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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

1,5 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» нормативна 

спеціальність 053 – 

«Психологія». 

Модулів – 1 
 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 053 

Психологія 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання– к/р 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

10-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 1,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр психології 

10 год. - 

Семінарські 

12 год. -  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

68 год. - 

 

Вид контролю: 

диференційований залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Пропонований навчальний курс містить інформацію про цілісну систему 

формування педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти, 

складовою якої є його методологічна культура відносно застосування сучасних 

педагогічних технологій та самовдосконалення, адекватне до сучасних реалій. 
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Мета курсу є усвідомлення того, що викладання дисципліни безпосередньо 

спрямовано на вирішення завдань, невід’ємно пов’язаних зі становленням у 

магістрантів закладів вищої освіти закладів гуманного світосприйняття, 

формування в них педагогічних знань, умінь та навичок, що конче необхідні як 

для професійної викладацької діяльності, так і для підвищення загальної 

компетентності у міжособистісних відносинах. 

Завдання курсу: полягає у опануванні студентами ряду ключових питань 

щодо: 

- специфіки предмета, завдання методики викладання у вищій школі, її 

місце в системі гуманітарних наук; 

- методи науково-педагогічних досліджень; 

- сутності основних напрямів всебічного розвитку особистості студента; 

- педагогічних форм освітньої взаємодії зі студентами; 

- методів стимулювання студентів до активної роботи над особистим 

розвитком та самовдосконаленням; 

- особливостей застосування методів виховання у вищій школі; 

- особливостей ведення науково-методичної роботи, дослідно-

експериментальних форм педагогічної діяльності; 

- дидактичних принципів організації навчально-виховного процесу у вищій 

школі; 

- основи планування, організації  і аналізу різноманітних видів навчальних 

і позааудиторних занять; 

- методів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

- різноманітних форм організації навчально-виховного процесу у вищій 

школі; 

- інноваційних процесів у вищій освіті. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних 

навичок та вмінь: 

- застосовування методів та прийомів педагогічного  впливу на 

особистість; 

- використання знання з педагогіки в організації навчання, управлінні 
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колективом, стимулюванні соціальної активності особистості; 

- застосовування методів педагогічного дослідження у вивченні та 

впровадженні ефективних форм і методів навчання і виховання; 

- дотримуватися у своїй діяльності професійно-педагогічних етичних норм; 

- підтримування й формування сприятливого для успішної педагогічної 

діяльності соціально-психологічного клімату в колективі. 

Загальна компетентність:  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Навички використання інформаційних і комунікативних технологій. 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт. 

- Здатність критично осмислювати проблеми у навчанні або професійній 

діяльності та на межі предметних галузей. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- Здатність бути критичним і самокритичним. 

- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

- Здатність застосовувати на практиці базові інструментальні цінності 

психології, розуміння соціальних і психологічних наслідків своєї професійної 

діяльності. 

- Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту.  

-  Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися 

норм професійної етики.  

- Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку.  
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- Здатність до професійного викладання психологічних дисциплін.  

- Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності.  

- Уміння критично оцінювати принципи і механізми професійної 

діяльності в рамках обраного профілю і конкретного випадку.  

Програмні результати навчання:  

- Знати особливості функціонування психічних процесів і особливості їх 

розвитку в умовах педагогічного процесу; психологію навчання і виховання; 

основи управління навчальною діяльністю студентів; користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю.  

- Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних 

завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

- Враховувати у своїй діяльності нормативно-правову базу з охорони 

інтелектуальної власності. 

- Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідкувати 

гуманістичним та демократичним цінностям.  

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредита ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 

У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ               

 

Тема 1. Дидактичні системи у вищій школі. 

Роль вищої освіти у сучасній цивілізації. Дидактична система Й.Ф.Гербарта.  

Дидактична система Дж. Дьюї. Сучасні дидактичнi системи. Програмована 

концепція навчання. Теорія поетапного формування розумових дій. Проблемне 

навчання. Розвиткове навчання. Технологія навчання. Педагогіка 

співробітництва. Особистісно орієнтоване навчання.  



 7 

Тема 2. Методи навчання. 

Поняття про методи навчання та їх класифікацію. Активні методи: 

дискусійні, ігрові методи та сензитивний тренінг. Словесні методи навчання. 

Класифікація методів навчання за підходами. Методи викладання. Методи 

учіння. Моделювання як метод наукового дослідження і метод навчання. 

Тема 3. Методичні основи викладання навчальних дисциплін. 

Методика читання лекцій. Методика проведення практичних і 

семінарських занять. Методика оцінки знань, вмінь та навичок  (прийняття 

екзаменів і заліків). Методика організації курсового і дипломного 

проектування. Організація практичної підготовки фахівців. Організація 

самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

 

Змістовий модуль 2.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 

Тема 4. Сучасні педагогічні технології професійного навчання. 

Поняття освітньої технології та їх класифікація. Класифікація педагогічних 

технологій. Технологія діалогу. Технологія проекту. Особистісно-орієнтоване 

навчання. Комбіноване навчання. Диференційоване навчання.  

Тема 5. Теоретичні основи інноваційних технологій навчання. 

Основні характеристики технологій навчання. технологія проблемного і 

диференційованого навчання. Технологія інтенсифікації та індивідуалізації 

навчання. Технологія програмованого навчання. Реакція системи освіти на 

виклики інформаційного суспільства. Метод проектів як впровадження 

інформаційних технологій у вищій школі. Основні етапи спільно-розподіленої 

діяльністі викладача і студентів. Інформаційна технологія. Технологія 

розвивального навчання. Кредитно-трансферна система організації навчання. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л сем лаб. с.р.  л сем лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Організація процесу підготовки кадрів у вищій школі               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Дидактичні 

системи у вищій 

школі. 

14 2 2  

 

- 

10 

- - - -  

Тема 2. Методи 

навчання. 

18 2 2  

- 

14 
- - - -  

Тема 3. Методичні 

основи викладання 

навчальних 

дисциплін. 

14 2 2  

- 

10 

- - - -  

Разом за змістовним 

модулем 1 
46 6 6 - 34 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи сучасних технологій в освіті 

Тема 4. Сучасні 

педагогічні 

технології 

професійного 

навчання. 

28 2 4  

- 

20 

- - - - - 

Тема 5. Теоретичні 

основи інноваційних 

технологій 

навчання. 

18 2 2  14 

     

Разом за змістовним 

модулем 2 
44 4 6  34 - - - - - 

ІНДЗ – к/р  - - - - - - - - - 

Семестровий 

контроль – д/залік 
0 - - - - - - - - - 

Усього годин 90 10 12 - 68 - - - - - 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Дидактичні системи у вищій школі. 2 - 

2 Тема 2. Методи навчання. 2 - 

3 Тема 3. Методичні основи викладання навчальних дисциплін. 2 - 

4 Тема 4. Сучасні педагогічні технології професійного 

навчання. 

4 
- 

5 Тема 5. Теоретичні основи інноваційних технологій навчання. 2 - 

 Усього  12 - 



 9 

6. Теми практичних  занять 
Не передбачено 

 

7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Дидактичні системи у вищій школі. 10 - 

2 Тема 2. Методи навчання. 14 - 

3 Тема 3. Методичні основи викладання навчальних дисциплін. 10 - 

4 Тема 4. Сучасні педагогічні технології професійного навчання. 20 - 

5 Тема 5. Теоретичні основи інноваційних технологій навчання. 14 - 

 Усього забезпечення аудиторних занять 68 - 

 Забезпечення індивідуальних завдань – к/р   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  68 - 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять; 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами, 

індивідуальними дослідженнями. 

3) підготовка до контрольної роботи та заліку. 

9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, практичні та ситуаційні вправи, 

інтерактивні методи, ділові ігри, експрес-завдання, тестування, реферати.  

 

10. Методи контролю 

Контроль за роботою студентів включає поточний контроль за 

виконанням завдань та оцінювання виконання семестрового залікового 

завдання. Курс завершується диференційованим заліком.  
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11. Розподіл балів, що присвоюється студентам  

Вид занять Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

І зміст. 

модуля 

Сума 

ІІ зміст. 

модуля 

Разом 

Т1-Т3 Т4-Т5 

Лекції 5 5 5 5 10 

Семін.зан. 15 20 15 20 35 

Поточн. контр.: 

реферат 

9 11 
9 11 20 

Кр-1/2 10 25 10 25 35 

Залік/іспит - - - - - 

Усього 39 61 39 61 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

12. Методичне забезпечення 

Опорні конспекти лекцій; спеціальна література; друковані періодичні 

видання; ілюстративний матеріал, презентаційні матеріали, відео-матеріали. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. – К.: 

Либідь, 1998. – 611 с. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Нав. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: 
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Академвидав, 2007. – 616с. (базовий підручник). 

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник 

для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.–316 с. 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 368 с. 

5. Освітні технології:  Навч.–метод. пос. / за заг. ред. д.п.н. О.М. Пєхоти. -  

Київ:  «А.С.К.», 2002. – 328 с. 

6. Падалка О.С. Педагогічні технології: навч. пос для вузів.–К., 1995.–234 с. 

7. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- 

методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т пе-дагогічної освіти і 

освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с. 

8. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : 

модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації 

викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 

2013. – 309 с. 

Додаткова 

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В. П. – 

М. : Педагогика, 1989. – 190 с. 

2. Дистанционное обучение: теория и практика / [Гриценко В.И., Кудрявцева 

С.П., Колос В.В., Веренич О.В.]. – К.: Наукова думка, 2004. – 375 с.  

3. Загірняк М.В., Поясок Т.Б. Медіапедагогіка: навч. посібник. – Харків: 

«Друкарня Мадрид», 2015. – 232 с. 

4. Інноваційні педагогічні технології навчання професії: Монографія / [Нікуліна 

А.С., Максименко Ю.Б., Матвєєв, Г.П., Засланська С.А. та ін.]; за ред. Нікуліної 

А.С. – Донецьк: Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників, 2005. – 385 с. 

5. Левітес Д. Г. Практика навчання: сучасні освітні технології // Д.Г.Левітес - 

М., 1998. – 214 с. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студентов педаго-гических вузов и системы 
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повышения квалификации педа-гогических кадров / под ред. Е. С. Полат. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с. 

7. Панюкова С.В. Информационные и коммуни кационные технологии в 

личностно-ориентированном обучении / С.В. Панюкова. – М.: Изд-во ИОСО 

РАО, 1998. – 225 с. 

8. Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / ред. колегія : П. І. 

Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (науковий редактор), І. В. Охріменко та ін. – 

Полтава : ПОІПОПП, 1999. – 376 с. 

9. Поясок Т.Б. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі 

вищої школи: наук.-метод. пос. - Кременчук: ПП Щербатитх О.В., 2009. – 104 с. 

10. Приходько В.В., Малий В.В., Галацька В.Л., Мироненко М.А. Словник 

термінів і понять з педагогіки вищої школи: Посібник. –  Дніпропетровськ: 

НГУ, 2005. – 182 с. 

11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Уч.пос., М., Нар. 

образ.1998. 256с. 

12. Сисоєва С.О., Педагогічні технології професійної підготовки фахівців: 

навчальний тренінг / С.О. Сисоєва, Л.І. Бондарєва. – К.: Університет «Україна». 

– 2007. – 185с. 

13. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / [под ред. д-ра 

социологических наук, профессора Ю.П. Сурмина]. – Киев: Центр инноваций и 

развития, 2002. – 286 с. 

14. Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: Монографія/за ред. В.Г. 

Кременя. – К.: Пед. думка. – 2008. – 472 с. 

15. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. 

пособ. для вузов / Д.В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

 


