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http://filos.lnu.edu.ua/course/metodyka-vykladannya-u-vyschij-shkoli
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результати 

навчання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  

 

Формат курсу Очний/ дистанційний 

Теми Подано у додатку «Схема курсу» 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Іспит у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін : «Загальна психологія», «Вікова психологія», 

«Соціальна психологія», «Педагогічна психологія», «Дидактика», достатніх для сприйняття категоріального 

апарату та, розуміння джерел . 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, тьюторство, навчальні 

спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний пристрій 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

 Практичні заняття 20 балів 

 Дві контрольні роботи по 10 балів-20 балів 

 Два колоквіуми по 5 балів- 10 балів 

 Іспит 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до 

екзамену. 

1. Предмет, завдання методики викладання у вищій школі. 

2. Концептуальне підґрунтя навчального предмету «Методика викладання у вищій школі». 

3. Психологічні проблеми викладання. Егоцентризм педагога.  

4. Професійно-педагогічні та особистісні характеристики викладача вищої школи.  

5. Психолого-педагогічні рекомендації щодо врахування характерологічних особливостей студентів у процесі 

викладання.  

6. Індивідуальний підхід до студентів у процесі викладання. 

7. Психолого-педагогічні основи лекційного заняття. 

8. Види та структура лекції.  



9. Параметри оцінювання якості прочитаної лекції. 

10. Види семінарських занять та психолого-педагогічні вимоги до проведення семінарів. 

11. Колоквіум як традиційна форма навчальних занять. 

12. Шкала оцінок якості проведення семінарських занять.  

13. Семінарське заняття в активній формі та план його проведення.  

14. Технологія проведення просемінарів.  

15. Психолого-педагогічні вимоги до проведення практичних занять. 

16. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лабораторних занять.  

17. Види, форми самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів. 

18. Методика організації самостійної роботи студентів з вивчення психології 

19. Форми і види педагогічного контролю в процесі викладання у вищій школі.  

20. Види організаційних форм контролю: контроль здійснюваний викладачем (фронтальний, груповий, 

індивідуальний, комбінований), самоконтроль студентів.  

21. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ). 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
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Модуль 1. Тема 1: Предмет, концептуальне підґрунтя та завдання 

методики викладання психології у вищій школі 
 

Методика викладання у вищій школі як галузь науки. Предмет та 

завдання дисципліни. Методика викладання у вищій школі як галузь 

науки про закономірності й особливості процесу навчання у вищій школі. 
Предмет дисципліни – система вищої освіти, а саме: зміст і структура 

сучасних навчальних курсів, а також форми і засоби організації 

навчального пізнання в процесі їхнього вивчення.  

Особливості систем вищої освіти. Поняття вищої освіти. Виникнення й 
розвиток університетської освіти в Європейських країнах. Історія вищої 

освіти в Україні. Провідні вищі навчальні заклади. Освіта у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка: історія та сучасність. 
Здобутки та труднощі сучасної української вищої освіти, необхідність її 

реформування 

Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні. Сучасна 

концептуальна основи підготовки фахівців вищої освіти – положення 
Болонської конвенції. Визначальні тенденції розвитку світової освітньої 

системи: поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної 

спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, 
формування у студентів системного підходу до аналізу соціальних 

ситуацій, стратегічного мислення, виховання готовності до соціальної та 

професійної мобільності. Болонський процес як засіб інтеграції і 
демократизації вищої освіти. Принципи Болонського процесу. 

Особливості систем вищої освіти. Особливості вищої освіти у країнах 

Європи, Азії та Америки 

Лекція 

Презент

ація, 
відеомат

еріали 

1,15, 12, 5, 
17 

Опрацюв

ання 
літерату

ри 3,6 год 

1 



Т.1. з.1. 

1. Від чого залежить предмет методики викладання психології у вищій 
школі? 

2. Якою є специфіка викладання психології як навчальної дисципліни на 

психологічних факультетах класичних університетів, які здійснюють 

підготовку науково-педагогічних кадрів і практичних психологів? 
3. Якою є специфіка викладання психології як навчальної дисципліни на 

непсихологічні факультетах класичних університетів й педагогічних 

університетах та вищих навчальнихі закладах 1-2 рівня акредитації?.  
4. Якою є специфіка викладання психології як навчальної дисципліни в 

Інститутах післядипломної освіти, в системі професійної перепідготовки 

та в система підвищення кваліфікації, що зорієнтована на педагогічних 
працівників? 

5. Що таке методика викладання? 

6. Охарактеризуйте завдання методики викладання психології 

Практичн
а 

 
1,27, 41,43 
34 

  

3 тижг 

25.02 
2 год 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
4 тиж 

2.03 

2 год 

Тема 2. Професійно-педагогічні й особистісні характеристики викладача 
вищої школи 

 

Розвиток професійної „Я-концепції” педагога. Поняття Я-концепції, її 
структурні компоненти. Викладач очима студентів: ознайомлення з 

результатами емпіричного долідження. 

Педагогічна самоефективність. Поняття особистісної та педагогічної 

самоефективності. Локус контролю за подіями власного життя.  
Проблема самопрезентації. Сприйняття викладачем технік 

самопрезентації (негативна та позитивна, конформізм) студентів.  

Лекція 

Презент
ація, 

відеомат

еріали 

1,6, 10, 7, 

18, 19 

Опрацюв
ання 

літерату

ри 3,6 год 

2 

Т.2. З.2. 

1. Поміркуйте про розвиток професійної „Я-концепції” педагога в 

контексті виховання особи студента.  
2. В чому сутність педагогічної майстерності? 

3. Чи є особисті якості викладача (які саме) фактором стимулювання 

ефективності навчання?  
4. Що таке професійна Я-концепції, її структурні компоненти? 

5. Як визначити педагогічну самоефективність особи? Як впливає на 

самоефективність педагога локус контролю за подіями власного життя? 

6. Чи входить у методику викладання дисципліни самопрезентація 
педагога? Які її техніки ви знаєте? 

7. Як впливає самооцінка та рівень домагань на мотивацію до навчання?  

Практичн
а 

 1,   

5 тиж Тема 3. Психологічні проблеми викладання: егоцентризм педагога.  



11.03 

2 год 
 

 

 

 
 

 

6 тижд 
16.03 

2 год 

 

Поняття егоцентризму як компонента Я-концепції. Проблема 

егоцентричної спрямованості педагога. Егоцентрична спрямованість як 
автономізація особи від інших людей. Егоцентризм як бар’єр педагогічної 

майстерності та педагогічної взаємодії  

Вербальний егоцентризм. Вияв мовленнєвого егоцентризму викладачем. 

План вербальної самокрекції 
Невербальний егоцентризм. Вияв невербального егоцентризму 

викладачем. Психологічна самокорекція егоцентризму педагога. 

Лекція 

Презент

ація, 

відеомат

еріали 

9, 11, 4, 23, 

22 

Опрацюв

ання 

літерату
ри 3,6 год 

3 

Т.3.З.3. 
1. Чи є методичне зростання педагога запорукою підвищення навчальної 

мотивації студентів?  

2. Чи впливає егоцентризм викладача на навчальну мотивацію студентів? 

3. Що таке егоцентризм і егоцентрична спрямованість педагога?  
4. Що таке мовленнєвий та немовленнєвий егоцентризм? Як він 

виявляється? 

5. Який план самокорекції вербального та невербального егоцентризму? 

Колоквіум/ 
Контрольн

а робота 

 
37, 23, 34, 

22 
3 

 

7 тиж 

25.03 

. 2 год 

 
 

 

 
 

 

8 тижд 

30.03 
2 год 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тема4. Індивідуальний підхід до студентів у процесі викладання  

Поняття індивідуального підходу до студентів. Урахування викладачем 

індивідуальних характеристик студентів в процесі навчання й виховання.  

Оптимальні поведінкові зони екстраверсії та інтроверсії педагога. 

Психологічні рекомендації щодо взаємодії педагога із студентами. 

Врахування власної індивідуальної типології та типологічних 
особливостей студентів 

Психолого-педагогічні рекомендації щодо врахування 

характерологічних особливостей студентів. Особливості характеру та 
професійна направленість студентів..  

Лекція 

Презент
ація, 

відеомат

еріали 

1, 

Опрацюв
ання 

літерату

ри 3,6 год 

4 

Т.4.З.4 

1. Що таке усвідомлені та неусвідомлені мотиви навчання? 

2. Чи можливий вплив особи педагога на пізнавальну мотивацію 
студентів? 

3. Чи є самоактуалізація мотиватором у процесі навчання? Які є 

перешкоди самоактуалізації? 
4. Що є психологічним підґрунтям індивідуального підходу? 

5. Як коректувати неоптимальні зони екстра та інтроверсії  

у поведінці педагога? 

6. Назвіть психологічно обґрунтовані навчально-виховні стилі 
спілкування з врахуванням наявної в студентів акцентуації характеру. 

Практичн

а 
 26, 34, 35 4 

9 тиж Модуль 2. Тема 5. Методи, організаційні форми навчальної діяльності.  



2 год 

8.04 
 

 

 

 
 

 

 
10тиж 

13.04. 

2 год 
 

Загальні вимоги до проведення лекції з психології. 

Психолого-педагогічні методи навчання. Загальна характеристика 

методів навчання. Характеристика методів навчання. Інтерактивні методи 
(тренінги, програмоване навчання, навчальні дискусіїта рольові, ділові 

ігри). 

Психолого-педагогічні основи лекційного заняття. Особливості 
підготовки та проведення лекцій. Загальні вимоги до лекцій. Види лекцій. 

Структура лекції.  

Методика і техніка читання лекції. Параметри якості прочитаної лекції. 

Лекція 

Презент

ація, 

відеомат
еріали 

11, 14 

Опрацюв

ання 

літерату
ри 3,6 год 

5 

Т.5.З.5. 
1. Психологічні основи лекційного заняття.  

2. Особливості підготовки та проведення лекцій.  

3. Види лекцій.  
4. Структура лекції.  

5. Параметри якості прочитаної лекції. 

Практичн

а 
 36, 24, 34 5 

11 тиж 

22.04. 
2 год 

 

 
 

 

 

 
12 тиж 

27.04 

2 год 
 

Тема 6. Психолого-педагогічні вимоги до проведення семінарів, 

практичних та лабораторних занять з психології. 
 

1.Семінар як основна колективна форма організації навчання. Види 

семінарських занять. Технологія проведення просемінарів. Шкала оцінок 

якості проведення семінарських занять  
2. Семінарське заняття в активній формі та його план проведення. 

3. Практичне заняття, його завдання та структура. Колоквіум як 

традиційна форма навчальних занять. Лабораторне заняття. 

Лекція 

Презент

ація, 
відеомат

еріали 

11, 14, 20, 
21 

Опрацюв

ання 
літерату

ри 3,6 год 

6 

Т.6.З.6. 
1. Психолого-педагогічні вимоги до семінарів з психології.  

2. Види семінарських занять.  

3. Структура семінару та параметри його оцінювання.  
4. Лабораторні заняття, особливості проведення. 

Практичн
а 

 

14, 20, 29, 

32, 40, 38, 

42 

6 

13 тиж 
6.05 

2 год 

 
 

 

14 тиж 

13.05 
2 год 

 

Тема 7. Методика організації самостійної роботи студентів з вивчення 

психології 
 

Сутність, значення і основні завдання самостійної роботи. Види 
самостійних робіт. Вимоги до організації самостійної роботи. 

Форми самостійної роботи. Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ). Курсовий, дипломний проект та магістерська робота. 

Мотивація студентів до самостійної роботи. Методи стимулювання 
мотивації до самостійної роботи студентів в процесі вивчення психології.  

Лекція 

Презент

ація, 

відеомат

еріали 

11, 14, 13, 

16, 2, 3 
Опрацюв
ання 

літерату

ри 3,6 год 

7 

Т.7.З.7. 

1. Які основні завдання самостійної роботи. 
2. Які є види самостійних робіт.  

Практичн

а/ 
Контрольн

 25, 30, 22 7 



3. Як мотивувати студентів до самостійної роботи? а робота 

  



15 тиж 

20.05 

2 год 

 
 

 

 
 

 

 

16 тиж 
25.05 

2 год 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тема 8. Контроль і оцінка знань із психології  

Контроль знань студентів. Система контролю: вхідний контроль, 

поточний контроль, модульний контроль (рубіжний та підсумковий), 
семестровий підсумковий контроль (залік або екзамен), державна 

атестація та контроль залишкових знань (ректорський контроль). 

Підсумковий контроль та його різновиди. Семестровий контроль 
(залік, іспит) та державна атестація студентів.  

Формування морального ставлення студентів до отримання знань. 

Проблеми списування на іспитах, контрольних роботах. Плагіатування 
індивідуальних, курсових, дипломних робіт студентами. Шляхи 

формування академічної чесності. 

Лекція 

Презент

ація, 
відеомат

еріали 

1, 8 

Опрацюв

ання 
літерату

ри 3,6 год 

8 

Т.8.З.8. 

1. Форми і види педагогічного контролю.  
2. Види організаційних форм контролю? 

3. Які є методи контролю ?  

4. Які дві основні частини методики усної перевірки відповідь учнів на 
поставлені запитання? 

5. З курсу загальної психології наведіть приклад запитань, що 

активізують пам'ять (на відтворення вивченого) та мислення (на 

порівняння, доказ, узагальнення), мовлення. 
6. Що таке модуль?  

7. Що таке семестровий контроль з навчальної дисципліни? 

8. Що таке змістовий модуль?  
9. Що таке заліковий кредит?  

10. Що таке національна семестрова оцінка з навчальної дисципліни?  

11. Що таке атестація студента з навчальної дисципліни Індивідуальне 

навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)?  
12. Що таке ECTS (European Credit Transfer System)?. 

Колоквіум  22, 31 8 
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