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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, 053
Психологія (практична психологія).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологічні та
теоретичні основи психології. Знання основних засад психологічної науки,
уміння аналізувати сучасні теоретичні проблеми психології - ознака високої
професійної майстерності психолога, свідчення високого рівня його фахової
підготовки.
Дисципліна має розкрити майбутнім фахівцям у психології зміст
сучасних теоретичних та методологічних проблем психології, підготувати їх
до проведення власних наукових досліджень з визначенням їх ролі та
значення для розвитку психологічної науки.
Міждисциплінарні зв’язки: історія психології, експериментальна
психологія, педагогічна та вікова психологія, диференціальна психологія
тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1. Теоретичні основи та методологія наукового знання.
Тема № 2. Особливості парадигми у психології.
Тема № 3. Методологічні проблеми наукового дослідження в психології.
Тема 4. Принципи наукової психології їх специфіка у системі
психологічних знань.
Тема № 5. Категоріальний лад психології. Категорія відображення у
психології.
Тема № 6. Категорія діяльності у психології.
Тема № 7. Категорія спілкування у психології.
Тема № 8. Категорія особистості у психології.
Тема № 9. Основні проблеми психологічної науки.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретикометодологічні проблеми психології» є структурно-логічне впорядкування й
історико-генетичне осмислення ключових теоретико-методологічних
проблем психології та
формування у студентів системи знань про
найважливіші вихідні теоретичні положення, позиції, категорії та їх суть, що
покладаються в основу побудови наукового дослідження та практичної
діяльності.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретикометодологічні проблеми писхології» є :
- розширення світоглядного і професійного горизонту в результаті
ознайомлення з основними методологічними проблемами сучасної
психології;
- засвоєння сутнісних характеристик основних понять психологічної науки; -
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ознайомлення з концептуальними та методичними основами сучасної
психології;
- виявлення методологічних позицій вітчизняної психології у контексті
плюралізму теоретико-методологічних засад сучасної психологічної науки;
- ознайомлення з тенденціями розвитку психологічного знання та значення
системного підходу;
- аналіз методологічних основ; задач, рівнів та функцій.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
- основні методологічні принципи сучасної психології; правила
розробки методів психологічного дослідження;
- методи і прийоми критичного аналізу сучасних психологічних
досліджень; структуру робочого плану та програми наукових досліджень і
розробок в області психології;
- методи збору, обробки, аналізу та систематизації інформації за темою
дослідження, методи і засоби вирішення завдань дослідження; основні
вимоги щодо організації науково-дослідницької роботи (технологію,
процедури і методики) і сучасні програмні продукти, необхідні для
самостійного наукового дослідження;
- теоретіко-методологічні, методичні та організаційні аспекти
здійснення науково-дослідницької діяльності; основні методи наукового
дослідження;
- основні напрямки вітчизняних та зарубіжних досліджень в області
психології,
які
відзначаються
науковою
новизною;
напрямки
фундаментальних і прикладних досліджень в професійній сфері, які мають
теоретичну та практичну значущість.
вміти:
- самостійно оцінити і критично проаналізувати науковий рівень і
результати наявних досліджень і розробок з проблем професійної сфери;
виявляти найбільш перспективні напрямки наукових досліджень і
враховувати їх результати при розробці власної програми наукового
дослідження; скласти робочий план і програму наукових досліджень і
розробок в професійній сфері;
- визначати перспективні напрямки наукових досліджень в предметній
сфері професійної діяльності, склад дослідних робіт, що визначають їх
фактори;
- використовувати емпіричні, експериментальні і теоретичні методи
дослідження в науково-дослідній діяльності;
- організовувати та проводити власні наукові дослідження;
застосовувати інструментарій для проведення самостійних наукових
досліджень і розробок; використовувати моделі досліджуваних процесів,
явищ і об'єктів, що належать до сфери професійної діяльності; формулювати
гіпотези, орієнтуватися в специфіці використання методик, проводити
емпіричні і прикладні дослідження;
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- формулювати і обґрунтовувати актуальність, теоретичну і практичну
значимість власного наукового дослідження;
- узагальнювати і систематизувати результати проведеного наукового
дослідження з методологічної точки зору; інтерпретувати отримані
результати, співвідносити результати власних досліджень з іншими
дослідженнями, виконаними представниками різних наукових шкіл;
презентувати отримані дослідницькі результати.
1.4. Форма підсумкового контролю (іспит).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні
(фахові, предметні)
компетентності
(СК)

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми
у процесі навчання та професійної діяльності у
галузі психології, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій і
характеризується
комплексністю
та
невизначеністю умов і вимог.
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати
проблеми.
ЗК5. Цінування та повага різноманітності та
мультикультурності.
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та
свідомо.
СК1.
Здатність
здійснювати
теоретичний,
методологічний та емпіричний аналіз актуальних
проблем психологічної науки та / або практики.
СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні
методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
СК5. Здатність організовувати та реалізовувати
просвітницьку та освітню діяльність для різних
категорій населення у сфері психології.
СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в
моно- та мультидисциплінарних командах.
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності
норм
професійної
етики
та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
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Тема № 1. Теоретичні основи та методологія наукового знання.
Співвідношення понять «наукове пізнання» та «наукове знання».
Принципи класичної теорії пізнання. Елементи процесу наукового пізнання.
Критерії істинності наукового знання. Типологія знань і критерії науковості.
Наука як сфера діяльності людини. Характеристика основних функцій науки.
Структура та функції наукового знання. Рівні наукового знання. Форми
наукового знання.
Тема № 2. Особливості парадигми у психології.
Поняття парадигми. Парадигми та їх розвиток за Т. Куном. Функції
парадигми. Природничо-наукова парадигма психології. Гуманітарна
парадигма та її особливості.
Тема № 3. Методологічні проблеми наукового дослідження в
психології.
Фундаментальні методологічні проблеми психології. Властивості та
структура методу в психології. Специфіка наукового дослідження в
психології. Системний підхід до наукового дослідження в психології
Тема 4. Принципи наукової психології їх специфіка у системі
психологічних знань.
Відкритість системи принципів. Принцип детермінізму як причинної
зумовленості поведінки. Історичні особливості розробки принципу
детермінізму в науці; рівні детермінації. Принцип активності. Принцип
системності. Цілісний, інтегральний підхід до тлумачення психічного.
Системна детермінація людської поведінки. Принцип розвитку. Розвиток
психіки в філогенезі,онтогенезі. Розвиток психіки і розвиток особистості.
Тема № 5. Категоріальний лад психології. Категорія відображення у
психології.
Категоріальний апарат психологічної науки: базисні і метапсихічні
категорії психологічної науки. Процес і закономірності формування
категоріального ладу – серцевина внутрішньої логіки розвитку психологічної
науки. Категоріальний апарат психології за М.Г.Ярошевським (1974),
К.К.Платоновим (1972), О.М.Лєонтьєвим (1977), О.М.Ткаченком (1979),
А.В.Петровським та М.Г.Ярошевським (2001), Б.Ф.Ломовим (1984).
Відображення, діяльність, спілкування, особистість як базові категорії
психології, обгрунтування їх визначення. Сутність відображення. Рівні
психічного відображення. Сенсорно-перцептивний рівень відображення,
рівень уявлення, мовленнєво-мисленнєвий рівень: суть та специфічні
особливості. Основні форми психічного відображення (образна та
понятійна), їх відмінності. Форми психічного відображення на сенсорноперцептивному рівні відображення, рівні уявлення, мовленнєво-
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мисленнєвому рівні.
Свідомість як ідеальне відображення. Сутність
свідомості. Характеристика свідомості.
Тема № 6. Категорія діяльності у психології.
Визначення діяльності, її ознаки. Суб’єкт-об’єктні відношення в процесі
діяльності. Структура діяльності. Процесуальна структура діяльності:
процеси або етапи (аналіз умов діяльності, планування, організація, власне
виконання, оцінка та контроль; дії (операції, спосіб дії, уміння, навички),
рухи (виконавчі, гностичні, пристосування). “Утворююча діяльність”
(Б.Ф.Ломов): мотив, мета, планування, переробка інформації, оперативний
образ, прийняття рішення, дії, перевірка та корекція результатів. Складові
діяльності як умови її здійснення: потреба-мотив, предмет, умови, знаряддя,
процес, результат діяльності. Сторони діяльності: емоційно-мотиваційна,
змістова, операційна, організаційна.
Тема № 7. Категорія спілкування у психології.
Визначення суті спілкування. Суб`єкт-суб`єктні відношення в процесі
спілкування. Форми спілкування: безпосереднє, опосередковане. Функції
спілкування: 1) інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна,
афективно-комунікативна; 2) організація спільної діяльності, пізнання
людьми одне одного, формування та розвиток міжособистісних стосунків.
Структура спілкування: макрорівень, мезарівень, мікрорівень.
Тема № 8. Категорія особистості у психології.
Людина як індивід, особистість, індивідуальність, суб`єкт і об`єкт
впливів. Системна детермінація розвитку особистості (соціалізація,
індивідуалізація).
Структура
особистості:
за
А.Г.Ковальовим,
К.К.Платоновим.
Тема № 9. Основні проблеми психологічної науки.
Категорія свідомості та психогностична проблема. Історія дослідження
проблеми свідомості в зарубіжній та вітчизняній науці. Свідомість в
рефлексології і з позицій біхевіоризму. Психоаналітичний напрямок і
свідомість. Категорія образу: психофізична та психофізіологічна проблеми.
Виникнення психофізичної проблеми. Підходи до вирішення психофізичної
проблеми: теорія психофізичної взаємодії, психофізичний паралелізм.
Перспектива вирішення даної проблеми. Категорія дії та психопраксична
проблема. Діяльність як суспільно – історична категорія. Психологічні
аспекти дослідження індивідуальної діяльності. Проблема спільної
діяльності. Проблема спілкування. Спілкування як базова категорія в
психології. Функції і структура спілкування. Особливості перебігу психічних
процесів в умовах спілкування. Категорія мотиву та психомотиваційна
проблема. Категорія особистості та психосоціальна проблема. Спрямованість
особистості. Перспективи розвитку психологічної науки.
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в інтернеті
Основна
1. Варій М.Й. Психологія особистості. К.: Центр учбової літератури, 2008.
592 с.
2. Гавриловська К. П., Горбунова В. В. Методичні рекомендації з курсу
«Методологічні та теоретичні проблеми психології» Житомир, 2014. 35
с.
3. Ільїна Н.М. Загальна психологія: теорія та практикум : навч. посібник /
Н.М. Ільїна, С.О. Мисник. - Суми: Унів. кн., 2018. 352 с.
4. Калюжна Є. М. Теоретико-методологічні проблеми психології:
навчальний посібник. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 136 с.
5. Ковальчук В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.:
ВД Професіонал, 2015. –240 с
6. Максименко С.Д. Теоретико-методологічні проблеми психології
особистості// Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка,
Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2019. –Випуск 7 –
С.3-18. 30
7. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навчальний
посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів /
Корольчук М.С. и др. К.: Ніка–Центр, 2008. 336 с.
8. Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень. Вінниця:
2014. 180 с.
9. Носенко Е.Л. Сучасні напрями зарубіжної психології. : психологія
особистості: підручник для студентів вищих навчальних закладів/
Е.Л.Носенко, І.Ф.Аршава // Під редакцією академіка АПН України С.
Д. Максименка, Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. 264 с.
10.
Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології:
Навчально- методичний посібник. К.: Ніка-Центр. 2003. 204 с.
11.
Савчин М.В. Методологеми психології. К. : Академвидав, 2013. 224
с.
12.Становлення базових парадигм української психології: колективна
монографія / В.В. Турбан, І.В. Білоконь, Н.М. Бугайова, К.В.
Гаврилкова, В.М. Летцев, А.М. Маслюк, В.Ф. Маценко, Ж.М. Маценко,
О.А. Мельник, І.М. Поклад, М.І. Савіна, Л.З. Сердюк, Л.О. Скальська,
А.А. Терещук, Г.В. Чайка ; за ред. В.В. Турбан. Київ: Видавничий Дім
«Слово», 2017. 257 с.
13.Теоретико-методологічні проблеми психології: лекційний курс та
інструктивно- методичні матеріали: навчально-методичний посібник
для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 053
«Психологія» / укладачі: О.Г. Солодухова, О.А. Резнікова. Слов'янськ:
ДВНЗ ДДПУ, 2016. 138 с
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14.Ушакова І.М. Теоретико-методологічні проблеми психології: курс
лекцій. Х.: НУЦЗУ, 2016. 191 с.
Допоміжна
1. Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та
наукових досліджень: навч.-метод. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 178 с.
2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. Київ: АБУ,
2002. 480 с.
3. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень:
навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 212 с.
4. Калюжна Є.М. Теоретичні та методологічні проблеми психології: навч.
посіб. Запоріжжя: Акцент, 2015. 152 с.
5. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: навч.
посіб. Київ: ВД «Професіонал», 2004. 208 с.
6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:
навч. посіб. Київ: Кондор, 2006. 206 с.
7. Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових
досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.
8. Методологія та організація наукових досліджень: підручник. Клименко
М.О., Петрук В.Г., Мокін В.Б., Вознюк Н.М.Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС,
2012. 474 с.
9. Методологія та організація наукових досліджень: підручник.
М.О.Клименко та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. 474с.
10.Мілютіна К.Л. Методологічні та теоретичні проблеми психології:
опорний конспект лекцій. Київ: ІПК ДСЗУ, 2004. 88 с.
11.П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій
школі: навч. посіб. Київ, 2003. 116 с.
12.Пілющенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження:
організація, методологія, інформаційне забезпечення. Київ: Лібра,
2004. 344 с.
13.Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід
особистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого
апарату): навч.-метод. посіб. Київ: Ніка-Центр, 2003. 204 с.
14.Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ.
ВНЗ. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
15.Стеченко Д.М., Чмир О.О. Методологія наукових досліджень:
підручник. Київ: Знання, 2005. 309 с.
16.Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): навч. посіб.
уклад. М.С.Дороніна. Харів: ВД «ІНЖЕК», 2005. 64 с.
17.Філоненко М.М. Психологія спілкування. Навчальний посібник. К.:
Центр навчальної літератури, 2008. 224 с.
18.Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз:
навч.-метод. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 154 с.

10

1.

2.

3.
4.
5.
6.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
Максименко С. Д. Теоретико-методологічні проблеми психології
особистості [Електронний ресурс] // Збірник наукових праць КПНУ
імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН
України,
2010.
Випуск
7
С.3–18.
Режим
доступу
:
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Pspl/2010_7/3- 18.pdf 30
Носенко Е.Л., Аршава І.Ф., «Сучасні напрями зарубіжної психології».
Дн-ськ:
ДНУ.
2010.
306с.
www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pspl/2010_10/501-514.pdf
Пошукова система Google Scholar http://scholar.google.com/
Пошукова система Springer https://link.springer.com/
Пошукова система Google books https://books.google.com/
Пошукова система WorldWideScience.org https://worldwidescience.org/
Пошукова система DOAJ https://www.doaj.org/
Пошукова система DOAB https://www.doabooks.org/
Пошукова система Springer Open https://www.springeropen.com/

4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль
Іспит
1. Співвідношення понять «наукове пізнання» та «наукове знання».
Принципи класичної теорії пізнання. Характеристика основних
функцій науки. Структура та функції наукового знання.
2. Рівні наукового знання.
3. Форми наукового знання.
4. Поняття парадигми.
5. Парадигми та їх розвиток за Т. Куном.
6. Функції парадигми.
7. Природничо-наукова парадигма психології.
8. Гуманітарна парадигма та її особливості.
9. Фундаментальні методологічні проблеми психології.
10.Властивості та структура методу в психології.
11.Специфіка наукового дослідження в психології.
12.Системний підхід до наукового дослідження в психології
13.Відкритість системи принципів.
14.Принцип детермінізму як причинної зумовленості поведінки.
15.Принцип активності.
16.Принцип системності.
17.Принцип розвитку.
18.Категорія відображення у психології.
19.Рівні психічного відображення.
20.Поняття рефлексії в науковому пізнанні.
21.Види сигнальних систем.
22. Сенсорно-перцептивне відображення.
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23. Мовленнєво-мисленнєвий рівень психічного відображення
24.Свідомість як ідеальне відображення.
25.Категоріальний апарат психологічної науки: базисні і метапсихічні
категорії психологічної науки.
26.Категорія діяльності у психології.
27.Структура діяльності.
28.Складові діяльності як умови її здійснення.
29.Сторони діяльності.
30.Категорія спілкування у психології.
31.Форми спілкування.
32.Функції спілкування.
33.Структура спілкування.
34.Сторони спілкування.
35.Категорія особистості у психології.
36.Людина як індивід, особистість, індивідуальність, суб`єкт і об`єкт
впливів.
37.Системна
детермінація
розвитку
особистості
(соціалізація,
індивідуалізація).
38.Структура особистості: за А.Г.Ковальовим, К.К.Платоновим.
39.Поняття про ключові проблеми в психології.
40.Психофізична та психофізіологічна проблема.
41.Періоди розгляду психофізіологічної проблеми.
42.Психогностична проблема.
43.Категорія образу в межах психогностичної проблеми.
44.Проблема ідеалістичної та матеріалістичної орієнтації.
45.Психомотиваційна проблема.
46.Підходи до психомотиваційної проблеми.
47.Психопраксична проблема.
48.Специфіка психопраксичної проблеми у межах принципу єдності
свідомості та діяльності.
49.Психосоціальна проблема.
50.Аспекти психосоціальної проблеми.
51.Специфіка відособлення як протилежність спілкування.
52.Співвідношення колективного та індивідуального в психологічній
структурі суспільного індивіда.
53.Основні види активності суб’єкта.
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