
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

 

Методика викладання психологічних дисциплін  
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

Галузь знань    05 Соціальні та поведінкові науки 
(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність                           053«Психологія» _________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація    _________________________________________________________  
(назва спеціалізації) 

інститут, факультет, відділення     Інститут людини  
                              (назва інституту, факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 навчальний рік 
 

 

 

 



 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Методика викладання психологічних дисциплін» 

Курс: 5-й 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

38-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три 

завдання, подані у білеті. Студент демонструє чітке та ґрунтовне знання 

матеріалу, його розуміння, логічно викладає відповіді на запитання, не допускає 

жодної помилки у використанні наукової термінології. Психологічна задача 

розв'язана правильно. 

25-37 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при 

відповіді на всі завдання. В цілому студент демонструє ґрунтовні знання 

основного матеріалу питань, але допускає 2-3 незначні помилки при його 

відтворенні. Психологічна задача розв'язана загалом правильно. 

11-24 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені завдання. Студент 

демонструє фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень 

логіки й послідовності викладу. Студент допускає  4-5 помилок при обґрунтуванні 

теоретичних питань білету та розв’язуванні психологічної задачі. 

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в 

екзаменаційного білету. Студент допускає значні помилки при викладі 

теоретичного матеріалу. Розв’язування психологічної задачі є неправильним.  

Перелік допоміжних матеріалів: - набір психологічних задач з методики 

викладання психологічних дисциплін (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет, завдання і структура методики викладання психології. 

2. Психологічна освіта та її роль у житті суспільства.  

3. Сучасні тенденції розвитку психологічної освіти.  

4. Зв’язок типу освітніх програм, змісту психологічних дисциплін і цілей 

викладання.  

5. Основні завдання та принципи навчання психології.  

6. Диференціація  психології як наукової галузі та навчальної дисципліни.  

7. Різновиди  навчальних психологічних дисциплін.  

8. Фактори, що визначають структуру психологічної навчальної дисципліни.  

9. Особливості впливу буденного знання на сприймання наукової психологічної 

інформації.  

10. Аспекти змісту викладацької діяльності з психології.   



11. Професійні освітні програми та викладання психології. 

12. Навчальні плани та програми викладання психології у ВНЗ. 

13. Друковані й електронні джерела інформації для викладання психології. 

14. Підготовка та кваліфікація викладача психології.  
15. Функції та рольові позиції викладача психології.  
16. Професіоналізм діяльності й особистості викладача психології.  
17. Зміст і рівні професійної компетентності та педагогічної техніки викладача 

психології.  
18. Професійна майстерність викладача психології та її підвищення.  
19. Специфіка взаємодії викладача психології зі студентами.   
20. Організація навчальних занять з психології у ВНЗ. 

21. Основні форми навчання психології. 

22. Характеристика методів навчання психології. 

23. Перевірка й оцінювання навчальних досягнень з психології. 

24. Види перевірки навчальних досягнень з психології. 

25. Форми перевірки навчальних досягнень з психології.  

26. Специфічні особливості лекції та її функції.  

27. Традиційне та нетрадиційне проведення лекцій з психології.  

28. Методичні прийоми активізації мислення студентів на лекції.  

29. Види лекцій з психології та їх специфіка. 

30. Методичні аспекти підготовки до лекції.  

31. Перевірка розуміння матеріалу лекції, динаміка рівня уваги слухачів, 

конспектування матеріалу лекції. 

32. Методика проведення уроку з психології. 

33. Семінарське заняття з психології як діалогічна форма навчального заняття, 

його функції.  

34.  Репродуктивна та продуктивна пізнавальна активність студентів на семінарі з 

психології.  

35. Етапи підготовки та проведення семінару з психології.  

36. Особливості підготовки викладача до написання конспекту семінарського 

заняття. 

37.  Рефлексія викладачем продуктивності проведеного семінару з психології.  

38.  Функції та дидактична мета практичних і лабораторних занять з психології. 

39.  Типові завдання для лабораторних і практичних занять з психології. 

40. Організація і проведення практичних і лабораторних занять з психології. 

41. Самостійна робота студента як базова форма опанування психологічних знань, 

її функції.  

42. Види самостійної роботи студента та їх характеристика.  

43. Дидактичні та психологічні вимоги до організації самостійної роботи 

студентів.  

44. Педагогічна мета і завдання рольової та ділової гри у викладанні психології. 

45. Педагогічна мета і завдання тренінгу у викладанні психології. 

46. Функції та завдання позааудиторної роботи з психології. 

47. Основні форми позааудиторної роботи з психології. 

48. Консультація як вид навчального заняття з психології. 

 



 




