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Тема №1. Теоретичні основи та 14
методологія наукового знання.
Тема
№
2.
Особливості 14
парадигми у психології.
Тема № 3. Методологічні 14
проблеми
наукового
дослідження в психології.
Тема № 4. Принципи наукової 16
психології їх специфіка у
системі психологічних знань.
Тема № 5. Категоріальний лад 2
психології.
Категорія
відображення у психології.
Тема № 6. Категорія діяльності 18
у психології.
Тема
№
7.
Категорія 16
спілкування у психології.
Тема
№
8.
Категорія 12
особистості у психології.
Тема № 9. Основні проблеми 16
психологічної науки.
Всього за семестр
120

Семінарські
заняття
Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

лекції

Номер та назва навчальної
теми

Всього

Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

2

2

-

10

2

2

-

10

2

2

-

10

2

4

-

10

2

-

-

Екзамен

4

4

4

2

10

4

4

4

4

2

10

24

22

-

Вид контролю

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

10

74
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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

Семінарські
заняття
Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

лекції

Номер та назва навчальної
теми

Всього

Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

-

-

-

10

2

2

-

10

-

-

-

10

2

2

-

10

2

2

-

Вид контролю

1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

10
Екзамен

2

-

-

-

-

10

2

2

12

-

-

20

10

8

-

10

102
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2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1. Теоретичні основи та методологія наукового знання.
Семінарське заняття. Співвідношення понять «наукове пізнання» та
«наукове знання».
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Теоретичні основи та методологія наукового знання».
Кількість годин – 2 години (денна форма навчання); -0 годин (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1. Співвідношення понять «наукове пізнання» та «наукове знання».
Типологія знань і критерії науковості.
2. Наука як сфера діяльності людини.
3. Структура та функції наукового знання.
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
Наукове пізнання – це дослідження, яке характерне своїми особливими
цілями, завданнями, методами отримання і перевірки нових знань з метою
оволодіти силами природи, пізнати закони розвитку суспільства і поставити
їх на службу, впливати на хід історичних подій.
Теорія пізнання – це вчення про закономірності процесу пізнання
навколишнього світу, методи і форми цього процесу, про істину, критерії і
умови її доведення. Процес пізнання здійснюється від живого спостереження
до абстрактного мислення і від нього до практики. Мислення – це
опосередковане і узагальнене відображення суттєвих властивостей,
причинних і закономірних зв'язків між об'єктами і явищами.
Пізнання – це сукупність процесів, процедур і методів набуття знань про
явища і закономірності об’єктивного світу. Пізнання є багатоступеневим,
складним, глибоко суперечливим процесом, у результаті якого з’являються
уявлення і судження про сутність, правильність, достовірність. Такі уявлення
забезпечуються різноманітними методами, зумовленими свідомим вибором
дослідника моделі пізнавальної дії та принципами вивчення об'єкта.
Пізнання є основним предметом гносеології (грец. gnosis –пізнання і
logos – поняття, вчення, розум), так званої «теорії пізнання» – вчення про
сутність пізнавальної діяльності людини, про структуру і методи пізнання,
його рівні та види, про способи одержання і систематизації знань, їх
оформлення у наукові гіпотези, концепції, теорії.
Принципи класичної теорії пізнання:
 принцип пізнаваності світу;
 принцип визначальної ролі практики;
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принцип відображення, який включає в себе такі ідеї:
загальності відображення;
з’ясування того, що первинно, що вторинно;
відображення – це діалектичний процес;
пізнання – вища форма відображення;
відображення суб'єктивне за формою, об'єктивне за змістом;
вихідний і кінцевий пункт пізнання – практика.
Рівні наукового знання
Емпіричний рівень
Теоретичний рівень
Збирання фактів
Раціональна обробка емпіричних
даних
Первинне узагальнення даних
Формування проблем, гіпотез, теорій
Опис даних
Систематизація даних
Класифікація даних
Форми наукового знання:
Наукові факти – вихідна форма наукового пізнання, в якій фіксується
первинне знання суб’єкта про об'єкт; науковими є лише ті факти, які
піддаються перевірці і описані у наукових термінах.
Наукові проблеми – усвідомлені питання, для відповіді на які недостатньо
наявних знань; наукова проблема виникає внаслідок протиріччя між новими
фактами та існуючими знаннями.
Наукова гіпотеза – науково обґрунтоване припущення, істинність або
хибність якого ще не доведена й не спростована; гіпотеза пояснює ті чи інші
параметри досліджуваного об'єкта і не суперечить відомим науковим фактам.
Наукові категорії – найзагальніші поняття теорії, що характеризують істотні
властивості об'єкту теорії, предметів і явищ об'єктивного світу.
Наукові закони – відображають істотні зв'язки явищ у формі теоретичних
тверджень.
Наукові принципи – найбільш загальні і важливі фундаментальні
твердження теорії.
Наукові концепції – найбільш загальні і важливі фундаментальні положення
теорії.
Наукова теорія – система взаємозалежних тверджень і доказів, що містить
методи пояснення, перетворення і передбачення явищ певної об'єктної
області («достовірне знання»).
Наукова картина світу – система наукових теорій, що описує реальність.
Критерії істинності наукового знання:
принцип верифікації (О. Конт): теорія вважається відносно істинною, якщо
її положення і передбачення підтверджуються, узгоджуються з фактами.;
принцип фальсифікації (К. Поппер): науковим визнається тільки таке
теоретичне знання, яке потенційно може бути відкинуте (визнане хибним) у
процесі емпіричної перевірки.
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Методологія – це:
1) вчення про систему понять та їх співвідношень;
2) система базисних принципів, методів, способів та засобів їх реалізації в
організації і побудові науково-практичної діяльності.
Теоретична методологія – розділ гносеології; модель ідеального знання.
Практична методологія – орієнтована на вирішення практичних проблем та
цілеспрямовану зміну світу; програма, алгоритм, набір прийомів і засобів для
досягнення бажаної мети.
Змістовна методологія – включає вивчення законів, теорій, структури
наукового знання, критеріїв науковості, системи використовуємих методів
дослідження.
Формальна методологія – аналіз методів дослідження з точки зору логічної
структури й формалізованих підходів до побудови теоретичного знання, його
істинності та аргументованості.
Наука – це сфера людської діяльності, результатом якої є нове знання про
дійсність, що відповідає критерію істинності.
Завдання науки:
 збір та узагальнення фактів;
 розкриття взаємозв’язків між процесами та явищами;
 пояснення сутності процесів та явищ;
 прогнозування процесів та явищ;
 визначення напрямків практичного використання отриманих результатів.
Наука як діяльність є процедурою узагальнення реальності, а наука як
система знань – це сума узагальнюючих суджень. Наука як система знання і
як результат людської діяльності характеризується повнотою, достовірністю,
систематичністю. Наука як людська діяльність, передусім, характеризується
методом. Ознаки науки: наявність систематизованих знань (наукові ідеї,
теорії, концепції, закономірності, закони); наявність наукової проблеми,
предмета і метода дослідження.
Будь-яка наука у своєму розвитку проходить чотири етапи:
1. Опис свого об’єкту.
2. Пояснення його природи і зв’язків з іншими об’єктами.
3. Передбачення на цій основі його змінення.
4. Цілеспрямоване керування ним.
Кожна галузь знань послідовно долає три стани:
1. Теоретичний (стан вимислу).
2. Метафізичний (абстрактний стан).
3. Науковий (позитивний стан).
Структура та функції наукового знання.
Методологія – це вчення про метод, який розглядається у вузькому і
широкому значенні. У широкому сенсі, метод розглядається як шлях
пізнання, що спирається на деяку сукупність раніше отриманих
знань(наприклад «діалектичний метод»). У вузькому сенсі, метод є способом
наукового пізнання або практичної діяльності.
Методологія – це вчення про методи та принципи пізнання. Методологія –
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це особлива форма рефлексії, самосвідомості науки, що включає в себе аналіз
передумов і підстав наукового пізнання, методів, способів організації
пізнавальної діяльності, виявлення зовнішніх і внутрішніх детермінант
процесу пізнання, його структури, критичну оцінку одержуваних наукою
знань, визначення історично конкретних кордонів наукового пізнання при
даному способі його організації. Як результати наукового пізнання
виступають:
а) факти - результати емпіричного (дослідного) наукового пізнання;
б) теорії - результати побудови наукових пояснень відомих фактів.
Наукові теорії та факти фіксуються:
а) в дослідних процедурах;
б) в знаково-символічних засобах.
Теми рефератів та додаткові питання:
1. Дайте визначення поняття «Методологія психології».
2. Проаналізуйте відмінності між поняттями «методологія» та «метод».
3. Яка різниця між методологією та філософією?
4. Назвіть основні категорії психології.
Література
1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. Київ: АБУ,
2002. 480 с.
2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень:
навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 212 с.
3. Калюжна Є.М. Теоретичні та методологічні проблеми психології: навч.
посіб. Запоріжжя: Акцент, 2015. 152 с.
4. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: навч.
посіб. Київ: ВД «Професіонал», 2004. 208 с.
5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:
навч. посіб. Київ: Кондор, 2006. 206 с.
6. Методологія та організація наукових досліджень: підручник /
Клименко М.О., Петрук В.Г., Мокін В.Б., Вознюк Н.М.Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2012. 474 с.
7. Методологія та організація наукових досліджень: підручник /
М.О.Клименко та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. 474с.
8. Мілютіна К.Л. Методологічні та теоретичні проблеми психології:
опорний конспект лекцій. Київ: ІПК ДСЗУ, 2004. 88 с.
9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій
школі: навч. посіб. Київ, 2003. 116 с.
10.Папковская П.Я. Методология научных исследований: курс лекций.
Минск: Информпресс, 2007. 184 с.
11.Пілющенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження:
організація, методологія, інформаційне забезпечення. Київ: Лібра,
2004. 344 с.
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12.Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід
особистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого
апарату): навч.-метод. посіб. Київ: Ніка-Центр, 2003. 204 с.
13.Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ.
ВНЗ. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
Тема № 2. Особливості парадигми у психології.
Семінарське заняття. Природничо-наукова парадигма психології.
Гуманітарна парадигма та її особливості.
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Особливості парадигми у психології».
Кількість годин – 2 години (денна форма навчання); -2 години (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1. Поняття парадигми. Функції парадигми.
2. Природничо-наукова парадигма психології
3. Гуманітарна парадигма
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
1.Парадигма (давньогрец.– приклад, зразок) – система теоретичних,
методологічних та аксіологічних установок, які слугують зразком
розв'язування наукових задач.
Основою парадигми є методологічні принципи – загальні вимоги до змісту,
структури й способу організації наукового знання. У системі методологічних
принципів виокремлюють дві підгрупи: 1) принципи підтверджуваності,
спростовуваності, спостережуваності, які регулюють співвідношення
теоретичного та емпіричного рівнів наукового знання; 2) принципи простоти,
відповідності та системності (погодженості), що реалізуються переважно на
теоретичному рівні.
Основні функції парадигми:
а) пізнавальна: система наукових уявлень, конструктів, понять, що
забезпечує адекватне пояснення досліджуваної дійсності;
б) нормативна: сукупність норм, правил, методів і засобів здійснення
науково- дослідницької діяльності
в) методологічна: взаємоузгоджена сукупність принципів, методів, форм,
засобів рефлексивної миследіяльності, що дає змогу здійснювати стандартне
(еталонне) розв'язання проблем;
г) світоглядна: згармонізована цілісність колективно напрацьованих ідей,
ідеалів, настановлень, цінностей, ціннісних орієнтацій, що формує
своєрідний тип психологічної ментальності та світобачення, уможливлює
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ведення науковцями продуктивного діалогу.
Гуманітарна парадигма у психології акцентується на розвитку“Яконцепції” і має суб’єкт-суб’єктну орієнтацію процесу пізнання.
Гуманістична, екзистенційна та сучасна аналітична психологія базується на
цих принципах.
Природнича парадигма орієнтована на детермінізм та суб’єкт об’єктний
світогляд. Сучасні дослідження в межах загальної психології та
психофізіології побудовані саме на цих принципах.
Природничо-наукова парадигма в психології сповідує дві принципові
установки: 1) цінність об'єктивного і предметного знання (самоцінність
об'єктивної істини); 2) цінність новизни, постійного збільшення об'єктивного
знання про світ (як результат дослідження).
Основні ознаки гуманітарної парадигми такі:
•
дослідник намагається виявити суб’єктивні особливості перебігу
певних явищ;
•
дослідник прагне активно впливати на досліджуваних та вести з ними
діалог;
•
він чітко формулює мету, гіпотезу, об’єкт та предмет власного
дослідження;
•
критерій правильності гіпотези полягає в тому, щоб вона
підтвердилася під час спостереження, самоспостереження, формуючого
експерименту;
•
результати пізнання правильні, якщо узгоджуються в цілісну
концепцію пояснення світу або конкретного психічного явища;
•
результати підлягають практичній перевірці та обговоренню з
клієнтом.
Теми рефератів та додаткові питання:
1. Проаналізуйте відмінності між поняттями «природнича парадигма» та
«гуманістична парадигма».
2. Назвіть основні етапи розвитку наукового знання.
3. Які моделі розвитку психологічної науки називає М. Гусельцева?
4. У чому відмінність між класичним і посткласичним етапами розвитку
науки?
5. Охарактеризуйте поняття «наукова революція».
6. Назвіть можливі причини виникнення нової наукової парадигми.
7. Розкрийте значення терміна "нормальна наука".
1. Савчин М.В. Методологеми психології. 2013. 224с.
2. 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.
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Чайка ; за ред. В.В. Турбан. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017. 257 с.
3. 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
Тема № 3. Методологічні проблеми наукового дослідження в
психології.
Семінарське заняття. Фундаментальні методологічні проблеми
психології. Системний підхід до наукового дослідження в психології
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Методологічні проблеми наукового дослідження в психології».
Кількість годин – 2 години (денна форма навчання); -0 годин (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1. Фундаментальні методологічні проблеми психології.
2. Властивості та структура методу в психології.
3. Специфіка наукового дослідження в психології.
Системний підхід до наукового дослідження в психології
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
На сьогодні традиційними методологічними проблемами науки вважаються:
• системний розгляд різних рівнів методології –філософського,
загальнонаукового, конкретно-наукового – і властивих для них компонентів
наукового апарату – філософських передумов, принципів і підходів,
категорій, понять, теорій, концепцій, методів, технологій;
• вивчення категоріально-поняттєвого апарату, мови науки;
• аналіз етапів, процедури наукового дослідження, роз´яснення, доведення
експериментальних даних, їх втілення у практику;
• наукове обґрунтування та проектування методів і технологій практичної
діяльності.
Проте завдяки диференціації та інтеграції сучасного наукового знання
виникають нові методологічні проблеми, які вимагають нового рівня
узагальнення й теоретизації наукового мислення. Структура методології
науки складається з таких рівнів (В.В.Рибалка, 2003):
 рівень філософської методології;
 рівень загальнонаукових принципів і форм дослідження;
 рівень конкретно-наукової методології;
 рівень методики і техніки дослідження.
Сучасна методологія виконує такі основні функції (В.В.Рибалка, 2003):
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 соціокультурну, оскільки вивчає сенс наукової діяльності та її
взаємозв´язок з іншими видами діяльності з позицій практики, розвитку і
надбань суспільства, його матеріальної та духовної культури, ступеня
розвитку тощо;
 орієнтовно-спрямовуючу, бо слугує основою вибору теоретичної та
практичної діяльності;
 стимулюючу, оскільки каталізує процес пізнання, критичне осмислення
ідей, що функціонують у науці, стимулює культуру мислення, розширення
світогляду і формування на цій основі творчої особистості науковця;
 організаційно-структурну,
оскільки
забезпечує
організацію
та
структурування наукового знання, його синтезування шляхом розробки
системи загальнонаукових принципів, підходів, категорій, понять,
методів, технологій;
 евристичну, яка полягає в можливості використання, переносу за певних
умов принципів, підходів, категорій, понять, методів, технологій однієї
науки в інші науки;
 прогностичну, оскільки вона відіграє певну роль у розробці стратегії
розвитку науки, в оцінці перспектив певного наукового напряму, теорії,
школи, течії, на основі чого визначається найімовірніший шлях до
отримання потрібного наукового результату;
 проективну, яка полягає у розробленні певних комплексних досліджень, в
обгрунтуванні цільових програм;
 інтерпретаційну, оскільки забезпечує філософську, світоглядну
інтерпретацію отримуваних наукових даних;
 науково-дослідницьку, оскільки забезпечує визначення об´єкта і предмета
наукової діяльності, їх співвідношення.
Значення методології для психології полягає в тому, що (В.В.Рибалка,
2003):
 методологія необхідна психології для осягнення, пізнання та перетворення
самого предмету психології;
 без оновлення методологічних систем психологія не здатна охопити безліч
фактів, емпіричних матеріалів, експериментальних даних, які здобувають
під час наукової психологічної діяльності;
 психолог-дослідник має бути методологічно грамотним, оскільки на нього
покладено відповідальність за отримання і використання наукових даних
у теоретичному дослідженні та психологічній практиці.
За провідними проблемами, науковим апаратом, методами тощо наукову
психологію можна диференціювати на даному етапі свого розвитку на три
великі напрями або групи галузей -на теоретичну, прикладну і практичну
психологію. Кожну з цих трьох груп диференціюють на відповідні галузі.
Методологічний простір психології представлений через сукупність
таких щаблів (В.В.Рибалка, 2003):
 онтопсихологічний щабель психологічного буття людини (онтопсихологія
конкретної особистості).
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 практично-психологічний щабель розв´язання проблем особистості
(практична психологія).
 психолого-прикладний щабель удосконалення, формування, проектування
діяльності особистості (прикладна психологія).
 теоретико-психологічний щабель дослідження, пізнання закономірностей
психіки, особистості (теоретична психологія).
 загальнонауково-психологічний
щабель
пізнання
особистості
(міждисциплінарна психологія).
 філософсько-психологічний щабель пізнання особистості через найбільш
абстрактні категорії, закони, світоглядні проблеми (філософська
психологія).
Ця модель методологічного простору наукової психології дозволяє здійснити
послідовне сходження від конкретного до абстрактного, тобто від
онтопсихологічного до філософсько-психологічного рівня і, навпаки, –
сходження від абстрактного до конкретного, тобто у зворотному напрямі.
Методологічний простір психології має і «горизонтальний вимір», який
представлений відповідною для кожного з окреслених рівнів сукупністю
принципів, підходів, категорій, робочих понять, методів, технологій тощо.
Саме ці два окреслені виміри утворюють змістовну характеристику
методологічного простору і «руху» в ньому професійного психолога як за
«вертикаллю», так і за «горизонталлю», що полегшує орієнтацію
професійного психолога у власній науці (В.В.Рибалка, 2003).
Основні змістовні проблеми сучасної психології:
 психофізична – проблема співвідношення психічного і фізичного
(тілесного), визначення місця психічного у матеріальному світі;
 психофізіологічна – проблема співвідношення психіки і фізіології
(організму), відношення психіки до свого тілесного субстрату;
 психогностична – проблема з’ясування здатності людини до пізнання
світу, визначення адекватності пізнання дійсності;
 психогенетична – проблема визначення механізмів, стадій і
закономірностей сходження людини від індивіда до особистості та
індивідуальності;
 психоенергетична проблема – проблема з’ясування особливостей руху
людини від первинних біологічних потреб до найвищих особистісних
цінностей та духовності;
 психоемоційна проблема – проблема визначення механізмів і
закономірностей трансформації афективних станів у переживання,
наповнені особистісним смислом;
 психопраксична – проблема з’ясування специфіки і механізмів сходження
людини від реактивної поведінки до найвищих форм активності;
 психосоціальна проблема – проблема визначення механізмів руху людини
від простого самосприйняття до найвищих форм міжособистісних
відношень.
Порівняльна таблиця методологічних основ наукової та практичної
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психології
Структурний
елемент

Наукова психологія

об'єкт

«абстрактна»
середньостатистична
людина

предмет

механізми душевного
життя та поведінки

кінцева мета

встановлення фактів,
законів, механізмів

підхід
методи

аналітично-статистичний
унікальні дослідницькі
процедури (методики)
знання

вимоги до
(спеціаліста)

Практична психологія
конкретна людина у
конкретних
життєвих обставинах
(індивідуальність)
життєва ситуація, життєві
плани, життєвий шлях
вплив на поведінку й
розвиток,
їх корекція
структурно-синтетичний
психологічні технології +
інтуїція
знання + життєвий досвід +
інтуїція

Компонентами теорії виступають:
1) вихідна емпірична основа з багатьох фактів, зафіксованих у певній галузі
знань, які отримані під час експериментів і потребують теоретичного
обґрунтування;
2) вихідна теоретична основа – безліч первинних припущень, постулатів,
аксіом, загальних законів;
3) ідеалізований об'єкт – абстрактну модель істотних властивостей і зв'язків
об'єкта, що вивчається;
4) логіка теорії – безліч правил логічного висновку і доведення;
5) сукупність тверджень, доводів, законів
Функціями теорії є:
• синтетична – об'єднання окремих достовірних знань у єдину, цілісну
систему;
• пояснювальна – вияв залежності, зв'язків певного об'єкта, істотних
характеристик його походження і розвитку;
• методологічна – формування методів наукового пізнання;
• прогнозувальна – передбачення на науковій основі;
• практична –– корекція процесу пізнання та практичних дій за умови зміни
реальності.
Термін «метод» походить від грецького metodos, що означає «шлях
дослідження, теорія, вчення». Метод – це сукупність прийомів та операцій
теоретичного і практичного освоєння дійсності, підпорядкованих
розв'язанню конкретного завдання.
Характерними ознаками методу є:
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 об`єктивність,
 загально-науковість,
 відтворюваність,
 доцільність,
 детермінованість,
 необхідність,
ефективність.
Науково-методичний апарат психології складається з наступних
елементів:
 методи збору фактів, що мають відношення до досліджуваного об'єкту
(спостереження, вимірювання, реєстрація);
 методи опису фактів, властивостей, факторів і явищ (змістовного і
формального);
 методи обробки інформації (кількісний та якісний аналіз);
 методи аналізу фактів, властивостей, факторів і явищ за різними
критеріями та показниками (оцінка, зіставлення, порівняння,
класифікація, впровадження, систематизація);
 методи обґрунтування наукових висновків (методи побудови (синтезу),
доведення та оцінки достовірності);
 методи вибору й обґрунтування наукових рекомендацій (методи
побудови (синтезу), оцінки й оптимізації);
 методи інтерпретації та експериментальної перевірки висновків і
рекомендацій (структурний і генетичний).
Існують дві форми наукових досліджень:
 1. Фундаментальні дослідження – наукова теоретична та (або)
експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про
закономірності розвитку та взаємозв'язку природи, суспільства,
людини.
 2. Прикладні дослідження – наукова і науковотехнічна діяльність,
спрямована на здобуття та використання знань для практичних цілей.
Наукові дослідження здійснюються з метою одержання наукового
результату.
Теми рефератів та додаткові питання:
1. Які ключові методологічні проблеми виокремлює С.Д. Максименко?
2. У чому відмінність науковими та повсякденними психологічними
знаннями?
3. Охарактеризуйте функції методології.
4. Назвіть основні щаблі методологічного простору психології.
5. Розкрийте значення терміна " онтопсихологія конкретної
особистості".
Література
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1. Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та
наукових досліджень: навч.-метод. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 178 с.
2. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: навч.
посіб. Київ: ВД «Професіонал», 2004. 208 с.
3. Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових
досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.
4. Максименко С.Д. Генетическая психология (методологическая
рефлексия проблем развития в психологии). Київ: Ваклер, 2000. 320 с.
5. Методологія та організація наукових досліджень: підручник /
Клименко М.О., Петрук В.Г., Мокін В.Б., Вознюк Н.М.Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2012. 474 с.
6. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій
школі: навч. посіб. Київ, 2003. 116 с.
7. Пілющенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження:
організація, методологія, інформаційне забезпечення. Київ: Лібра,
2004. 344 с.
8. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ.
ВНЗ. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
9. Стеченко Д.М., Чмир О.О. Методологія наукових досліджень:
підручник. Київ: Знання, 2005. 309 с.
10.Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): навч. посіб. /
уклад. М.С.Дороніна. Харів: ВД «ІНЖЕК», 2005. 64 с.
11.Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз:
навч.-метод. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 154 с.
Тема 4. Принципи наукової психології їх специфіка у системі
психологічних знань.
Семінарське заняття. Відкритість системи принципів.
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Принципи наукової психології їх специфіка у системі психологічних
знань».
Кількість годин – 4 години (денна форма навчання); -2 години (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1. Відкритість системи принципів.
2. Принцип детермінізму. Види детермінізму.
3. Принцип активності.
4. Принцип системності.
5. Принцип розвитку.
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
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Принцип - основне вихідне положення якої-небудь науки, теорії,
вчення. У логічному сенсі принцип є центральне поняття, підстава системи,
що представляє узагальнення та поширення будь-якого положення на всі
явища тієї сфери, з якої даний принцип було абстрагований. Під принципом
дії, мається на увазі, наприклад, етична норма, яка характеризує відносини
людей у суспільстві.
Принцип детермінізму (у психології) - визнання необхідності вивчати
закономірні залежності психічних явищ від факторів, які їх породжують.
Проявляється у причинності як сукупності обставин, що передують у часі
наслідкам і викликають їх, але не вичерпуються цим пояснювальним
принципом, оскільки існують й інші форми детермінізму:

системний детермінізм - залежність окремих компонентів
системи від властивостей цілого;

детермінізм типу зворотного зв'язку - коли наслідок впливає на
його причину);

статистичний детермінізм (при однакових причинах виникають
різні, в певних межах, ефекти, які підлягають статистичній закономірності);
цільовий детермінізм – мета, що випереджає результат, як закон,
визначає процес його досягнення та ін.
Принцип активності та діяльнісний підхід
Згідно наступному принципу - активності - особистість має властивості
ініціативи, свободи вибору і характеризується вибірковою поведінкою
Принцип активності трактується по-різному:
Відповідно до першої точки зору активність асоціюється з поняттями
вибірковості та упередженості поведінки людини. Пізнання світу залежить
від її цінностей, установок, інтересів. Цей підхід знайшов відображення в
концепціях М.О. Бернштейна, П.К. Анохіна, Д.Н. Узнадзе. У відповідності з
другою точкою зору активність розглядається не стільки з точки зору
упередженості, скільки з позиції творчої діяльності та продуктивності (П.Я.
Гальперін, О.М. Леонтьєв). Стверджується, що в реальному житті людина
зустрічається з невизначеністю, стикається з проблемою зіставлення власних
цілей і вимог ситуації, неузгодженість між якими призводить до необхідності
творчо мислити і приймати самостійні рішення.
Третя точка зору визначає активність через адаптивну природу
людської діяльності, через поняття надситуативної поведінки, що долає
стереотипи, шаблони, звичні дії.
На теоретичному рівні дослідження принцип активності пов'язаний з
вивченням динамічних аспектів поведінки, зокрема з проблемою мотивації.
Категорія активності може розглядатися як більш широка порівняно з
категорією діяльності. Принцип активності реалізовувався в ряді концепцій:
в теорії онтогенетичного розвитку.
Принцип
системності.
Найважливіший
постулат
принципу
системності в психології свідчить, про те що всі психічні процеси
організовані в багаторівневу систему, елементи якої набувають нових
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властивостей, що задаються її цілісністю.
У загальній методології поняття системи є надзвичайно широким.
Розрізняють:

матеріальні системи (наприклад, система "організм –
середовище");

ідеальні системи (наприклад, знакові);

соціальні системи.
Таким чином, принцип системності означає розгляд будь-якого
предмета наукового аналізу з певних позицій: виділення складових системи
елементів і структурно-функціональних зв'язків, обґрунтування її рівнів і
системоутворюючих чинників, єдності організації та функцій, стабільності та
управління.
Принцип розвитку
Принцип розвитку – є необхідним при дослідженні психологічних
явищ і особистості людини і аолягає в необхідності виявляти їх закономірні
зміни в процесах філо-, онто- і соціогенезу.
Теми рефератів та додаткові питання:
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».
8. Назвіть можливі причини зародження системного підходу.
Література
1. Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та
наукових досліджень: навч.-метод. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 178 с.
2. Ільїна Н.М. Загальна психологія: теорія та практикум : навч. посібник.
Суми: Унів. кн., 2018. 352 с.
3. Калюжна Є. М. Теоретико-методологічні проблеми психології:
навчальний посібник. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 136 с.
4. Калюжна Є.М. Теоретичні та методологічні проблеми психології: навч.
посіб. Запоріжжя: Акцент, 2015. 152 с.
5. Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових
досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.
6. 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.
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7. Мілютіна К.Л. Методологічні та теоретичні проблеми психології: опорний
конспект лекцій. Київ: ІПК ДСЗУ, 2004. 88 с.
8. 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
9. Ушакова І.М. Теоретико-методологічні проблеми психології: курс лекцій.
Х.: НУЦЗУ, 2016. 191 с.
10.Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз: навч.метод. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 154 с.
Тема № 5. Категоріальний лад психології. Категорія відображення у
психології.
Семінарське заняття. Категорія відображення у психології.
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Категоріальний лад психології. Категорія відображення у
психології».
Кількість годин – 2 години (денна форма навчання); -2 години (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1.
Відображення з точки зору різних підходів.
2.
Системна природа психічного відображення.
3.
Рівні психічного відображення..
4.
Активність психічного відображення.
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
Відображення має системну природу, має розглядатися в різних
аспектах:
1.
З точки зору форм відображення, відображення можуть бути
моно-і полімодальні, чуттєві і раціональні, конкретні та абстрактні і ін.
2.
З точки зору можливих механізмів, що реалізують відображення
-психологічні та нейрофізіологічні, переробки інформації, формування
картини світу та ін.
3.
З точки зору можливих результатів відображення сенсорноперцептивний образ, образ уяви, мнемічний образ, поняття, знак,
символ тощо.
4.
З точки зору функцій відображення в діяльності та спілкуванні,
поведінці - рівень довільності регуляції, її емоційні і вольові характеристики.
Ломов на основі експериментальних досліджень дав розгорнуту
характеристику процесу психічного відображення.
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1. Процес психічного відображення проходить ряд стадій, або фаз, які
забезпечують все більш повний і адекватний образ дійсності.
2. Процес відображення реалізується в часовій єдності минулого,
теперішнього і майбутнього.
3. Він має властивості неадитивності (незвідність цілого до суми
частин), гетерогенності (різнорідності) і недиз'юнктивності (неподільності), а
його результат - мультиплікативність (різноманітність).
4. Детермінація психічного процесу носить множинний характер і
змінюється в ході самого відображення.
5. Конкретний результат психічного відображення (образ, поняття
тощо) стає передумовою його подальшого перебігу.
6. Кожен окремо виділений в дослідженні психічний процес являє
собою момент руху психіки в цілому.
Рівні психічного відображення.
Численні теоретичні та експериментальні дослідження пізнавальних
процесів дозволяють виділити три основні рівні психічного відображення:
сенсорно-перцептивний, рівень уявлень, вербально-логічний.
1.Сенсорно-перцептивний рівень. В системі образного відображення
цей рівень є базовим. Формуючись на початкових ступенях психічного
розвитку індивіда, він не втрачає свого значення протягом всього його життя.
Звичайно, при переходах від одних вікових ступенів до інших він
змінюється, збагачується і трансформується.
2) Рівень уявлень. Уявлення як відчуття і сприйняття - феномен
образного відображення. Але якщо відчуття і сприйманняя якого-небудь
предмета або його властивості виникають тільки при його безпосередньому
впливі на орган чуття, то уявлення виникає без такого безпосереднього
впливу. У цьому сенсі воно є вторинним станом предмета.
3) Вербально-логічний рівень. На відміну від перших двох, що
відносяться до образного відображення, чуттєвого пізнання, цей рівень рівень понятійного відображення, раціонального пізнання. Вирішуючи ту чи
іншу задачу на цьому рівні, суб'єкт оперує поняттями і логічними
прийомами, що склалися в історичному розвитку людства, в яких
зафіксована суспільно-історична практика.
Проблема усвідомлюваного і неусвідомлюваного в психічному
відображенні належить до числа найскладніших і, на жаль, слабо
розроблених. Не вдаючись в аналіз стану цієї проблеми і підходів до її
вирішення, відзначимо лише, що провідна роль у формуванні усвідомленого
відображення належить вербально-логічним процесам: перш за все
усвідомлюється те, що включається в їх сферу. У ході реальної діяльності в
залежності від конкретних умов співвідношення між різними рівнями
відображення змінюються, а відповідно змінюється і ступінь усвідомленості
різних компонентів предметного змісту образу. Вище зазначалось, що у
людини в процесі її розвитку формуються певні функціональні органи, що
об'єднують різні аналізатори в єдину систему: ці системи складаються із
жорстких, однозначних зв'язків - стереотипів. Компоненти образу, які
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формуються за законами роботи стереотипних ланок, звичайно не
усвідомлюються. Однак вони можуть стати усвідомлюваними при
спеціальній спрямованості пізнавальної активності, а також незвичайної
(збоченій з точки зору відповідності стереотипу) аферентацій, створюваної
експериментально або такої, що виникає в деяких специфічних умовах
діяльності.
Активність психічного відображення
У психології склалися два підходи, два погляди на процес породження
чуттєвого образу. Один з них відтворює стару сенсуалістичну
концепціюсприйняття, згідно з якою образ є безпосереднім результатом
одностороннього впливу об'єкта на органи чуття.
Принципово
інше
розуміння
процесу
породження
образу
розроблювалось Декартом. Зіставляючи в своїй знаменитій "Діоптриці" зір із
сприйняттям предметів сліпими, які "ніби бачать руками", Декарт писав: "...
Якщо ви вважаєте, що різниця, яка вбачається сліпим між деревами,
камінням, водою та іншими подібними предметами за допомогою їх палиці,
не здається йому меншою, ніж та, яка існує між червоним, жовтим, зеленим і
будь-яким іншим кольором, то все-таки відмінність між тілами є не чим
іншим, як різними способами рухати палицю або чинити опір її рухам".
Надалі ідея про принципову спільності породження дотикових і зорових
образів розвивалася, як відомо, Д. Дідро і І.М. Сеченовим.
У сучасній психології положення про те, що сприймання являє собою
активний процес і необхідно включає в свій склад еферентні ланки, отримало
загальне визнання.
Теми рефератів та додаткові питання:
1.
Базисні категорії психології за А.В. Петровським, М.Г.
Ярошевським:(категорія образу; категорія дії; категорія мотиву; категорія
відношення; категорія переживання).
2.
Метапсихологічні категорії психології за А.В. Петровським, М.Г.
Ярошевським:(категорія особистості; категорія діяльності; категорія
спілкування).

1.
2.
3.

4.

Література
Варій М.Й. психологія особистості. К.: Центр учбової літератури, 2008.
592 с.
Ільїна Н.М., Мисник С.О. Загальна психологія: теорія та практикум : навч.
посібник. Суми: Унів. кн., 2018. 352 с.
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
Ушакова І.М. Теоретико-методологічні проблеми психології: курс лекцій.
Х.: НУЦЗУ, 2016. 191 с.
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5. 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
Тема № 6. Категорія діяльності у психології.
Семінарське заняття. Діяльнісний підхід у психології.
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Категорія діяльності у психології».
Кількість годин – 4 години (денна форма навчання); -0 годин (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1. Загальна характеристика діяльності в психології.
2. Діяльнісний підхід: основні напрямки досліджень.
3. Структурний, процесуальний та функціональний аналіз діяльності.
4. Соціальна природа діяльності та основні її види.
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
Діяльність - це специфічна людська, регульована свідомістю
цілеспрямована активність суб'єкта, в ході якої відбувається досягнення ним
поставлених цілей, задоволення різноманітних потреб і освоєння суспільного
досвіду. Діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини,
спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу,
включаючи самого себе й умови свого існування.
Основними компонентами психологічної системи діяльності є наступні
функціональні блоки:

якостей.
Цей підхід є новим в психології і діяльності потребує продовження
досліджень.
В цілому, загальні методологічні процедури системного підходу
реалізуються у вивченні:
1) законів побудови цілого (структурний аналіз);
2) законів утворення і законів розвитку цілого (процесуальний аналіз);
3) законів функціонування цілого (функціональний аналіз);
4) відносин явища (системи) з родовою системою та іншими системами,
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середовищем.
Перераховані принципи, представлені в системних дослідження Б.Ф. Ломова,
зачіпають різні сторони пізнання і замикаються на уявленнях про
полісистемність буття людини і інтегральності її якостей і властивостей.
Структурний, процесуальний та функціональний аналіз діяльності.
Діяльність - динамічна система взаємодії суб'єкта зі світом, в процесі якої
відбувається виникнення і втілення в об'єкті психічного образу, і реалізація
опосередкованих ним відносин суб'єкта та предметної дійсності.
Структурний аналіз діяльності.
Макроструктура діяльності (за О.М. Леонтьєвим):
Діяльність - мотив;
Дія - мета;
Операція - умови.
Процесуальна характеристика діяльності. З точки зору процесуального
підходу, можна виділити наступні фази діяльності:
1) спонукально-мотиваційна фаза. Виникнення потреби. Пошук предмета.
Опредмечування потреби (виникнення мотиву). Виникнення емоційного
ставлення до ситуації;
2) аналітично-синтетична фаза. Аналіз засобів і побудова алгоритму
діяльності (орієнтувальний етап);
3) виконавча фаза. Реалізація діяльності. Когнітивні дії (пізнавальний
компонент): що потрібно робити - знати, пам'ятати, подумки уявити,
придумати, помітити, порівняти, розрізнити, оцінити, прийняти рішення.
Рівень виконавчих дій, рухів. Рівень соціальної взаємодії: встановити
контакт, передати інформацію, повідомлення тощо. Контроль за результатом
і самоконтроль.
Функціональний аналіз діяльності. Суть функціонального аналізу лежить в
двох площинах:
1) виявлення набору основних функцій діяльності як системи. У діяльності як
системі дії являють собою функції, тобто розглядаються з точки зору їх
функції в загальній структурі діяльності.
Діяльність виконує в житті людини такі основні функції:
 засіб задоволення потреб людини;
 засіб розвитку інтелекту і здібностей;
 фактор психічного розвитку та розвитку особистості;
 механізм пошуку ідентичності та самореалізації;
 знаряддя перетворення дійсності і прогресу суспільства;
 механізм творчості.
2) кожна дія є в свою чергу функціональною системою, до складу якої
входить ряд підсистем.
Функціональний аналіз, таким чином - це аналіз підсистем з точки зору
здатності виконувати свої функції. В.Е. Мільман виділив наступні
функціональні системи в структурі діяльності:
 спонукальна (потреба, мотив, об'єкт);
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 інструментальна (мета, предмет, умови середовища засоби);
 контрольна (склад, контроль, оцінка).
Умови середовища - фактори, які впливають на систему.
Засоби - умови середовища, якими маніпулює суб'єкт.
Склад діяльності - засоби, які безпосередньо втілені в діяльності.
Контроль - відстеження збігу предмета з уявленням про продукт.
Оцінка - співвіднесення продукту з метою.
Продукт - втілена мета, видозмінений предмет.
Теми рефератів та додаткові питання:
1. Структура діяльності, відповідно до необхідних умов здійснення: суб’єкт,
потреба (та мотив), предмет, власне зовнішні та внутрішні умови, знаряддя,
процес, результат (структура представлена переважно у психології праці, у
психології та педагогіці трудової та професійнотрудової підготовки).
2. Структура діяльності відповідно до сторін (компонентів) розв’язання
задачі: змістова, операційно-організаційна та мотиваційна сторони
(структура представлена у психології мислення, у педагогічній психології, у
психології та педагогіці трудової підготовки та педагогіці в цілому).
3. «Процесуальна» структура діяльності: дії та рухи (структура
використовується у психології діяльності у загальнопсихологічному плані, у
психології праці, загальнотрудової та професійної підготовки).
4. Структура діяльності відповідно до аспектів та рівнів регулюючої функції
психічного у підготовці, організації та виконанні діяльності, в ході якої
перетворюється її предмет (за Б. Ломовим (1984)) (структура діяльності
розглядається у загальному теоретико-методологічному плані) (О. Хохліна
(2014)).
Література
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. 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
5. Ушакова І.М. Теоретико-методологічні проблеми психології: курс
лекцій. Х.: НУЦЗУ, 2016. 191 с.
6. Мілютіна К.Л. Методологічні та теоретичні проблеми психології:
опорний конспект лекцій. Київ: ІПК ДСЗУ, 2004. 88 с.
7. Пошукова система WorldWideScience.org https://worldwidescience.org/
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8. Пошукова система DOAJ https://www.doaj.org/
9. Пошукова система DOAB https://www.doabooks.org/
10.Пошукова система Springer Open https://www.springeropen.com/

Тема № 7. Категорія спілкування у психології.
Семінарське заняття. Загальна характеристика спілкування.
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Категорія спілкування у психології».
Кількість годин – 2 години (денна форма навчання); -0 годин (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1. Відносини (спілкування) як категорія в психології.
2. Загальна характеристика спілкування.
3. Структура процесу спілкування.
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
Категорії відносини притаманні такі ознаки:
 задана суб'єктом векторизованість психічного акту;
 вибірковість;
 установка на оцінку (позитивну, негативну, нейтральну);
 схильність і готовність до певного способу дії тощо.
Спілкування - це:
1. Складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між
людьми, породжуваний потребами в спільній діяльності; включає в себе
обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і
розуміння партнера.
2. Взаємодія двох або більше суб'єктів, викликана потребами спільної
діяльності і спрямована на значущу зміну в стані, поведінці та особистісносмислових утвореннях партнера, яка реалізується знаковими засобами.
Полягає у взаємному обміні повідомленнями з предметним і емоційним
аспектами. Спілкування обумовлено реалізацією особливої потреби в
контакті з іншими.
У самих узагальнених класифікаціях виділяється три сторони спілкування,
які розуміють і як його основні функції:
1) комунікативна;
2) інтерактивна;
3) перцептивна.
Близька до цієї класифікація і така, в якій виділяються;
1) інформаційно-комунікативна, що охоплює процеси прийому-передачі
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інформації;
2) регуляторно-комунікативна, пов'язана з взаємним коригуванням дій при
здійсненні спільної діяльності;
3) афективно-комунікативна, яка відноситься до емоційної сфери і відповідає
потребам у зміні свого емоційного стану.
Ще одна класифікація виділяє:
1) інструментальну функцію спілкування, необхідну для обміну інформацією
в процесі управління і спільної праці;
2) синдикативну функцію, відображену в згуртуванні малих і великихгруп;
3) трансляційну функцію, необхідну для навчання, передачі знань, способів
діяльності, оціночних критеріїв;
4) функцію самовираження, орієнтовану на пошук і досягнення взаємного
розуміння (особливо характерну для творчих особистостей).
За критерієм мети спілкування виділяється вісім функцій спілкування:
1) контактна, мета якої - встановлення контакту як стану обопільної
готовності до прийому і передачі повідомлень і до підтримки взаємозв'язку у
вигляді постійної взаємної налаштованості;
2) інформаційна, мета якої - обмін повідомленнями, а також обмін думками,
задумами, рішеннями тощо;
3) спонукальна, мета якої - стимуляція активності партнера для направлення
його на виконання певних дій;
4) координаційна, мета якої - взаємне орієнтування та узгодження дій при
організації спільної діяльності;
5) функція розуміння, мета якої - не тільки адекватне сприйняття і розуміння
змісту повідомлення, а й взаємне розуміння - намірів, установок, переживань,
станів тощо;
6) емотивна, мета якої - збудження в партнері потрібних емоційних
переживань (обмін емоціями), а також зміна з його допомогою своїх
переживань і станів;
7) функція встановлення відносин, мета якої - усвідомлення і фіксація свого
місця в системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних та інших
зв'язків спільноти, в якій діє індивід;
8) функція здійснення впливу, мета якої - зміна стану, поведінки,
особистісно-смислових утворень партнера, в тому числі його намірів,
установок, думок, рішень, уявлень, потреб, дій, активності та ін.
Теми рефератів та додаткові питання:
1. Роль спілкування в психічному розвитку людини.
2. Розвиток відносин: соціальні, ділові, особистісні.
3. Спілкування як реалізація суспільних і міжособистісних відносин. Проблеми
дослідження зв'язку суспільних і міжособистісних відносин.
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13.Пошукова система Google Scholar http://scholar.google.com/
14.Пошукова система Springer https://link.springer.com/
15.Пошукова система Springer Open https://www.springeropen.com/
Тема № 8. Категорія особистості у психології.
Семінарське заняття. Підходи до розуміння особистості в сучасній
психології.
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Категорія особистості у психології».
Кількість годин – 4 години (денна форма навчання); -2 години (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1. Підходи до розуміння особистості в сучасній психології.
2. Розвиток поняття "особистість" у психології.
3. Структура особистості.
4. Л.С.Виготський про особистість.
5. Основні постулати теорії особистості
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
Підходи до розуміння особистості в сучасній психології. У психології є
різні підходи до розуміння особистості:
1. Особистість може бути описана з боку своїх мотивів і прагнень, що
становлять зміст її особистого світу, тобто унікальної системи особистісних
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смислів, індивідуально своєрідних способів упорядкування зовнішніх
вражень і внутрішніх переживань.
2. Особистість розглядається як система рис - відносно стійких, таких, що
проявляються зовні характеристик індивідуальності, які відображені в
судженнях суб'єкта про самого себе, а також в судженнях інших людей про
нього.
3. Особистість описується і як діяльне "Я" суб'єкта, як система планів,
відносин, спрямованості, смислових утворень, що регулюють вихід її
поведінки за межі початкових планів.
4. Особистість розглядається і як суб'єкт персоналізації, тобто потреби і
здатності індивіда викликати зміни в інших людях.
Теми рефератів та додаткові питання:
1. Особистість як об’єкт психологічних досліджень.
2. Концепції особистості фрейдизму і неофрейдизму.
3. Диспозиційний напрям у психології особистості.
4. Когнітивний підхід до особистості.
5. Гуманістичний напрям у психології особистості.
6. Теорії особистості психологів США і Европи.
7. Особистість у радянській психології.
8. Індивідуально-психологічні властивості особистості.
9. Соціально-психологічна характеристика особистості.
10.Розвиток і формування особистості.
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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
4. Ушакова І.М. Теоретико-методологічні проблеми психології: курс
лекцій. Х.: НУЦЗУ, 2016. 191 с.
5. Мілютіна К.Л. Методологічні та теоретичні проблеми психології:
опорний конспект лекцій. Київ: ІПК ДСЗУ, 2004. 88 с.
6. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід
особистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого
апарату): навч.-метод. посіб. Київ: Ніка-Центр, 2003. 204 с.
7. Філоненко М.М. Психологія спілкування. Навчальний посібник. К.:
Центр навчальної літератури, 2008. 224 с.
8. Максименко С. Д. Теоретико-методологічні проблеми психології
особистості [Електронний ресурс] // Збірник наукових праць КПНУ
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Тема № 9. Основні проблеми психологічної науки.
Семінарське
заняття.
Загальна
характеристика
основних
психологічних проблем.
Навчальна мета заняття: контроль, корекція й закріплення знань за
темою «Основні проблеми психологічної науки».
Кількість годин – 2 години (денна форма навчання); -0 годин (заочна
форма навчання).
Навчальні питання:
1. Психофізіологічна проблема.
2. Психогностична проблема.
3. Психомотиваційна проблема.
4. Психопраксична проблема.
5. Психосоціальна проблема.
Методичні вказівки. На початку семінарського заняття викладач
привітає студентів, повідомляє тему, план та структуру заняття.
Основними проблемами наукової психології є:
1) проблема психофізіологічна - про співвідношення психіки та її тілес-ного
субстрату;
2) проблема психосоціальна - про залежність психіки від соціальних процесів
та її активної роль в їх реалізації конкретними індивідами і групами;
3) проблема психопраксична - про формування психіки в ході реальної
практичної діяльності та про залежність цієї діяльності від її психічних регуляторів - образів, операцій, мотивів, особистісних властивостей;
4) проблема псіхогностична - про співвідношення чуттєвих і розумових
психічних образів до реальності, яка ними відображається.
Психофізіологічна (психофізична) проблема - питання про активну
системну взаємодію тіла і психіки людини. Історично сформована наукова
дискусія про роль тіла і психіки в житті людини, а також їх взаємозв'язок.
Існують різні погляди на те, як співвідносяться тіло і психіка, однак, даний
спір досі не вирішений остаточно.
Коло досліджень психогностичної проблеми: пізнавальні процеси (відчуття,
сприймання, уява, мислення) та їх продукти (образи) як феномени, що
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розглядаються виходячи з принципів детермінізму, системності та розвитку з
метою виявити:
a. причинні фактори, що їх породжують та регулюють;
b. історію стадіального перетворення цих феноменів;
c. їх функцію в загальній системі життєдіяльності суб’єкта.
Центральною в цій проблемі є категорія образу. Але, звичайно, при її
розробці розкривається її зв’язок і з іншими категоріями.
Психомотиваційна проблема: формування направленості поведінки,
розглядання мотиваційної сфери у єдності з категоріями образу, дії та
відношення.
Цінність – мотив, що характеризується певним місцем у системі самовідношень суб’єкта. Але для того, щоб мотив виступив як цінність, індивід
повинен здійснити певну дію (ціннісне самовизначення). Результатом цієї дії
є не тільки образ мотиву, але й переживання даного мотиву індивідом у
якості невід’ємної частини себе. Через цінності індивід персоналізується.
Подібно до того, як образ і дія суть реалії, що виконують життєві функції в
системі відносин індивіда та світу, а не всередині замкненої у самій собі
свідомості, також однією з головних реалій є мотив.
Психопраксична проблема формулюється так: формування психіки в
процесі реальної діяльності та залежність цієї діяльності від її психічних
регулятів (образів, мотивів, психічних властивостей).
Базисною категорією є категорія дії. Певне відображення психопраксична
проблема знайшла у формулюванні принципу єдності свідомості та
діяльності; при розгляді поняття суб’єкта діяльності. Діяльність
представляє собою цілісну внутрішньо диференційовану (таку, що має
колективно-розподілений характер) самоцінну дію – таку дію, джерело, мета,
засіб та результат здійснення якої - в ній самій. Джерело діяльності – мотиви
індивіда, мета – образ можливого, засоби – дії у напрямку проміжних цілей,
результат – переживання відносин, що будуються зі світом.
У колі методологічних проблем психології чільне і відповідальне місце
займає психосоціальна проблема — питання про наявність соціального в
психіці окремої людини. Від характеру розв'язання цього важливого методологічного питання залежить вибір підходів до вирішення багатьох
теоретичних та науково-прикладних проблем. Оскільки нині проблема
людини стає загальною проблемою сучасної науки, природно, що і питання
про специфіку психіки людини та її відношення до зовнішнього світу
набуває важливого значення не тільки для психології, а й для інших
людинознавчих наук. Але в розробці методологічних проблем у сучасній
психології помітна явна диспропорція. Якщо психофізіологічній проблемі
присвячено багато публікацій, серед яких є ряд монографій, то
психосоціальна проблема "розчинена" в дослідженнях із загальної та
соціальної психології і навіть не ставиться як спеціальна методологічна
проблема типу психофізіологічної. Між тим в історії психологічної думки, е
ряд цінних спроб вирішення психосоціальної проблеми, які заслуговують
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критичного аналізу і подальшої їх розробки. Ми обмежимось у даному разі
переважно оглядом досліджень з цієї проблеми в зарубіжній та радянській
психології в зв'язку з аналізом тенденцій розвитку категоріального ладу
психології.
Психосоціальна проблема має ряд таких аспектів, як питання:
 про співвідношення біологічного та соціального в психіці людини;
 про співвідношення колективного та індивідуального в психологічній
структурі суспільного індивіда;
 про відношення психіки людини та інструментів (знарядь праці і
знаків), в яких вона моделюється і за допомогою яких формується
(психоінс-трументальне питання).
Виділені аспекти психосоціальної проблеми взаємопов'язані, але в історії
психології розглядались переважно ізольовано один від одного. Тому розглянемо, як розроблявся кожний з них окремо. Спершу уточнимо традиційне
формулювання одного з аспектів психосоціальної проблеми — питання про
відношення біологічного та соціального в психіці людини.
Теми рефератів та додаткові питання:
1. Історія дослідження проблеми свідомості в зарубіжній та вітчизняній
науці.
2. Підходи до вирішення психофізичної проблеми: теорія психофізичної
взаємодії, психофізичний паралелізм.
3. Психологічні аспекти дослідження індивідуальної діяльності. Проблема
спільної діяльності.
4. Особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування.
5. Категорія мотиву та психомотиваційна проблема.
6. Категорія особистості та психосоціальна проблема. С. Перспективи
розвитку психологічної науки.
1. Література
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посібник. Суми: Унів. кн., 2018. 352 с.
3. 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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навчальної літератури, 2008. 224 с.
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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
9. Носенко Е.Л., Аршава І.Ф., «Сучасні напрями зарубіжної психології». Днськ: ДНУ. 2010. 306с. www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pspl/2010_10/501514.pdf
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