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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
Найменування
знань, код та назва
Характеристика
показників
спеціальності, ступень
навчальної дисципліни
вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS 05 соціальні та
Навчальний курс
1
–4
поведінкові науки;
Семестр 2
Загальна кількість годин 053 Психологія;
Вид
підсумкового
– 120
Другий (магістерський) контрою:
Кількість тем
рівень вищої освіти
іспит
–9
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції
– 24;
Семінарські заняття – 22 ;
Практичні заняття – 0 ;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 74;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – немає
Реферати (тощо) – немає

заочна форма навчання
Лекції
– 10;
Семінарські заняття – 8;
Практичні заняття – 0;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 102;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – не має
Реферати – не має

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні
проблеми психології» є структурно-логічне впорядкування й історикогенетичне 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.
Завдання здатність студентів переосмислювати наявні теоретикометодологічні проблеми та створювати нове цілісне психологічне знання;
здатності ставити і розв’язувати значущі теоретичні і методологічні
проблеми психології, знаходити, обробляти й аналізувати необхідну
інформацію для рішення актуальних теоретичних і методологічних проблем
психології; здатності забезпечувати саморозвиток і самовдосконалення
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шляхом наукової рефлексії актуальних теоретико-методологічних проблем
психології.
Міждисциплінарні зв’язки: історія психології, загальна психологія,
вікова та педагогічна психологія, клінічна психологія, соціальна психологія,
юридична психологія, соціологія тощо.
Очікувані результати навчання: 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;
- теоретико-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.
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.
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3. Програма навчальної дисципліни
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
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понятійна), їх відмінності. Форми психічного відображення на сенсорноперцептивному рівні відображення, рівні уявлення, мовленнєвомисленнєвому 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
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процесів в умовах спілкування. Категорія мотиву та психомотиваційна
проблема. Категорія особистості та психосоціальна проблема. Спрямованість
особистості. Перспективи розвитку психологічної науки.
4. Структура навчальної дисципліни

лекції

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.

Всього

Номер та назва навчальної
теми

Семінарські
заняття
Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

14

2

2

-

10

14

2

2

-

10

14

2

2

-

10

16

2

4

-

10

2

2

18

4

4

16

4

2

10

12

4

4

4

16

4

2

10

Екзамен

-

-

Вид контролю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

10

9

Всього за семестр

120

24

22

-

74

Тема №1. Теоретичні основи та 10
методологія наукового знання.
Тема
№
2.
Особливості 14
парадигми у психології.
Тема № 3. Методологічні 10
проблеми
наукового
дослідження в психології.
Тема № 4. Принципи наукової 14
психології їх специфіка у
системі психологічних знань.
Тема № 5. Категоріальний лад 14
психології.
Категорія
відображення у психології.
Тема № 6. Категорія діяльності 12
у психології.
Тема
№
7.
Категорія 10
спілкування у психології.
Тема
№
8.
Категорія 16
особистості у психології.
Тема № 9. Основні проблеми 20
психологічної науки.
Всього за семестр
120

Вид контролю

Семінарські
заняття
Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

лекції

Номер та назва навчальної
теми

Всього

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)
Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

-

-

-

10

2

2

-

10

-

-

-

10

2

2

-

10

2

2

-

10

2

-

-

10

-

-

10

2

2

12

-

-

20

10

8

-

Екзамен

102

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

10

Перелік питань до тем навчальної дисципліни

Література:

Тема № 1.Теоретичні основи та методологія

наукового знання.
Дайте обґрунтовані відповіді на запитання:
1. Як співвідносяться між собою поняття
«наукове пізнання» та «наукове знання»?
2. Розкрийте структуру (елементи) процесу
наукового пізнання.
3. Охарактеризуйте основні рівні наукового
знання.
4. Дайте характеристику основних форм
наукового знання.
5. Назвіть основні етапи процесу наукового
пізнання.
6. Назвіть критерії істинності наукового
знання.
7. Дайте визначення і стислу характеристику
поняттям
«методологія»,
«онтологія»,
«епістемологія», «гносеологія».
8.Охарактеризуйте ключові поняття теми.
Занотуйте їх до робочого зошиту.
Тема № 2. Особливості парадигми у психології.
1. Дайте визначення поняття «Парадигма».
2. Проаналізуйте відмінності між поняттями
«природнича парадигма» та «гуманістична
парадигма».
3. Назвіть основні етапи розвитку наукового
знання.
4. Які моделі розвитку психологічної науки
називає М. Гусельцева?
5. У чому відмінність між класичним і
посткласичним етапами розвитку науки?
6. Охарактеризуйте поняття «наукова
революція».
7. Назвіть можливі причини виникнення
нової наукової парадигми.
8. Розкрийте значення терміна "нормальна
наука".
9. Охарактеризуйте ключові поняття теми.
Занотуйте їх до робочого зошиту.
Тема №3. Методологічні проблеми наукового
дослідження в психології.

Основна
література:2,4,6,7, 13,14
Допоміжна: 2,4,15
Інформаційні ресурси в
Інтернеті: 1-9

Основна література:
6,7,11,12 Допоміжна:
4,11,13,15,16
Інформаційні ресурси в
Інтернеті: 1-9
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1. Дайте визначення поняття «Методологія
психології».
2. Проаналізуйте відмінності між поняттями
«методологія» та «метод».
3. Яка різниця між методологією та
філософією?
4. Які ключові методологічні проблеми
виокремлює С.Д. Максименко?
5. Охарактеризуйте функції методології.
6. Назвіть основні щаблі методологічного
простору психології.
7.
Розкрийте
значення
терміна
"
онтопсихологія конкретної особистості".
8. Охарактеризуйте ключові поняття теми.
Занотуйте їх до робочого зошиту.
Тема № 4. Принципи наукової психології їх
специфіка у системі психологічних знань.
1. Дайте визначення поняття «принцип».
2.
Проаналізуйте
відмінності
між
попередниками принципу системності.
3. Яка різниця між холізмом та еклектизмом?
4.
Назвіть
основоположний
принцип
психології за С.Л. Рубінштейном та М.Г.
Ярошевським.
5. Які є погляди на принцип детермінізму?
6. У чому відмінність між класичним і
посткласичним етапами розвитку науки?
7. Охарактеризуйте поняття «зовнішній
методологізм». Проаналізуйте зміст основних
методологічних принципів психології
8. Проілюструйте регулятивну функцію
принципу суб’єктності (або іншого
пояснювального принципу) у вашому
бакалаврському дослідженні
9.
Розкрийте
значення
терміна
"відображення".
10. Охарактеризуйте ключові поняття теми.
Занотуйте їх до робочого зошиту.
Тема № 6. Категорія діяльності у психології.
1.Історичні умови для виділення принципу
діяльності.
Категорія
діяльності
в
марксистській філософії. Взаємодія як
загальна форма взаємозв'язку явищ дійсності.

Основна література:
2,8,9, 10,13
Допоміжна:2,7,14
Інформаційні ресурси в
Інтернеті:1-9

Основна література:
6,7,9,10 Допоміжна:
8,16,18
Інформаційні ресурси в
Інтернеті:1-9

Основна література:
1,3,14. Допоміжна:
5,8,13,15
Інформаційні ресурси в
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2.Проблема активності людини. Діяльність як
особливий вид активності людини. Основні
змістовні характеристики діяльності людини:
продуктивність, предметність, суб'єктивність,
доцільність, свідомість.
3.Теорія діяльності як загально психологічна
парадигма. Психологічна теорії діяльності А.
Н. Леонтьєва. Ідея «образу світу».
4. Охарактеризуйте ключові поняття теми.
Занотуйте їх до робочого зошиту.
Тема № 7. Категорія спілкування у психології.
1.Чому вивчення категорії спілкування з
позиції психологічної теорії діяльності
вимагає додаткового аналізу? Назвіть основні
аспекти аналізу.
2. Яке співвідношення діяльності та
спілкування?
3.
Проаналізуйте
шляхи
розв'язання
конфліктних ситуацій.
4. Назвіть функції спілкування.
5. Які проблеми у вивченні спілкування нині
є найактуальнішими?
6. Охарактеризуйте ключові поняття теми.
Занотуйте їх до робочого зошиту.
Тема №8. Категорія особистості у психології.
1. Особистість як системоутворююча категорія
в психології. Положення про діяльнісну
сутність людини та її соціальну природу.
2.Типологія теорій особистості з точки зору
джерел саморозвитку особистості.
3.Теорія особистості з позицій категоріального
аналізу психології
4.Онтологічна модель особистості. Концепції
генезису особистості. Концепції динаміки
змісту особистості. Концепції структури
особистості.
5.Охарактеризуйте ключові поняття теми.
Занотуйте їх до робочого зошиту.
Тема № 9. Основні проблеми психологічної
науки.

Інтернеті:1-9

Основна література:
1,3,14 Допоміжна:4,7,9
17
Інформаційні ресурси в
Інтернеті: 1-9

Основна
література:1,3,14
Допоміжна:5,6,13,14
Інформаційні ресурси в
Інтернеті: 1-9
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1. Дайте визначення поняття «криза».
2. Проаналізуйте погляди Л. Виготського на
кризу в психології.
3. Яка різниця між аналітичним та
феноменологічним методами з точки зору Л.
Виготського?
4. Які є погляди на причини кризи?
5. У чому відмінність між парадигмою і
метадигмою?
6. Охарактеризуйте поняття «соціодигма».
7. Розкрийте значення терміна "схизис".
8. Проаналізуйте проблему кризового розвитку
психології.
9. Створіть типологію кризових явищ у
психології.
10. Підготуйте повідомлення на теми:
1. Психомотиваційна проблема в психологічній
науці. 2. Психопраксична проблема в
психологічній науці.
3. Психосоціальна
проблема
в
психологічній
науці.
4. Психофізична проблема в психологічній
науці. 5. Психофізіологічна проблема в
психологічній науці. 6. Психогностична
проблема в психологічній науці.
11. Охарактеризуйте ключові поняття теми.
Занотуйте їх до робочого зошиту.

Основна
література:1,3,14
Допоміжна: 2,6,8,12
Інформаційні ресурси в
Інтернеті: 1-9

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Теорія як складова наукового пізнання.
2. Рівні методології: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий,
методико-технологічний.
3. Функції методології науки (В.В. Рибалка).
4. Принцип відкритості категоріального апарату.
5. Категоріальний лад сучасної психології.
6. Поняття «нормальної науки» та наукової революції за Т. Куном.
7. Наукові постулати наукового пізнання за Г. Фоллмером.
8. Класичний, некласичний та постнекласичний етапи розвитку психології.
9. Дисциплінарна онтологія класичної психології (за О.Г. Асмоловим).
10.Дисциплінарна онтологія некласичної психології (за Д.О. Лєонтьєвим).
11.Постнекласична раціональність у психології (за М.С. Гусельцевою).
12.Методологічні ознаки постнекласичної раціональності у психології.
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13.Тріада психологічних раціональностей у психології (В.О. Татенко).
14.Періодизація психологічної науки за критерієм співвідношення об’єкта і
суб’єкта наукового пізнання.
15.Розвиток принципу суб’єктності в психології.
16.Історіогенез і методологічні засади постнекласичної психологічної науки.
17.Ознаки постнекласичної науки за І. Пригожиним.
18.Концепція конструювання реальності у сучасному психологічному дискурсі.
19.Методологічні принципи постнекласичної психології.
20.Поняття «повороту» в сучасних гуманітарних дослідженнях.
21.Методологічні «повороти» другій половини ХХ – початку ХХІ ст.
22.Міждисциплінарний дискурс як одна із ознак сучасної постнекласичної
науки.
23.Синергетика як міждисциплінарний науковий напрям.
24.Концепція конструювання реальності у сучасному психологічному дискурсі.
25.Проблема автентичності особистості в соціально-сконструйованому світі.
26.Крос-культурні дослідження в психології.
27.Визначення методологічного підходу у психології.
28.Співвідношення принципу та підходу у психології.
29.Основні методологічні підходи у психології.
30.Особистісний підхід у психології.
31.Віковий підхід як складова особистісного підходу.
32.Тенденція просування наукової психології від природничо-наукової
орієнтації до гуманітарної.
33.Поняття кризи у розвитку психології як науки та її основні ознаки.
34.Культурно-історичні
і
внутрішньо-наукові
(ідейно-концептуальні)
детермінанти розвитку психології.
35.Шляхи подолання розриву академічної (теоретичної) та емпіричної
(практичної) психології.
36.Номотетичний та ідеографічний підходи.
5.1.2. Теми курсових робіт
(не передбачено навчальним планом)
5.1.3. Теми наукових робіт
(не передбачено навчальним планом)
6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі: лекцій, семінарських
занять, а також самостійної та індивідуальної роботи (лекції, інтерактивний
метод, частково-пошуковий метод, метод наукового порівняння,
інтерактивний метод роботи в малих групах, дослідницький метод, метод
наукового моделювання, метод проблемного викладання ).
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Семінарські заняття з виконанням практичних завдань, захист
рефератів, індивідуальні презентації, вирішення ситуативних завдань та
участь у колективних дискусіях, тестування та інше.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення наукової
літератури; аналіз та конспектування; робота з учбовою літературою,
словниками, періодичними виданнями з психології.
Індивідуальна робота передбачає конспектування лекцій та самостійне
опрацьовування лекційного матеріалу за власним конспектом лекцій;
підготовка до семінарських занять; підготовка тематичних повідомлень та
рефератів; вирішення творчих завдань та інше.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий
контроль
Екзамен
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.
23. Мовленнєво-мисленнєвий рівень психічного відображення
24.Свідомість як ідеальне відображення.
25.Категоріальний апарат психологічної науки: базисні і метапсихічні категорії
психологічної науки.
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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.

8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контролі. Оцінювання навчальної дисципліни
проводиться за результатами поточного та підсумкового контролю:
поточний контроль – 50 балів;
підсумковий контроль – 50 балів.
Оцінка за поточний контроль складається з оцінювання аудиторної та
результатів самостійної роботи здобувача, а також проміжного тестування та
практичних завдань.
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Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру (поточний контроль) та балів,
набраних на підсумковому контролі (екзамену).
Дисципліна вивчається протягом другого семестру з семестровим
контролем у формі екзамену, тому результат вивчення дисципліни в
поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів,
набраних у поточному та попередньому семестрах.
Здобувач вищої освіти має право на визнання результатів навчання
(умінь, компетентностей) у неформальній та/або інформальній освіті, які
поширюється на дисципліни обов’язкової та вибіркової компонент, що за
тематикою та змістом відповідають як навчальній дисципліні загалом, так ї її
окремим розділам, темам, індивідуальним завданням (курсова робота,
контрольна робота тощо), які передбачені робочою програмою (силабусом)
конкретної навчальної дисципліни. (Посилання на Положення про порядок
визнання в Харківському національному університеті внутрішніх справ
результатів навчання (умінь, компетентностей) у неформальній та/або
інформальній
освіті
http://univd.edu.ua/files/generaldocs/non_formal_education.pdf ).
Умови визначення навчального рейтингу здобувача, а також вимоги і
критерії оцінювання деталізовані нижче.
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ ЗА 3 СЕМЕСТР
Вид роботи
Кількість
Максимум
Разом
балів за 1
Робота на лекційному
12
1
12
занятті
Робота на семінарському
11
3
33
занятті
Практичні завдання
2
2
4
Проміжне тестування

1

1

1

Екзаменаційне
тестування
Всього

1

50

50
100

ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вид роботи

Робота на лекційному

Кількість Критерії оцінювання
балів за
один вид
робіт
1

Всі лекції з даного курсу мають інтерактивний
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занятті

0,5

0

3

2
Робота
семінарському
занятті

на

0,5

0

Практичні завдання

2

1

0,5

характер, отже максимальну оцінку за роботу на
лекції отримують здобувачі, які постійно
включені в обговорення питань лекції,
проявляють ініціативність
Даний бал отримують здобувачі, які не беруть
участі у обговоренні, втім демонструють
уважність і не відволікаються від ходу лекції на
сторонні справи
Здобувач не приймає участі в лекційному
занятті, порушує дисципліну, не слухає
викладача,
постійно
відволікається
або
відсутній на занятті. Кожне пропущене заняття
повинне бути відпрацьоване.
Здобувач
бере
участь
в
опрацюванні
семінарських питань (доповнення, відповідь на
питання викладача), виступає із змістовною
доповіддю на питання за планом, проявляє
ґрунтовну підготовку, висловлює власну точку
зору щодо висвітлюваної проблеми й
підкріплює її аргументацією, правильно
відповідає на уточнюючі питання
Здобувач
бере
участь
в
опрацюванні
семінарських питань (доповнення, відповідь на
питання викладача), за умови, що відповідь
буде правильною і змістовною
Здобувач присутній на семінарському занятті,
уважно слухає інших і іноді доповнює відповіді
на питання заняття
Здобувач не приймає участі в занятті, порушує
дисципліну, не слухає інших, постійно
відволікається. Кожне пропущене
заняття
повинно бути відпрацьовано
Максимальну кількість білів здобувач отримує,
якщо вільно оперує інформацією та аналізом
окремих теоретичних положень навчальної
дисципліни та формує навички і вміння їх
практичного застосування, через індивідуальне
виконання відповідно сформульованих завдань.
Здобувач отримує середню кількість балів,
якщо оперує інформацією та аналізом окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни,
тобто проявляє активність у дискусіях, бере
участь у виконанні ситуативних завдань та
розв’язанні проблемних ситуацій у груповій
форми роботи.
Здобувач отримує мінімальну кількість балів,
якщо не проявляє високої активності під час
заняття, втім демонструє уважність і не
відволікався від ходу заняття на сторонні
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справи.
0

Проміжне тестування

1

0,5
0,25
0
Підсумковий
контроль

1-50

50-41

40-31

30-21

Здобувач не отримує бали, якщо не проявляє
активності на занятті, не бере участь у
передбачуваних змістом цього заняття видах
робіт або виконав завдання з порушенням
вимог академічної доброчесності.
Проміжне тестування включає в себе питання,
раніше обговоренні на семінарських заняттях і
складається з 10 тестових питань з
варіантами відповідей. Отримує здобувач який
правильно відповів на 10-9 питань тесту.
Отримує здобувач який правильно відповів на
8-7 питань тесту.
Отримує здобувач який правильно відповів на
6-5 питань тесту.
Отримує здобувач у якого менше 5 правильних
відповідей тесту.
Підсумковий контроль (екзамен) проводиться у
вигляді усних відповідей на білети, що
включають три питання. Також підсумковий
контроль може бути у вигляді тестів (50 питань)
кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
Відповіді на усі питання білету відтворюються в
повному
обсязі,
відповідь
правильна,
обґрунтована, логічна, містить аналіз і
систематизацію,
зроблені
аргументовані
висновки. Здобувач показує при цьому глибоке
оволодіння матеріалом, здатний висловити
власне ставлення до альтернативних міркувань
з конкретної проблеми, проявляє вміння
самостійно та аргументовано викладати
матеріал.
При відповіді на питання екзаменаційного
білету відтворюється значна частина питань.
Здобувач виявляє знання і розуміння основних
положень, певною мірою може аналізувати,
порівнювати та робити висновки. Питання
висвітлює повно, висвітлення їх завершене
висновками, виявлене уміння аналізувати факти
й події. Але у відповідях допущені несуттєві
помилки, деякі незначні помилки, має місце
недостатня аргументованість при викладенні
матеріалу, нечітко виражене власне ставлення
до фактів.
В відповіді відтворюються основні моменти
питань без достатнього розуміння; здобувач у
цілому оволодів суттю питань з даної теми,
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намагається аналізувати факти й події, робити
висновки.
Але
відповідь
неповна,
припускаються помилки, припущені неточності.
Оцінюється відповідь, що містить рівень
елементарного відтворення окремих фактів,
елементів,
об'єктів,
фрагментів
питань.
Здобувач виявив неспроможність в повному
обсязі висвітлити питання чи питання
висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими
помилками, відсутні розуміння основної суті
питань, висновки, узагальнення. У відповідях
припущені суттєві помилки.

Підсумковий контроль екзамен проводиться з метою оцінки
результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його
завершених
етапах. Для обліку результатів підсумкового контролю
використовується поточно - накопичувальна інформація, яка реєструються в
журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового
контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності,
навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів
на проведенні підсумкового контролю екзамену обов’язкова. Якщо здобувач
вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамену) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену допускається не більше двох разів з вікової
та педагогічної психології: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник кафедри та 2 науково-педагогічних працівника.

Оцін
ка в
бала
х
90 –
100

Оцінка за
національ
ною
шкалою
Відмінно
(«зарахован
о»)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

А

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення
«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.
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80 –
89

B
Добре
(«зарахован
о»)

75 –
79

C

65 –
74

D
Задовільно
(«зарахован
о»)

60 –
64

E

21–59

FX
Незадовіль
но
(«не
зараховано
»)

1–20

F

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
в основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання,
виконані, якість
виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким
до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками або з однією–двома
значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
неповністю, але прогалини не носять істотного характеру,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
в основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань містять помилки, робота з трьома
значними помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
деякі практичні навички роботи не сформовані, частина
передбачених програмою навчання навчальних завдань не
виконана, або якість виконання деяких з них оцінено
числом балів, близьким до мінімального, робота, що
задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, більшість передбачених програм навчання,
навчальних завдань не виконано, або якість їхнього
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного
складання), робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі
помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом
курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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10. 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., Мисник С.О. Загальна психологія: теорія та практикум : навч.
посібник. 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.
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