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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Інноваційні методи навчання та 

викладання у вищій школі» складено відповідно до освітньо-професійної 

програми Клінічна психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу загальної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   3,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль – залік 

 

 

 

 

Опис навчальної дисципліни 

 
Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Інноваційні методи 

навчання та викладання у 

вищій школі» 

 

Лекції: 20 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні (семінарські): 8 

год.  

 Цикл: 

загальної підготовки  

 
Індивідуальне завдання:  

2 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного модуля: 

обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

60год.,  

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання:  

12 год.  

Семестр: ІV  

 

Індивідуальне завдання:  

Розробити проект 

освітньо-професійної 

програми Клінічна 

психологія спеціальності 

053 Психологія  

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів (годин):  

3,0 (90)  

Вид та форма 

семестрового контролю:  

усний залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета дисципліни: передбачає формування у здобувачів методичних 

компетенцій як складових професійної компетенції майбутнього викладача 

вищої школи шляхом засвоєння та апробації системного поєднання 

загальнодидактичних методів навчання у ЗВО, сучасних технологій 

навчання, оптимальної організації навчального процесу. Розкриття 

концепції, основ методології, теорії та інноваційної методики викладання 

навчальних дисциплін у системі вищої освіти. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 
Основні завдання вивчення дисципліни “ Інноваційні методи навчання та 

викладання у вищій школі ” полягають у формуванні у здобувачів складових 

інтегральної компетентності: здатність вирішувати складні завдання і проблеми 

у процесі навчання та професійної діяльності у сфері клінічної психології, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог. А також таких загальних 

компетентностей: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 Здатність розробляти та управляти проектами. 

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

 

Фахових компетентностей: 

 Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

 Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну 

та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

 Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

 Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 
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 Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

 Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають продемонструвати 

такі результати навчання:  

 основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність закладу 

вищої освіти і науково-педагогічного працівника; 

 основні питання методики підготовки і проведення навчальних 

занять, організації самостійної роботи здобувачів та контролю їх 

знань, 

 особливості підготовки навчально-методичних і дидактичних 

матеріалів з навчальних дисциплін; 

 загальні науково-теоретичні основи методики викладання навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти; 

 структуру  та зміст навчальних планів, робочих програм навчальних 

дисциплін; 

 зміст, структуру та вимоги до освцітьно-професійної програми; 

 систему сучасних засобів навчання, їх дидактичні особливості та 

методику використання;  

вміти:  

 орієнтуватися у нормативно-правовій базі вищої школи; 

 готувати й проводити різні види аудиторних навчальних занять; 

 організовувати позааудиторну навчальну діяльність здобувачів; 

 здійснювати поточний і підсумковий семестровий контроль знань 

студентів; 

 готувати навчально-методичні і дидактичні матеріали; 

 розробити робочу програму навчальної дисципліни; 

 розробити освітьно-професійну програму; 

 забезпечувати єдність мети, змісту, методів та засобів навчання, його 

організаційних форм; 

 моделювати різні види навчальних занять, самостійну роботу 

студентів з навчальних дисципліни; 

 добирати систему ефективних методів, форм, засобів навчання для 

організації навчальнопізнавальної діяльності студентів. 
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     2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Сем. Інд. С.Р. 

Частина 1. Теоретико-методологічні основи методики 

викладання у вищій школі 

1 Концептуальні засади й тенденції розвитку 

вищої освіти в Україні. Структура вищої 

освіти. Болонський процес і вища освіта в 

Україні 

12 4 4   8 

2 Організаційно-методичне забезпечення 

освітнього процесу 

18 6 4  2 12 

3 Методичні основи підготовки навчально-

методичних та дидактичних матеріалів 

14 4 2 2  10 

 Разом за частиною 1 44 14 10 2 2 30 

Частина 2. Організаційно-управлінські аспекти освітнього процесу в системі вищої школи 

4 Форми і методи навчання у вищій школі 16 6 4 2  10 

5 Оцінювання навчальних досягнень студентів, 

контроль і самоконтроль навчальної роботи у 

ЗВО 

14 4 2 2  10 

6 Методологічні засади активізації навчально-

виховного процесу. Інноваційні методи 

навчання 

16 6 4 2  10 

 Разом за частиною 2 46 16 10 6  30 

 Всього годин 90 30 20 8 2 60 

 Залік - усний       

 

 
 

Індивідуальне завдання: 

 Кожна академічна група, використовуючи необхідні нормативно-правові 

документи, розробляє проект освітьно-професійної програми «Клінічна 

психологія» зі спеціальності 053 Психологія. 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 
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Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 

 

1. Система вищої освіти в Україні. 

2. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні. 

3. Україна та Болонський процес. 

4. Ступенева система вищої освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні рівні. 

5. Нормативні документи стосовно питань вищої освіти. 

6. Стандарти вищої освіти. 

7. Закони України “Про освіту” та “Про вищу освіту”. 

8. Національна доктрина розвитку освіти в Україні. 

9.  Загальні положення організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах. 

10. Зміст освіти та зміст навчання у ступеневій системі вищої освіти. 

11. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах. 

12. Освітньо-професійна програма. 
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13.  Форми організації навчального процесу. 

14.  Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 

15. Лекцiя як одна з найважливіших форм навчальних занять, її основні 

функції та складові. 

16. Класифікація основних видів лекційного викладу. 

17. Загальнодидактичні вимоги до побудови лекційного курсу. 

18. Вимоги до викладача під час читання лекції.  

19. Методика і техніка читання лекцій. 

20. Способи вдосконалення лекції як основної форми організації навчання у 

ЗВО. 

21. Семінарські заняття як форма організації навчання. 

22. Види і методика проведення семінарських занять. 

23. Дискусія як метод навчання у вищій школі. 

24. Методика проведення практичного заняття. 

25. Сутність і значення самостійної роботи здобувачів. 

26. Види самостійних робіт і педагогічне керівництво ними.  

27. Види і форми науково-дослідної роботи здобувачів. 

28. Методика організації і проведення індивідуальних занять, консультацій. 

29. Методика організації і проведення практики здобувачів. 

30.  Функції контролю знань студентів. Система понять. 

31. Основні принципи контролю й оцінки знань. 

32. Види перевірки навчальної діяльності здобувачів. 

33. Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення. 

34. Критерії і норми оцінки знань. 

35. Рейтингова система оцінки знань. 

36. Методичне забезпечення контролю і оцінки знань здобувачів. 

37. Інноваційні моделі навчання. 

38. Інноваційні методи навчання. 

39. Методика використання проблемного навчання. 

40. Методика застосування в навчальному процесі інтерактивних технологій 

навчання. 

41. Методика використання інформаційних технологій навчання: дистанційне 

навчання; комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації.  
 

 

6. Рекомендована література: 

1. Азимов Э. Г. Массовые открытые онлайн-курсы в системе 

современного образования / Э. Г. Азимов // Дистанц. и виртуал. 

обучение. – 2014. – №12. – С. 4–12. 

2. Андрущенко В. Філософія освіти в постболонському просторі / В. 

Андрущенко // Вища освіта України.− 2006. − №1.− С. 5-6. 

3. Антонюк М.С. Психологічні особливості формування у студентів 

умінь і навичок самостійної роботи / М.С. Антонюк //Сучасні 

педагогічні технології у вищій школі: наук.-метод. збірник. – К., 

1995. 
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4. Бабенко К. Практичні, семінарські та лабораторні заняття у ВНЗ як 

прикладні форми організації навчання магістрів / Катерина Бабенко // 

Рідна школа. – 2007. – № 7/8. – С.42-54 

5. Берестова А. Інноваційні технології та методи навчання у 

професійній освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nadoest.com/innovacijni-tehnologiyi-ta-metodi-navchannya-u-

profesijnij-osv 

6. Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України / 
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