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http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje Konsultacje okulistyczne : wt. (12.45-15.30), czw. (12.45-15.30) 

Konsultacje online: Harmonogram obecności nauczyciela na specjalnym forum (w 
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Cele dyscypliny 

Dyscyplina „Metody nauczania psychologii” ma na celu kształcenie specjalisty na poziomie pedagogicznym „licencjat”, który opanował system 

wiedzy o teoretycznych i metodologicznych podstawach nauczania psychologii jako nauk ścisłych; podniesienie jakości nauczania psychologii w różnych 

dziedzinach przyszłego psychologa; ujawnianie cech korzystania z różnych metod, form i środków szkolenia; opanowanie technik samokształcenia i 

samokształcenia zawodowego.  
Treść zajęć koncentruje się na studiowaniu przez studentów studiów wyższych specyficznych praw procesu kształcenia, na podstawie których ustala 

się treści kształcenia i wychowania, określa się system konstruktywnych środków pedagogicznych niezbędnych do tego celu. 
Dyscyplina przeznaczona dla kandydatów na studia wyższe "licencjackie" specjalność 053 Psychologia Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu 

Humanistycznego. 
Cel : zapoznanie się z metodami nauczania psychologii, metodami wiedzy naukowej, analizą i konstrukcją twórczej interakcji oraz wspólną twórczą 

działalnością nauczyciela ze studentami. 
Cele kursu : 

- przekazanie studentom studiów wyższych wiedzy o specyfice nauczania psychologii;          
- wykształcić w nich umiejętności i umiejętności kierowania procesem pedagogicznym;           
- promowanie rozwoju umiejętności pedagogicznych uczniów;          
- wykształcić potrzebę działań edukacyjnych i umiejętność ich efektywnego organizowania;          
- pomoc uczniom w opanowaniu technik samokształcenia i samokształcenia zawodowego;          
- promowanie wiedzy i rozwoju osobowości uczniów w kontekście wybranego przez nich zawodu.          

  
Oczekiwane efekty uczenia się 

Kompetencje i efekty uczenia się, których kształtowanie ułatwia dyscyplina (związek z normatywną treścią kształcenia kandydatów na studia 

magisterskie, sformułowaną w kategoriach efektów uczenia się w Standardzie Szkolnictwa Wyższego). 
Zgodnie z wymogami Standardu Szkolnictwa Wyższego dyscyplina zapewnia uzyskanie przez licencjata kompetencji integracyjnych, ogólnych i 

specjalnych. 
Kształtowanie zintegrowanych kompetencji obejmuje umiejętność rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie zawodowej i / lub badań i 

innowacji, co wiąże się z głębokim przemyśleniem istniejącej i stworzeniem nowej holistycznej wiedzy i / lub praktyki zawodowej. 
Kompetencje ogólne (LC) 

LC 1. Umiejętność zastosowania wiedzy w sytuacjach praktycznych 
LC 3. Umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
LC 4. Umiejętność przyswajania i opanowywania współczesnej wiedzy 
LC 8. Na temat interakcji międzyludzkich 
  
  

Kompetencje zawodowe (FC ) 



С К 4. Umiejętność samodzielnego gromadzenia i krytycznego przetwarzania, analizowania i podsumowywania informacji psychologicznych z różnych 

źródeł. 
C K 7. Umiejętność analizowania i systematyzowania wyników, formułowania uzasadnionych wniosków i rekomendacji. 
C K 8. Umiejętność organizowania i udzielania pomocy psychologicznej (indywidualnej i grupowej). 
C K 9. Umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych i psychoprofilaktycznych na życzenie. 
KS 11. Umiejętność przestrzegania norm etyki zawodowej. 

Efekty uczenia się P rohramni, które przyczyniają się do powstania dyscypliny akademickiej: 
PR 7. Refleksja i krytyczna ocena wiarygodności wyników badań psychologicznych, formułowanie uzasadnionych wniosków 
PR 11. Sporządzenie i wdrożenie planu procesu konsultacyjnego uwzględniającego specyfikę zapytania i indywidualne cechy klienta, zapewnienie 

skuteczności własnych działań 
PR 14. Efektywnie pełnić różne role w zespole w procesie rozwiązywania zadań zawodowych, w tym wykazywać się cechami przywódczymi. 
PR 15. Odpowiedzialnie traktuj samodoskonalenie, szkolenie i samorozwój zawodowy 
PR 16. Znać, rozumieć i przestrzegać zasad etyki zawodowej 
działalność psychologa. 

Wymagania wstępne do studiowania dyscypliny formacyjnej 
program efektów uczenia się i kompetencji 

Skuteczność opanowania treści dyscypliny „Metody nauczania psychologii” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich 

dyscyplin jak „Psychologia wieku”, „Psychologia społeczna”, „Psychologia pedagogiczna”. Stanowi ich logiczną kontynuację i zawiera teoretyczne 

problemy rozwoju, kształcenia i kształcenia w szkolnictwie wyższym , zagadnienia osobowości i działalności naukowo-pedagogicznej nauczyciela, a także 

zapewnia praktyczne opanowanie umiejętności i zdolności do pracy dydaktycznej studentów. 
W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów uczelni wyższych, a mianowicie: różne 

metody motywowania, stymulowania, zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się oraz promują zdolności 

twórcze i kreatywność szkolnictwa wyższego. dla przyszłego życia chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli.  
Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych relacji, 

samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, odpowiedzialności 

za efekty ich pracy. 
Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe polega na: przygotowaniu do zajęć stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia); wykonanie 

indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do samodzielnego 

opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa); udział w zajęciach do wyboru, specjalnych seminariach itp.; uczestniczyć 

w pracach naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, konkursach i nie tylko . 
  

Lista tematów 

Moduł merytoryczny 1. Organizacja procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym w zakresie nauczania dyscyplin cyklu psychologicznego 
1. 1. Podstawowe zasady rozwoju nowoczesnej edukacji psychologicznej na Ukrainie w kontekście procesu bolońskiego. 



1. 2. Strategia organizacji nowoczesnej edukacji psychologicznej. 

              
Moduł merytoryczny 2. Metodyczne podstawy nauczania dyscyplin psychologicznych w szkole wyższej 
2.1. Metody wykładów 
2.2. Metody prowadzenia zajęć praktycznych (seminaryjnych i laboratoryjnych) 

2.3. Metody oceny wiedzy, umiejętności i zdolności (organizacja egzaminów, testów, certyfikatów) 
2.4. Metody organizacji i pisania kursów, studiów licencjackich i magisterskich 

              
Moduł merytoryczny 3. Metodyczne podstawy aktywizacji nauczania dyscyplin psychologicznych w procesie kształcenia w szkole wyższej 

3.1 . Innowacyjne pedagogiczne technologie aktywizacji kształcenia w szkole wyższej (4 godziny) 
3.2. Psychologia osobowości i aktywności nauczyciela liceum 
  

Zalecana literatura i źródła informacji 

              
Literatura podstawowa 

1. Badmaev BC Metody nauczania psychologii. - M .: VLADOS, 2011. 
2. Ball G.A. Teoria problemów wychowawczych. Aspekt psychologiczno-pedagogiczny. - M., 2009. 
3. Boyko-Buzil Yu.Yu. Metody nauczania psychologii w liceum. - K .: Attica, 2012.-272p. 
4 .Lyaudis V.Ya. Metody nauczania psychologii URAO, M., 2000. 
5. Nagaev VM Metody nauczania w szkole średniej. -K .: Centrum Literatury Edukacyjnej, 2007.-232p. 
6 .Pavelkiv RV Psychologia wieku: podręcznik. dla uczniów. wyższy podręcznik закл .. - К.: Кондор, 2011. - 468с. 

Dodatkowa literatura 
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4 . Zhygailo N. Psychologiczne problemy adaptacji studentów pierwszego roku i sposoby ich rozwiązywania // Pedagogika i psychologia edukac ji 

zawodowej.-2004.- №4.-S, 107-112. 
5 . Luzan PG, Zhaldak LM Grupa studentów: O optymalizacji relacji międzyludzkich w nim // Pedagogika tolerancji.-2009.-P.53-56. 
6. Lyaudis V.Ya. Innowacyjna nauka i nauka. - M., 2002. 
7 . Potoriy Ya.I. Cechy sfery wartościowo-motywacyjnej ucznia // Psychologia praktyczna i praca socjalna.-2002.-№2.-P.36-39. 
8 . Skrypnyk V. Specyfika kursu i samoocena adaptacji społecznej i psychologicznej studentów I roku // Psychologia i społeczeństwo.-2005.-№2.-P.34-40. 
9. Sysoeva SO Twórczość pedagogiczna: Monograph.-H .: "Caravel", 1998.- 2008.-150p. 
10. Sikorsky PI Kredytowo-modułowa technologia edukacji. -K .: Wydane przez European University, 2004.-127p. 



Zasoby informacji 

1. http://www.lib.vsu.ru/project/golossary.phtml . 
2. http://www.kulturolog.h10.ru/articles/gendcult.htm . 
3. htpp : // www . pseudologia . org / Kon / Artykuły / 
4. http // www.bilimdon.uz/library/docs/p.132-russian.zip ) 

  
Sprzęt i oprogramowanie 

Wsparcie informacyjne składa się z zasobów bibliotecznych RDGU, możliwości pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), pracy własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i 

biurowego do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania 

przewidzianych typów działań edukacyjnych: edytor tekstu MS Word do tworzenia dokumentów;Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i analizy 

danych; program do tworzenia prezentacji (Microsoft Power Point). . 
  

Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 
  

Kod kompetencji 

(według OPP) 

Nazwa kompetencji Kod wyniku 

programu szkolenia 

Nazwa wyniku 

uczenia się programu 

Metody nauczania Metody oceny 

efektów uczenia się 

ZK1 Umiejętność 

zastosowania wiedzy w 

praktycznych 

sytuacjach 

PR7 Refleksja i krytyczna 

ocena rzetelności 

wyników badań 

psychologicznych, 

formułowanie 

uzasadnionych 

wniosków 

MH2 -

 metodapraktyczna ( laboratorium 

lub zajęcia praktyczne ) 

MO 9 - ochrona 

pracy laboratoryjnej 

i praktycznej 

ZK3 Umiejętności w 

zakresie korzystania z 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

PR14 Skutecznie pełnić 

różne role w zespole 

w procesie 

rozwiązywania zadań 

zawodowych, w tym 

wykazywać się 

cechami 

przywódczymi. 

MH3-metoda wizualna (metoda 

ilustracji i metoda demonstracji) 

Projekty zespołowe 

MO5 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.lib.vsu.ru/project/golossary.phtml
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.kulturolog.h10.ru/articles/gendcult.htm
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.pseudology.org/Kon/Articles/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.bilimdon.uz/library/docs/p.132-russian.zip


  

ZK4 Umiejętność uczenia 

się i opanowywania 

współczesnej wiedzy 

  

PR11 Sporządzenie i 

wdrożenie planu 

procesu doradczego 

uwzględniającego 

specyfikę zlecenia 

oraz indywidualne 

cechy klienta, aby 

zapewnić skuteczność 

własnych działań 

  

Metoda werbalna MH1 (wywiad) MO7 - prezentacja 

wyników 

wykonanych zadań i 

badań 

ZK8 Umiejętności 

interpersonalne 

  

PR16 Znać, rozumieć i 

przestrzegać 

etycznych zasad 

profesjonalizmu 

działalność 

psychologa 

MH4-praca z literaturą 

edukacyjną i metodyczną 

(podsumowanie,streszczenie ) 

MO6-eseje, eseje 

FC4 Umiejętność 

samodzielnego 

gromadzenia i 

krytycznego 

przetwarzania, 

analizowania i 

podsumowywania 

informacji 

psychologicznych z 

różnych źródeł 

  

PR15 Odpowiedzialnie 

traktuj 

samodoskonalenie, 

szkolenie i 

samorozwój 

zawodowy 

Praca niezależna od MH6 

(wykonywanie zadań) 

Kolokwium MO4 

FC7 Umiejętność analizy i 

systematyzacji 

wyników, 

formułowania 

PR7 Refleksja i krytyczna 

ocena rzetelności 

wyników badań 

psychologicznych, 

MH7 - indywidualne prace 

badawcze 

MO8 - prezentacje i 

wystąpienia na 

imprezach 

naukowych 



uzasadnionych 

wniosków i 

rekomendacji 

  

formułowanie 

uzasadnionych 

wniosków 

  

FC8 Umiejętność 

organizowania i 

udzielania pomocy 

psychologicznej 

(indywidualnej i 

grupowej) 

PR11 Sporządzenie i 

wdrożenie planu 

procesu doradczego 

uwzględniającego 

specyfikę zlecenia 

oraz indywidualne 

cechy klienta, aby 

zapewnić skuteczność 

własnych działań 

  

Metoda MH5-video w połączeniu 

z najnowszymi technologiami 

informacyjnymi i 

komputerowymi pomocami 

dydaktycznymi (dystans, 

multimedia) 

MO7 - prezentacja 

wyników 

wykonanych zadań i 

badań 

FC9 Umiejętność 

prowadzenia zajęć 

edukacyjnych i 

psychoprofilaktycznych 

zgodnie z życzeniem 

  

PR15 Odpowiedzialnie 

traktuj 

samodoskonalenie, 

szkolenie i 

samorozwój 

zawodowy 

Praca niezależna od MH6 

(wykonywanie zadań) 

Testy MO4 

FC11 Umiejętność 

przestrzegania norm 

etyki zawodowej 

  

PR16 Znać, rozumieć i 

przestrzegać 

etycznych zasad 

profesjonalizmu 

działalność 

psychologa 

MH4-praca z literaturą 

edukacyjną i metodyczną 

(podsumowanie, streszczenie) 

MO6-eseje, eseje 

  
  
  

Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 

„ Metody nauczania psychologii ” 



Bieżące testy i niezależna praca  
Sterowanie 

modułowe 
Test końcowy (egzamin) Suma Moduł treści 

nr 1  
Moduł treści nr 2  Moduł treści nr 3 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 20 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 

  

  
System i kryteria oceny 

na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

Równoważna punktacja w każdym temacie może być różna, łączna liczba punktów za dany temat jest określana w rozkładzie punktów 

uzyskanych przez studentów studiów wyższych za studiowanie tej dyscypliny. 
Poziom aktywności edukacyjnej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i 

umiejętności kandydatów na studia wyższe RDGU według następujących poziomów i kryteriów : 
  

Sumy 

punktów w 

100-

stopniowej 

skali 

Zaliczenie 

w ECTS 
Wartość oceny ECTS Kryteria oceny 

Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 

90-100 A doskonale 

Szukający Szkolnictwa 

Wyższego ma szczególną 

kreatywność, może sam 

dostał Ci wiedzę bez pomocy 

nauczyciela znalezisk i 

przetwarza informacje, można 

skorzystać z ich wiedzy i 

zdolności do podejmowania 

decyzji w sytuacjach 

nietypowych, przekonuje 

przekonująco odpowiedzi o 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale uznany 



niezależnie odkrywaniu ich 

zdolności 

82-89 B bardzo dobrze 

kandydat na studia wyższe biegle 

posługuje się materiałem 

teoretycznym, stosuje go w 

praktyce, swobodnie rozwiązuje 

ćwiczenia i problemy w 

standardowych sytuacjach, 

samodzielnie poprawia błędy, 

których ilość jest niewielka 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 

w porządku 

74-81 C w porządku 

osoba ubiegająca się o 

wykształcenie wyższe jest w 

stanie porównać, podsumować, 

usystematyzować informacje pod 

kierunkiem nauczyciela, na ogół 

samodzielnie zastosować je w 

praktyce; kontrolować własne 

działania;poprawiać błędy, z 

których część jest znaczących, 

wybierać argumenty 

potwierdzające opinie 

64-73 D zadowalająco 

kandydat z wyższym 

wykształceniem odtwarza 

znaczną część materiału 

teoretycznego, wykazuje 

znajomość i zrozumienie 

podstawowych przepisów, z 

pomocą nauczyciela potrafi 

analizować materiał 

dydaktyczny, poprawiać błędy, 

wśród których jest znaczna liczba 

istotnych 

Średnia 

(reprodukcyjna) 
zadowalająco 

60-63 E dość 
osoba z wykształceniem 

wyższym posiada materiał 



dydaktyczny na poziomie 

wyższym niż wyjściowy, znaczna 

jego część jest reprodukowana na 

poziomie reprodukcyjnym 

35-59 FХ 
niezadowalającyz możliwością ponownego 

montażu kontroli semestralnej 

wnioskodawca dysponuje 

materiałem na poziomie 

poszczególnych fragmentów, 

które stanowią niewielką część 

materiału edukacyjnego 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie 

nie 

przypisano 

1-34 F 
niezadowalającyz obowiązkowymponownym 

egzaminem zaliczenia 

kandydat na wyższe 

wykształcenie posiada materiał 

na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania 

odrębnych faktów, elementów, 

przedmiotów 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie 

nie 

przypisano 

  
Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) uzyskanych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca i 

końcowa ocena stopnia przyswojenia materiału teoretycznego na zajęciach i pracy samodzielnej (sterowanie modułowe); ocena (punkty) za testy 

laboratoryjne; ocena (punktowa) za zajęcia praktyczne podczas praktyk; ocena przez IDP; ocena (punkty) za pracę na kursie; ocena (punkty) za udział w 

konferencjach naukowych, konkursach, przygotowywanie publikacji naukowych itp. 
Kandydaci na studia wyższe mają prawo do podwyższenia swojej oceny tylko poprzez zdanie egzaminów zgodnie z harmonogramem sesji 

egzaminacyjnej. 
Egzamin ustalany jest na podstawie wyników aktualnej kontroli modułowej , odbywa się po zakończeniu studiów z dyscypliny . 

  
Polityka dyscypliny 

Organizacja procesu kształcenia w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanitarnego kandydaci na 

studia wyższe, nauczyciele, facylitatorzy i administratorzy działający zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w RSUH , Regulaminem 

rzetelności akademickiej , Rozporządzeniem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności kandydatów na studia wyższe , Rozporządzeniem o praktykach 

kandydatów na studia wyższe, Regulaminie wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia, Regulaminie certyfikacji państwowej kandydatów na studia 

wyższe . 
Każdy nauczyciel ustala system wymagań i zasad postępowania dla studentów uczelni wyższych na zajęciach, informuje ich o zasadach 

wykonywania różnego rodzaju pracy. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) 

dopuszczalność nieobecności i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń mobilnych podczas 

lekcji; nieterminowe wykonanie zadania itp. 



  
Polityka uczciwości 

Kandydaci na studia wyższe wykonujący samodzielną lub indywidualną pracę (streszczenie, esej, zajęcia na zajęciach itp.) Muszą 

przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w pracy indywidualnej kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać 

daną osobę oraz zadania przewidziane w sylabusie . 

 


