку. 

4. Нетипові уроки з психології. 

5. Форми навчальної діяльності  учнів на уроці: парна, фронтальна, індивідуальна та групова. 

6. Завдання для групової роботи:  

Студенти об’єднуються у групи по 5-6 осіб. Група отримує завдання створити 

демонстраційний плакат - «мотиватор» на психологічну тематику, яка буде розглянута на 

занятті з психології для учнів ….. класу (початкова, середня, старша школа – обирається 

студентами довільно, або призначається викладачем). (Інший варіант завдання – створення 

рекламної листівки-запрошення на урок-факультатив з психології). Матеріали для роботи: 

ватман, журнали та газети, фарби, фломастери, олівці, ножиці, клей тощо. Результати 

групової роботи студенти демонструють в кінці заняття, робота аналізується за 

актуальністю, відповідністю добраної тематики,  оригінальністю, добором засобів створення 

тощо. 

7. Завдання для групової або індивідуальної роботи. Складіть план-конспект типового та 

нетипового уроку на  визначену тему. 

 

Література: 

Базова : 

 1. Інтегровані уроки із психології у початковій школі / Укладач Л.В. Туріщева. – Харків: 

Основа, 2011. – 127 с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

3. Основи культури гендерної рівності: навчальний посібник для учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх закладів / за ред. О. Семиколєнової. – Київ: Ніка-Центр, 2010. – 176 с. 

4. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: Основа, 2007. 

Допоміжна: 

1. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5—6 

классы). — М.: Генезис, 2006.  

https://osnovy.info/


2. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (7—8 

классы). — М.: Генезис, 2010. 

3. Хухлаева О.В Тропинка к своему Я. 2 класс: Рабочая тетрадь школьника / О.В. 

Хухлаева–. М.: Генезис; 2012. 

 

Практично-семінарське заняття 5. 

Тема 5. Вимоги до сучасного уроку. Чинники ефективності уроку. 

 

1. Підготовка та проведення уроку. 

2. Особистісні та соціальні чинники професійної майстерності вчителя. 

3. Критерії ефективності уроку. 

4. Завдання для групової або індивідуальної роботи. Створіть алгоритм підготовки вчителя 

до проведення уроку з психології. 

5. Завдання для групової або індивідуальної роботи. Складіть орієнтовну схему 

самоаналізу/аналізу уроку, використовуючи усі необхідні критерії. 

6. Завдання для самостійної роботи: Напишіть рецензію на  план-конспект уроку з 

психології, розроблений колегою. 

 

Література: 

1. Левус Н.І., Волошок О.В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях. – Львів: ЛНУ 

ім. І.Франка; Артос, 2015. – 340 с. 

2. Неровня О.В. Про індивідуальний підхід у виховній роботі. – Львів: Каменяр, 1969. – 47 с. 

3. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. За загальною редакцією О. М. 

Пєхоти. – Київ: А. С. К., 2002. – 255 с. – ст.238-251. 

4. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: Основа, 2007. 

5. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя.- Москва: 

Просвещение, 1991. – 288 с. – ст. 268-273. 

 

Практично-семінарське заняття 6. 

Тема 6. Класифікація методів навчання психології  та їх сутність. 

1. Методи навчання психології: загальна характеристика.  

2. Словесні, наочні, практичні методи викладання та їх особливості. 

3. Репродуктивні та проблемні методи викладання. 

4. Піраміда ефективності навчальних методів. 

5. Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку особистості. 

6. Структура і методика уроку із застосуванням інтерактивних методів навчання. 

7. Завдання для групової роботи. Проаналізуйте особливості використання  

різноманітних інтерактивних технологій навчання («робота в парах», «ротаційні 

трійки», «карусель», «робота в групах», «акваріум», «мозковий штурм», «навчаючи – 

вчуся», «ажурна пилка» та ін.). 

8. Завдання для групової або індивідуальної роботи. Підготуйте наочні матеріали до 

уроку з психології на визначену тему. 

9. Завдання для групової роботи. Проведення  «круглого столу» на тему: 

«Аналіз/самоаналіз уроку з психології» (обговорення рецензій студентів на план - 

конспект уроку з психології, розроблений одногрупником;  спільне обговорення 

можливостей покращення проведення занять з психології). 

10. Завдання для самостійної роботи: написання творчих робіт на запропоновану 

тематику: 

 Характеристика психологічного аналізу уроку та його етапів 

 Сучасні інтерактивні методи викладання психології у школі (……..) 

 Функції та ролі викладача з психології. 

 Стилі педагогічної діяльності вчителя (викладача). 



 Вивчення особистості учня в навчально-виховному процесі (план та методи 

дослідження). 

 Вивчення класного колективу (план та методи дослідження). 

 Позакласна робота з психології у школі. 

 Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчальної діяльності.  

 

Література: 

Базова: 

1. Баришполь С. Психологічні ігри з елементами тренінгів у початковій школі: 

вчителю та психологу. – Київ: Основа, 2020. – 158 с. 

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. / Автор-укладач Н.П. 

Наволокова. – Харків: Основа, 2010. – 176 с. 

3. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: методичний посібник. – 

Київ: А. П. Н., 2002, - 136 с. -  ст.5-67. 

4. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

5. М’ясоїд П.А. Збірник задач по психології. – Київ: Вища школа, 1998. – 184 с. 

6. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. За загальною редакцією О. 

М. Пєхоти. – Київ: А. С. К., 2002. – 255 с. – ст.27-45, 70-90, 91-106, 109-125.  

 

 

Допоміжна: 

1. Балл Г. А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект. — М., 1990. 

— 183 с.  

2. Петрович В., Закусило О. Я хочу бути тренером: настільна книга тренера-

початківця. – Луцьк, 2014. – 60 с 

3. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие: В 4 т. М., 1998.  

4. Хруцкий Е. А. Организация и проведение деловых игр. - М., 1991. —320с. 

 

Практично-семінарське заняття 7. 

Тема 7. Організація перевірки та оцінювання знань з психології 

1. Види та форми контролю успішності. 

2. Опитування як форма обліку успішності. 

3. Особливості використання оцінки в навчальній діяльності. Функції оцінки. 

4. Види оцінки (змістовна, парціальна, групова, індивідуальна оцінка) та їх 

характеристика. 

5. Принципи справедливого оцінювання. 

6. Презентація та обговорення студентських доповідей. 

7. Залікова контрольна робота. 

 

Література: 

1. Власова О.І. Методика викладання психології. – Київ: Геопринт, 2012. – 340 с. 

2. Гасанов К.З. Методика преподавания психологии в школе. – Махачкала: 

Издатсервис, 2005. – 307 с. 

3. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 

2007. – 250 с. 

4. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: Основа, 2007. 

5. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя.- Москва: 

Просвещение, 1991. – 288 с. – ст.255 – 268. 

 

 



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З 

ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ" 

 

Упродовж семестру студентам пропонуються для виконання різні види самостійної роботи. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Реалізація основних принципів та завдань викладання психології у 

середній школі у навчальних програмах 

 

8,3 

2 Характеристика психологічного аналізу уроку та його етапів 

 

8,3 

3 Сучасні інтерактивні методи викладання психології у школі 

 

8,3 

4 Функції викладача з психології та його ролі. Стилі педагогічної 

діяльності вчителя (викладача). 

 

 

8,3 

5 Вивчення особистості учня в навчально-виховному процесі  

(план та методи дослідження). Вивчення класного колективу 

(план та методи дослідження). 

 

 

8,3 

6 Позакласна робота з психології у школі. 

 

 

8,3 

7 Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчальної діяльності.  

 

8,3 

 Разом  58 

 

 

Загальні вимоги до виконання та оформлення самостійних робіт: 

Зміст роботи повинен відповідати обраній темі, відображати суттєві аспекти питання. 

Структура має бути чіткою, послідовною, логічною. Робота обов’язково має містити власну 

думку студента щодо проаналізованого матеріалу. 

Обсяг визначається індивідуально для кожного типу самостійної роботи (формат А-4, кегль 

14, інтервал 1,5).  

 Робота повинна бути виконана згідно вимог українського правопису (граматично та 

пунктуаційно вірно). Оформлення роботи має відповідати усім вимогам щодо оформлення 

студентських наукових робіт. 

Завершена самостійна робота з кожної теми має бути подана викладачу згідно семестрового 

плану. 

 

Особливості виконання та оформлення самостійних робіт: 

№ 

п/п 
Тип самостійної роботи Вимоги до виконання та оформлення 

4 
Конспект уроку з 

психології 

1. Обсяг роботи 4-5 сторінок; 

2. Обов’язковим є вказування теми уроку, 



аудиторії слухачів (клас/група), мети, 

завдань, типу уроку, методів викладання, 

списку використаної та рекомендованої 

літератури;  

3. У конспекті уроку має зазначатися час, 

відведений на кожен компонент уроку; 

теоретичний та практичний матеріал має 

бути представлений в повному обсязі;  

4. Зразок роздаткового матеріалу (якщо це 

передбачено планом) має додаватися у 

кінці;  

5. Якщо урок передбачає перегляд відео 

матеріалів, прослуховування аудіо 

матеріалів, зразки цих матеріалів мають 

додаватися на електронному носії. 

5 
Рецензія на конспект уроку 

з психології 

Рецензія має містити аналіз конспекту уроку з 

психології за наступними параметрами: 

1. відповідність обраної теми віковій 

категорії учнів; 

2. доступність розкриття обраної теми; 

3. наявність мотиваційного компоненту 

уроку; 

4. відповідність конспекту до вимог 

виконання та оформлення; 

5. відповідність теоретичного та 

практичного матеріалу темі уроку та 

віковій категорії учнів. 

Кожен з параметрів має бути оцінений за 10-

бальною системою. 

 Рецензія має містити узагальнену оцінку 

проаналізованого конспекту, а також 

рекомендації щодо вдосконалення 

розробленого уроку (загальна оцінка 

виводиться методом визначення середнього 

значення за п’ятьма параметрами, максимально 

становить 10 балів). 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

 Самостійність виконання роботи, власний аналіз студента (робота виконана 

самостійно, автор проаналізував всі аспекти висунутої проблеми, містить власні ідеї 

автора, авторська позиція викладена змістовно, обґрунтовано, логічно). 

 Повнота висвітлення проблеми (студент проаналізував різні аспекти проблеми, 

описав різні погляди, сучасний розгляд даного питання). 

 Відповідність обраній темі (зміст роботи повністю відповідає обраній темі та 

висвітлює її складові елементи). 

 Обсяг (обсяг відповідає вимогам). 



 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 50 балів студент 

отримує за аудиторну, самостійну та контрольну роботу впродовж семестру і 50 балів – 

на іспиті. 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

Складові роботи  впродовж семестру 

Складові роботи Кількість Кількість балів за одну од. Разом 

Практично- 

семінарські заняття 
8 3 бали 24 

Контрольна робота 2 8 балів 16 

Самостійна робота 

(написання 

конспекту уроку з 

психології) 

1 10 балів 10 

Разом 50 балів 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ 

 „МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ”  

 

1. Предмет та завдання курсу „Методика викладання психології” 

2. Зв’язок методики викладання психології з іншими науками та галузями психології. 

3. Історія викладаня психології у середніх//вищих навчальних закладах 19 століття. 

4. Історія викладання психології у середніх//вищих навчальних закладах 20 століття. 

5. Види та сутність навчальних програм з психології у середній школі. 
6. Цілі викладання психології у початковій та основній ланках середньої школи. 



7. Зміст навчальної програми та структура семестрового плану з психології. 

8. Принципи навчання психології. 

9. Психологія як наукова та навчальна дисципліна. 

10. Урок з психології. Типологія уроків та їх сутність. 

11. Організація навчальної діяльності учнів на уроці (форми навчальної діяльності). 

12. Характеристика етапів психологічного аналізу уроку. Конспект уроку. 

13. Вимоги до сучасного уроку. Чинники ефективності уроку. 

14. Позакласна робота з психології у школі. 

15. Словесні методи навчання психології. 

16. Наочні методи навчання психології. 

17. Практичні методи навчання з психології. 

18. Методи закріплення вивченого матеріалу. 

19. Організація перевірки та оцінювання знань з психології. 

20. Види перевірки знань при вивченні психології. 

21. Форми перевірки знань з психології. 

22. Підготовка викладачів з психології. 

23. Функції викладача з психології та його ролі. 

24. Стилі педагогічної діяльності вчителя (викладача). 

25. Знання, уміння, особистісні властивості викладача психології. 

26. Вивчення особистості учня в навчально-виховному процесі  

(план та методи дослідження). 

27. Вивчення класного колективу (план та методи дослідження). 

28. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчальної діяльності.  
 

 


