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Текст лекції
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.
Жодна з парадигм ніколи не пояснює усіх наявних факторів, не може
бути останньою істиною про досліджувану реальність, хоча й визначає
проблемне поле пошуку, допустимі методи і пропонує набір стандартних
рішень. Для теоретичного пояснення одних і тих самих даних можна
застосовувати різні парадигми.

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
ведення науковцями продуктивного діалогу.
Отже, парадигма є сутнісним ядром методології психології
Ознайомлення з методологією починається з наукового пошуку
проблем і суперечностей, властивих безпосередньо психології. Здається,
психологія мала б бути найдавнішою з наук, адже її предмет — розвиток та
функціонування психіки — існує так довго, як власне людство. Мало того,
будь-яка людина має можливість безпосередньо відчувати наслідки
діяльності власних психічних процесів, сприймати, думати, розмовляти,
впливаючи на себе та оточуючих. Сторіччями ці засоби впливу
накопичувались у вигляді магії та релігії, особистісні прояви людини
розкривались у витворах мистецтва, а місце її у світі розглядалося на
сторінках філософських трактатів. Що ж заважало психології стати
самостійною наукою аж до середини ХХ ст.? Чому людство звернулося до
себе лише тоді, коли вже доволі детально дослідило навколишній світ?
Один з варіантів відповіді полягає в такому. Людство переконалося, що
існують методи дослідження, за допомогою яких можна не лише пасивно
спостерігати за реальністю, а й активно впливати на неї, що наукові
відкриття можуть насправді створити щось нове. Накопичився досвід
природничих досліджень у фізиці, хімії, біології і здавалося, що так само
можна пізнати і закони психіки людини. Але все виявилося набагато
складніше. Базуючись на сучасних філософських та культурологічних
дослідженнях, можна запропонувати схему аналізу методологічного апарату
науки. При побудові світогляду людина може спиратися на суб’єктивне чи
об’єктивне, одиничне або загальне (групове). Це створює своєрідну
координатну сітку, крізь яку науковець має змогу спостерігати аспект
реальності.

Показник

Методологічні координати дослідження
Суб’єктивне
Об’єктивне

Одиничне

Я

Воно

Групове

Ми

Вони

Перебуваючи в різних місцях цього простору, можна звернути увагу на різні
категорії психологічної науки.
Методологічні координати дослідження та базові категорії
Показник
Суб’єктивне
Об’єктивне
Одиничне

Групове

Я
автентичність,
особистість, відкритість,
самореалізація
Ми
культура, мораль, етнос,
вчинок

Воно
поведінка, діяльність,
відображення, індивід
Вони система, елементи,
взаємозв’язок, групова
динаміка

Окремою проблемою стає “переклад” психологічних понять, що виникли
в одному з психологічних напрямів, на мову іншого.
Види парадигми:
1. Гуманітарна - звернена до понять сенсу цінностей, буття, спрямованості
особистості, пізнання з людської позиції - це альтруїстичне розуміння:
самоцінність людини, автономність.
2. Природно - наукова - головне завдання - вирішення соціальних проблем,
прогрес історії і суспільства. Мета - побудова незалежної картини світу,
об'єктивної - це позиція незацікавленого, зовнішнього спостерігача,
неупередженого дослідження.
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.
Вчинковий та культурно-історичний підхід розглядає суб’єктів психологічної
взаємодії в ширшому контексті культури та життєтворчості особистості. На

перший план у ньому висувається суб’єкт як представник, носій та свідомий
перетворювач навколишнього контексту культури. Він простежується у
трансперсональному напрямі психології, сучасних варіантах Юнгіанського
аналізу, працях В. Роменця, Л. Сохань та Л. Левчук.
Системний підхід спрямований на створення моделей психічних явищ та
мікросоціальних систем. За його допомогою можна проаналізувати та
створити оптимальні варіанти взаємодії частин як на рівні організацій і груп,
так і переконань окремої людини. Його бурхливий розвиток почався зі
спроби впровадити у психологію кібернетичні підходи. Представниками
цього підходу можна вважати Д. Гріндера, Р. Бендлера, Г. Щедровицького,
Г. Бейтсона.
Природничо-наукова парадигма психології.
Упродовж тривалого часу психологію ідентифікували як природничонаукову, експериментальну науку, що вивчає історично інваріантні феномени
природи, а не історично детерміновані соціальні феномени.
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). Наукове пізнання будується за
допомогою спостереження і експериментування. Дослідник займає позицію
зовнішнього незацікавленого, безстороннього суб'єкта. Центральне місце
відводиться індуктивному методу: узагальнення великої кількості подібних
спостережень. Кількість накопиченого емпіричного матеріалу визначає
обґрунтованість виведення. Зміст знання має єдине для всіх значення.
Природничо-наукова парадигма відповідає стану розвитку науки, яка
характеризувала класичну картину світу. У психології «природничонауковість» забезпечується двома способами:
 шляхом дотримання позитивістських стандартів проведення досліджень
(використання репрезентативних вибірок, обчислення коефіцієнтів кореляції,
застосування складних математичних процедур, спроби фіксації незалежних
змінних тощо). Проте «на виході» психологи отримують знання, що суттєво
відрізняється від природничо-наукового, наприклад, це знання не відповідає
критеріям універсальності, відтворюваності та ін.»;
 за допомогою «прив'язки» психологічних процесів до фізіологічного та
соціального субстратів.
При побудові типологій, класифікацій, законів широко використовуються
математичні методи обробки отриманих даних. Критерії істинності
природничо-наукового знання: 1) можливість перевірити, 2) відтворюваність
результатів наукового дослідження, 3) використання його результатів на

практиці. Вивчення психології людини з позиції природничо-наукового
підходу не може претендувати на повноту знання про нього, так як в цьому
випадку ігнорується його духовна сутність.
Природничо-наукова парадигма у вивченні психічної реальності
конкретизується в таких принципах:
а) опори на емпіричні факти психічної реальності. Джерелом емпіричних
даних про явища реальності психічного служать «внутрішні» відчуття і
«внутрішні» сприйняття («внутрішні» спостереження);
б) принцип раціональності – реальності психічної реальності. У принципі усі
явища психічного світу підлягають несуперечливому опису;
в) принцип редукції психічної реальності. Наукова теорія завжди зводить
з'ясоване з реальності психічного уже визнаного правильним;
г) принцип ідеалізації психічної реальності– розгляд наближеної до дійсності
спрощеної ситуації; неможливість включити в логічну конструкцію теорії
абсолютно усі складові тих об'єктів, вивченням яких теорія покликана
займатися;
д) принцип простоти психічної реальності– інтуїтивне переконання, що
правильна (істинна) теорія проста («правильне просте»);
е) принцип незалежної перевірки психічної реальності. Пропоновані теорії
(гіпотези) мають підтверджуватися іншими емпіричними даними про
психічну реальність і логічними міркуваннями, відмінними від тих, на
підставі яких вони сформульовані.
З позиції цих критеріїв гуманістична психологія, не витримують ніякої
критики. Це ще більшою мірою стосується психології, яка у дослідженні
психіки враховує наявність духовної сфери.
Вважають, що природничо-наукова система побудови і верифікації
наукового знання найстрогіша, найстрункіша і найпростіша в отриманні,
освоєнні і застосуванні нових знань. При поясненні психічних явищ
основним критерієм у природничо-науковій парадигмі є визнання принципу
детермінізму – всезагальна зумовленість психічних явищ реаліями
об'єктивного матеріального і соціального світів. Визнання чи невизнання
цього принципу розглядається як одна з найважливіших відмінностей між
природничо- науковою та гуманістичною парадигмами у психології.
Також для природничо-наукової парадигми характерно: а) визнання
досконалості природознавства і недосконалості психології; в) розгляд
експерименту як головного шляху перевірки істини; г) потреба
розчленовування цілого на елементи і встановлення між ними причиннонаслідкових зв'язків; ґ) існування об'єктивного знання та абсолютної істини;

д) визнання суті наукового пояснення як підведення індивідуальних випадків
під «загальні гіпотетичні закони.
При вивченні загальної, диференційної психології, психодіагностики було
зроблено неодноразові спроби максимально об’єктивно дослідити перебіг
певних психічних процесів, станів, відповісти на запитання анкети. У такий
спосіб набувається досвід ставлення до себе та навколишніх як об’єктів у
межах природничої парадигми. При цьому відносини в межах наукової
діяльності мають суб’єкт-об’єктний характер. Основні її ознаки такі:
•
дослідник намагається виявити загальні закономірності перебігу
певних явищ;
•
він вважає ці явища такими, які можуть бути пізнані за допомогою
адекватно дібраних методів;
•
дослідник прагне зменшити власний вплив на досліджуване явище;
•
він чітко формулює мету, гіпотезу, об’єкт та предмет власного
дослідження;
•
критерій правильності гіпотези полягає в тому, щоб вона
підтвердилася у процесі досліду або спостереження;
•
досліди вважаються успішними, а їх результати надійними, якщо
можуть бути повторені іншими і дати такий самий результат;
•
результати підлягають математично-статистичній обробці з метою
перевірки надійності та достовірності.
Зазначеним ознакам відповідає наукова робота у природничих галузях — від
фізики до біології. Психологія так само тривалий час сприймалась як
природнича дисципліна і тому у працях А. Лурії, С. Рубінштейна, Ж. Піаже
виявляються ознаки саме розглядуваного підходу. Він дає можливість
розкрити невідомі закономірності розвитку людської психіки, взаємозв’язки
психічних явищ, на його основі виникають нові опитувальники і тести,
психолог-практик користується багажем природничого підходу у
психодіагностичних дослідженнях, при професійному доборі, рекомендаціях
щодо поліпшення ситуації.
Гуманітарна (гуманістична) парадигма.
Психологія, яка орієнтується на природничо-наукову парадигму, не
передбачає врахування індивідуальності психіки. Однак головною формою
існування психічного є його індивідуальна неповторність, активність і
самоактивність. У психології виникла криза, на подолання якої були
спрямовані зусилля «філософії життя» В. Дільтея, феноменологічної
філософії Е. Гуссерля і М. Гайдеггера. Уперше термін «гуманітарна
психологія» використано у працях Е. Шпрангера, К. Ясперса. Предметом цієї
психології стало переживання. Вони вважали, що тільки розуміння веде в

глибини душі, тоді як природничо-наукове пояснення охоплює лише
поверхню душевного життя.
Так, В. Дільтей розділив усі наукові дисципліни на науки про природу, що
спрямовані на пояснення свого предмета, і науки про дух, зорієнтовані на
його розуміння. Розуміння вчинків, станів іншої людини містить їх
пояснення, але на рівні «внутрішньої» детермінації.
В. Дільтей виступає проти спроб перенести на психологічну причинність
старе розуміння детермінізму, а також принципу експериментування як
перевірки висунутих гіпотез. Ланка гіпотез не може допомагати
психологічному пізнанню, оскільки «в пізнанні природи пов'язані комплекси
встановлюються завдяки утворенню гіпотез, а в психології пов'язані
комплекси первинні і дані в переживанні».
Суть, ядро психічного – мотиваційні і почуттєві взаємозв'язки – можна тільки
зрозуміти, але не пояснити. З допомогою причинної редукції можна
пояснити психофізичні взаємозв'язки, але не зрозуміти власне психічне.
Прибічники розуміючої психології критикували метод індукції (рух думки
від фактів до загального), в основі якого – пояснення, експеримент,
вимірювання, статистика. Вони, зокрема, ставили інтуїцію вище за індукцію
(індуктивно-раціональний спосіб мислення в процесі пізнання). Традиційно
гуманізм трактують як самоорганізаційний принцип людського буття, що
розглядає людину як самоцінність і найвищу мету суспільства (М. Бердяев,
А. Камю, К. Поппер, Б. Рассел, Ж.-П. Сартр, П. Тейяр де Шарден, Л. Толстой,
Е. Фромм,, М. Гайдеггер, К. Ясперс та ін). Адже гуманізм пов'язаний із
суб'єктивністю.
У гуманістичній психології розуміння разом з переживанням стало
предметом аналізу та вивчення. На думку В. Дільтея, переживання і
розуміння перебувають у відношенні взаємної зумовленості. Так, розуміння
робить переживання» усвідомленим, воно стає життєвим досвідом. У
розумінні переживання виводиться з вузької суб'єктивності у сферу цілісного
і загального. Оскільки розуміння зорієнтоване на загальне, то в
індивідуальному повинно стати побаченим надіндивідуальне, загальне.
Для розуміючої психології первинним є ціле, взаємозв'язок, а для
пояснювальної – частини (елементи): «Той, хто досліджує за допомогою
методу розуміння рухається аналітично, намагається розкласти ціле на
складові частини. Той, хто досліджує з допомогою методу пояснення,
змушений конструювати взаємозв'язки частин, тобто займатися синтезом».
Особливість психологічного методу розуміння полягає в тому, що душевні
процеси, які ми сприймаємо внутрішньо, виступають у нас з різним
усвідомленням їх цінності для загального. Так, у внутрішньому розумінні

відділяється суттєве від несуттєвого. Пізнання суті через безпосереднє
усвідомлення є головною метою прийомів розуміння. «Суть є чимось
більшим, ніж взаємозв'язок фактів, вона виходить заіснуюче; вона є
результатом творчого акту».
Без участі особистості не можна прийти до істинного та повного розуміння.
Розуміння, за Е. Шпрангером, це – пізнання сенсу. Ми розуміємо тільки те,
що має для нас сенс. Ми розуміємо людину, якщо знаємо, якими цінностями
вона керується в житті, і порівнюємо її цінності з об'єктивно значущими та
нашими особистими цінностями. Йдеться про розуміння через знаходження
місця окремого в загальному смисловому зв'язку.
Сьогодні метод розуміння представлений у Дж. Брунера як наративний шлях
пізнання. Дж. Брунер виділив два шляхи придбання людиною знань про світ.
В рамках першого шляху, освоєного пояснювальною психологією (їм
належать усі номотетичні підходи), передбачається причинно-наслідкова
детермінація подій і певні схеми співвіднесення логічних і емпіричних
перевірочних процедур. Другим шляхом виступає апеляція до культури, а
значить, до контексту ситуації, динаміці значень і смислів, а головне – до
наявності взаємодії з кимось (контекстуально – суттєве придбання в
трактуванні надіндивідуальних смислів в сучасних підходах). Розкриття
культурно- опосередкованих психічних реалій передбачає перехід до нової
методології, яку він називає «оповідальна» (наративна). Пояснення досвіду
здійснюється за допомогою його перетворення в оповідальну структуру.
Оповідальна необхідність тим самим приходить на зміну встановлення
причинної детермінації. Критерій істинності чи хибності до оповідного
пояснення важко використати, оскільки і вигадані історії підпорядковуються
«оповідної структурі», як і справжні. Наративна методологія припускає
опосредкованість психологічного знання, на відміну від безпосереднього
переживання в старій парадигмі описової психології.
Розуміння – не інтуїтивне явище, воно «завжди передбачає наочність
(презентативну і репрезентативну). Душевні взаємозв'язки ми сприймаємо
безпосередньо, наприклад безпосередньо розуміємо дитину, яка безуспішно
намагається дістати яблуко і тому плаче. За Г. Олпортом, пряме сприйняття
ніколи не розкриває зв'язок між віддаленими причинами та актуальними
явищами, тоді як розуміння людини вимагає знання такого роду зв'язків. Для
розуміння потрібні знайомство, запас досвіду, причинний і структурний
аналіз – усе це вимагає, очевидно, асоціативної активності.
Процес розуміння полягає в тому, що людина зі знаків, чуттєво даних ззовні,
пізнає певний внутрішній зміст, те психічне, виявленням якого є вона сама.

Розуміння
довгочасно
фіксованих
життєвих
виявів
називають
витлумаченням, або інтерпретацією.
Гуманістичних психологів цікавить психіка здорової людини, можливості її
вдосконалення та розвитку. Специфічним об'єктом цього напряму
психологічних досліджень стали смислові структури і вищі екзистенційноонтологічні цінності людини - любов, свобода, творчість, відповідальність,
самоактуалізація, психічне здоров'я, а також неповторність, унікальність,
індивідуальність кожної особистості.
Гуманістична психологія охоплює теорію самореалізації особистості Г.
Олпорта, концепцію самоактуалізації А. Маслоу, систему поглядів К.
Роджерса.
У гуманітарній парадигмі пізнаване – «інша людина або колективний суб'єкт
– не є жорстко детермінованою системою, не підкоряється строгим законам,
а володіє здатністю до внутрішнього розвитку (щодо людини) та свободою
волі. Стосовно особистості людини чи соціальної спільноти некоректними є
фінальні моделі і прогнози, побудовані на принципі детермінізму. Може
йтися тільки про сценарії варіантів розвитку подій, коли в кожен момент часу
людина або суспільство реалізують одну можливість набору потенційних
можливостей.
Психологи, які дотримуються гуманітарної парадигми, вважають, що
психологія більшою мірою подібна до історії чи культурології. Тому
дослідження внутрішнього світу іншої людини повинно відбуватися шляхом
герменевтики: підсвідомого розуміння — проникнення у глибини іншого
світогляду. Відносини між дослідником та досліджуваним мають
рівноправний, суб’єкт-суб’єктний характер. 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.

До відомих психологів цього напряму належать С. Лакан, В. Франкл, І. Ялом,
М. Коул, Р. Мей. У сучасній вітчизняній психології цей напрям розвивається
у працях Манохі, дослідженнях з дитячої психології Г. Осоріної.
У процесі історичної взаємодії областей пізнання в психології основною
тенденцією є постійне збільшення гуманітарного компонента. Природниче і
гуманітарне пізнання взаємопов'язані і неможливі один без одного (особливо
в психології). Але при цьому в психології гуманітарне пізнання в кінцевому
рахунку виявляється більш широким поняттям, що включає у свої межі
природниче пізнання.
В цілому гуманітарна парадигма орієнтована на індивідуальність, звернена
до духовного світу людини, його особистісним цінностям і сенсів. Для
гуманітарного пізнання важливо збагнути поодинокі факти як такі.
Гуманітарний знання включає в себе ціннісне ставлення до досліджуваної
дійсності; об'єкт пізнання оцінюється з позицій моральних, культурних,
релігійних та естетичних норм. Зміст гуманітарного знання пов'язано з
питаннями сенсу людського буття. На відміну від природознавства в
гуманітарних науках можуть існувати різні точки зору на одну проблему.
Розуміння соціальних явищ, продуктів культури, самої людини історично
мінливе. Гуманітарне пізнання ніколи не може бути остаточним і єдино
вірним.
Особливості пізнання в природничо-наукової і гуманітарної парадигмах
Природнича

Гуманітарна
Предмет
Різні форми прояву душевного життя: Душевне життя людини в її
поведінка, взаємини, спілкування, цілісності, що не зводиться до суми її
продукти діяльності.
окремих проявів.
Принципи
Детермінізм
Інтенціональність (індетермінізм)
Науковий підхід
Номотетичний, об'єктивістський,
Ідеографічний,
суб'єктивістський,
дедуктивний, структурний.
системний, інтуїтивний,
Мета
Пізнання
об'єктивних
законів Розуміння
внутрішнього
світу
психічного, побудова типологій, окремої
людини
в
його
підведення одиничних фактів під індивідуальності і цінності, вивчення
загальну залежність
життєвого шляху особистості
Методи
Об'єктивні методи дослідження:
Суб'єктивістські методи дослідження,
спостереження, експеримент і інше.
емпатія, інтуїція, герменевтика та ін

Позиція дослідника
Неупереджена, відсторонена
Емоційна, емпатична, включена
Спосіб побудови знання
Гіпотеза, теоретичний конструкт
Без передумов
Критерій істини
Практика,
перевірюваність
і Досвід дослідника, його інтуїція,
відтворюваність результатів. Сувора суб'єктивне розуміння
доказовість
і
обґрунтованість досліджуваних феноменів.
отриманих результатів за допомогою
математичної статистики
Ставлення до досліджуваного
Суб'єкт-об'єкт.
Досліджуваний Суб'єкт-суб'єкт. За
розглядається як об'єкт, позбавлений досліджуваним визнається
активності та цінності
активність, цінність

