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Текст лекції
Фундаментальні методологічні проблеми психології
Методологічні проблеми сучасної наукової психології привертають до себе
увагу
багатьох
вчених
(К.О.АбульхановаСлавська,
Б.Г.Ананьєв,
О.Г.Асмолов, Г.О.Балл, Р.Готсданкер,
К.М.Гуревич, В.П.Зинченко,
В.П.Кузьмін, Б.Ф.Ломов,
С.Д.Максименко, І.П.Маноха, В.Г.Панок,
В.В.Рибалка, С.Л.Рубінштейн, П.М.Шихирєв, А.В.Юревич та інші).
Аналіз сучасної методології науки (С.Д.Максименко, 2000)
дозволяє
виокремити дві ключові проблеми. Перша проблема стосується
співвідношення методу з іншими поняттями, тобто, проблема визначення
місця методу в системі інших наукових понять. До неї відносяться такі
питання, як співвідношення предмету й методу дослідження, сутність методу
як основної одиниці наукового дослідження, вплив методологічних
принципів на вибір адекватного методу дослідження, співвідношення
наукового знання і методу. Друга проблема є проекцією першої на площину
поняття «науковий метод» й основних форм його застосування, і пов’язана з
класифікацією цих форм, а, отже, містить в собі такі питання, як
співвідношення методів загальних і окремих, емпіричних і теоретичних.
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;
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• 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.
Філософська методологія виконує роль загальної світоглядної основи для
інтерпретації результатів наукової діяльності з погляду певної картини світу,
здійснює конструктивну критику отриманого наукового знання – щодо його
відповідності методологічній базі та логіці розвитку науки. У минулому
столітті найбільш адекватною філософською методологічною базою
вітчизняної науки визначали діалектичний матеріалізм, закони діалектики.
Загальнонаукова методологія базується на змістовних загальнонаукових
концепціях (теорія еволюції Ч.Дарвіна, теорія управління у кібернетиці,
концепція
ноосфери
В.І.Вернадського
тощо),
на
універсальних
концептуальних конструкціях (загальна теорія систем Л.Бернталанфі), на
логіко-методологічних концепціях (структурно-функціональний аналіз,
системний аналіз, логічний аналіз тощо), на принципах логічної організації,
формалізації та врівноваження наукового змісту (за допомогою таких
логічних операцій, як аналіз-синтез, узагальнення конкретизація, індукціядедукція, деструкція-систематизація чи класифікація). Загальнонауковий
рівень методології має міждисциплінарний характер, завдяки чому
узагальнюються спільні риси наукової діяльності в різних її формах.
Конкретно-наукова методологія відображає принципи і методи певної
наукової діяльності – відповідно до предмета конкретної дисципліни. Вона
має спеціальний дисциплінарний характер, її розробляють спеціалісти певної
галузі знань. Конкретно-наукова методологія зіставляється із законами,
принципами, методами філософської методології як безпосередньо, так і
опосередковано – через рівень загальнонаукової методології. Методикотехнологічний рівень методології найбільше наближується до специфіки
дослідження та перетворення предмета конкретної науки. Він пов´язаний із
конкретними завданнями, методами, прийомами, процедурами, умовами
наукової діяльності.
Сучасна методологія виконує такі основні функції (В.В.Рибалка, 2003):
 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;
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 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).
 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).
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 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.
Однією з найскладніших методологічних проблем психології є проблема
співвідношення біологічного та соціального у психіці людини. Ця проблема
– міждисциплінарна, тому вона конкретизується у залежності від того, в якій
області психології вона ставиться. На стику психології і фізіології вона
конкретизується як психофізіологічна проблема. На перетині загальної
психології та психології розвитку вона розглядається в плані співвідношення
між умовами, джерелами і рушійними силами розвитку. На перетині
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загальної
та
диференціальної
психології
вивчається
проблема
співвідношення між природними задатками і прижиттєво сформованими
здібностями. У загальній психології дана проблема розглядається у декількох
аспектах: поперше, вивчається якісна своєрідність людських здібностей;
подруге, досліджується співвідношення між генетичною і середовищною
обумовленістю людських здібностей. На думку П.Я.Гальперіна, по
відношенню до людини методологічно коректною є постановка проблеми як
співвідношення органічного і соціального. При цьому, органічні потреби у
людини задовольняються специфічно людськими способами. Таким чином,
можна констатувати, що вчені намагаються розв’язувати методологічні
проблеми психології різними шляхами – як через подальші емпіричні
дослідження, так і через переформулювання самих проблем у більш коректні
з методологічної точки зору.
На сучасному рівні розвитку психології у ній достатньо чітко
оформились сфери, підходи, дослідження, орієнтовані, по-перше, на
розробку фундаментальних теорій, здобуття нових психологічних знань; а
по-друге, спрямовані на вирішення психологічних проблем людини та
соціальних груп на основі теоретичних знань. Одностайності у виділенні цих
сфер та їх найменуванні серед психологів немає. Так, В.Г.Панок вважає, що
слід відмовитись від поширеного поділу на прикладну, практичну, наукову
психологію і, зважаючи на різні рівні наукового пізнання й інтерпретації
наукових даних, доцільніше виділяти психологію наукову (академічну) та
практичну (прикладну).
Наукова психологія – це галузь науки, що досліджує процеси виникнення,
функціонування й розвитку психіки як форми активного відображення
навколишньої дійсності. Тобто, наукова психологія тлумачиться як галузь
науки в цілому, яка застосовує загальнонаукові прийоми пошуку, тлумачення
і верифікації психологічних фактів та явищ. Результатом у науці є
встановлений науковий факт, закон, модель того чи іншого процесу.
Практична психологія – це галузь професійної діяльності, яка має на меті
визначення психологічних особливостей життєвої позиції та індивідуальності
людини або групи, внесення позитивних змін у процес взаємодії між ними і
профілактику небажаних форм поведінки для найбільш повного розкриття
сутнісних сил людини, оптимізацію її індивідуального розвитку та
збереження її індивідуальності. Практична психологія є однією з форм
духовної практики, професійною діяльністю, що включає консультування,
діагностику, терапію тощо. Таким чином, практична психологія об'єднує як
безпосередню практичну діяльність, так і методичне її забезпечення, тобто
прикладний аспект.
Прикладна психологія визначається як науково-методичне забезпечення
діяльності практикуючих спеціалістів, як вид науково-методичної праці з
трансляцією досягнень науки у практичні технології роботи з людьми.
У прикладній психології важливим завданням виступає розробка
психологічних технологій. Психологічна технологія – це цілісна методична
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система, що складається з трьох основних частин: діагностичної,
інтерпретаційної і корекційної. Основний смисл застосування психологічної
технології – це внесення змін у зміст, форми і напрями індивідуального
розвитку особистості. Прикладна (практична) психологія формувалася на
основі запитів різних сфер професійної діяльності людини, в ході розв'язання
конкретних практичних проблем. Серед психологів спостерігається
спеціалізація: одні займаються переважно пошуком нових наукових знань,
для інших – головним завданням є застосування цих знань. Перших
цікавлять, насамперед, теоретичні аспекти; вони спостерігають явища, що
вивчаються в природному середовищі або в лабораторії, намагаються
інтерпретувати отримані результати, систематизують їх з метою створення
схем, які б пояснювали поведінку індивіда. Цю групу психологів ще
називають психологами-науковцями, дослідниками.
Наукова і практична психологія мають помітні розбіжності не лише за
зовнішніми ознаками, але й з огляду на завдання, методологію, принципи,
зміст та форми розвитку.
Порівняльна таблиця методологічних основ наукової та практичної
психології
Структурний
Наукова психологія
Практична психологія
елемент
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)

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

У психологічній технології має реалізуватися аналітикосинтетичний підхід
до особистості, сума знань і уявлень про елементи і структурні блоки у їхніх
взаємозв'язках, з одного боку, і цілісне бачення об'єкта корекційних впливів –
з іншого. Розробка психологічної технології є по суті процесом
психологічного проектування, спрямованим на вирішення конкретної
ситуації індивідуального розвитку або соціальної взаємодії з використанням
знань, досвіду наукової та побутової психології. Застосування психологічної
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технології у практичній роботі передбачає її адаптацію до конкретних умов
роботи з конкретною людиною. По-перше, практична психологія має
використовувати знання інших суміжних галузей (педагогіки, етнографії,
соціоніки, біоенергетики, соціології тощо) і сфер духовної практики. Подруге, практична психологія повинна ґрунтуватися на науковій психології,
узгоджуючись з її теоретичними положеннями. При цьому, якщо у науковій
психології є такі галузі як соціальна психологія, то у практичній вона
реалізується через такі складові, як психологія управління, реклами,
консультативна психологія тощо (В.Г.Панок).
Метапсихологічні категорії:
 «особистість»;
 «діяльність»;
 «спілкування»;
Базові психологічні категорії:
 «образ»;
 «дія»;
 «ставлення»;
 «переживання»;
 «мотив».
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.
Теоретичне пізнання відображає явища і процеси з боку їх універсальних
внутрішніх зв'язків і закономірностей, що осягаються за допомогою
раціональної обробки даних емпіричного знання. Ця обробка здійснюється за
допомогою систем абстракцій «вищого порядку» – понять, умовиводів,
законів, категорій, принципів тощо.
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На основі емпіричних даних відбувається уявне об'єднання досліджуваних
об'єктів, осягнення їх сутності, «внутрішнього руху», законів їх існування,
що становлять основний зміст теорій – «квінтесенції» знання на даному рівні.
Найважливіше завдання теоретичного знання – досягнення об'єктивної
істини у всій її конкретності і повноті змісту. Характерною рисою
теоретичного пізнання є його спрямованість на себе, внутрішньонаукова
рефлексія, тобто, дослідження самого процесу пізнання, його форм,
прийомів, методів, понятійного апарату і т.д. На основі теоретичного
пізнання здійснюється наукове передбачення майбутнього.
На теоретичній стадії науки переважним (у порівнянні з живим
спогляданням) є раціональне пізнання, яке найбільш повно і адекватно
виражено в мисленні. Мислення – активний процес узагальненого та
опосередкованого відображення дійсності, що забезпечує розкриття на основі
чуттєвих даних її закономірних зв'язків і їх вираження в системі абстракцій
(понять, категорій та ін.).
Мислення людини – не природна її властивість, а вироблена в ході історії
функція соціального суб'єкта, суспільства в процесі своєї предметної
діяльності і спілкування, ідеальна їх форма. Тому мислення, його форми,
принципи, категорії, закони і їх послідовність внутрішньо пов'язані з історією
соціального життя, обумовлені розвитком праці, практики. Саме рівень і
структура останньої зумовлюють у кінцевому підсумку спосіб мислення тієї
чи іншої епохи, своєрідність логічних «фігур» і зв'язків на кожному з її
етапів. Форми мислення (логічні форми) – способи відображення дійсності
у вигляді взаємопов'язаних абстракцій, серед яких вихідними є поняття,
судження і умовиводи. На їх основі будуються більш складні форми
раціонального пізнання, такі, як гіпотеза, теорія та інші.
Поняття – форма мислення, яка відображає загальні закономірні зв'язки,
істотні сторони, ознаки явищ, які закріплюються в їх визначеннях
(дефініціях). Поняття повинні бути гнучкі і рухливі, взаємопов'язані, єдині у
протилежності, щоб правильно відобразити реальність об'єктивного світу.
Судження – форма мислення, яка відображає речі, явища, процеси дійсності,
їх властивості, зв'язки і відносини. Це уявне відображення, зазвичай
виражене розповідним пропозицією, може бути або істинним, або хибним. У
формі судження відображаються будь-які властивості і ознаки предмета, а не
лише суттєві і загальні (як у понятті). Поняття і судження виступають
«цеглинками» для побудови умовиводів, які являють собою рух від одних
понять до інших у процесі пізнання.
Умовивід – форма мислення, за допомогою якої з раніше встановленого
знання (звичайно з одного або кількох суджень) виводиться нове знання
(також звичайно у вигляді судження). Важливими умовами досягнення
істинного знання є не тільки істинність посилок (аргументів, підстав), але й
дотримання правил виводу, недопущення порушень законів і принципів
логіки – не лише формальної, а й діалектичної. Умовиводи поділяються на
два взаємопов'язаних види: індуктивний рух думки від одиничного
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(часткового) до загального і дедуктивний – рух від загального до одиничного
(часткового).
Раціональне мислення взаємопов'язане не тільки з чуттєвим, але і з іншими –
нераціональними формами пізнання. Історія пізнання показує, що нові ідеї,
які докорінно змінюють старі уявлення, часто виникають не в результаті
суворо логічних міркувань або як просте узагальнення. Вони є як би
стрибком в пізнанні об'єкта, перервою безперервності в розвитку мислення.
Для інтуїтивного осягнення дійсності характерна згорнутість міркувань,
усвідомлення не всього їх ходу, а окремого найбільш важливої ланки,
зокрема, остаточних висновків. Повне логічне і дослідне обґрунтування цих
висновків знаходять пізніше, коли вони вже були сформульовані і увійшли в
тканину науки. Як писав відомий французький фізик Луї де Бройль,
«людська наука, по суті раціональна в своїх основах і за своїми методами,
може здійснювати свої найбільш чудові звершення лише шляхом
небезпечних раптових стрибків розуму, коли виявляються здібності,
звільнені від важких кайданів суворого міркування, які називають уявою,
інтуїцією, дотепністю».
А.Пуанкаре говорив про те, що в науці не можна все довести і не
можна все визначити, а тому доводиться завжди «робити запозичення в
інтуїції». Дійсно, інтуїція вимагає напруження всіх пізнавальних здібностей
людини, в неї вкладається весь досвід попереднього соціокультурного і
індивідуального розвитку людини – її чуттєво-емоційної сфери (чуттєва
інтуїція) або його розуму, мислення (інтелектуальна інтуїція). Пізнання як
єдність чуттєвого і раціонального, емпіричного і теоретичного, розуму і
розуму, інтуїтивного та дискурсивного тісно пов'язане з розумінням. Останнє
не зводиться тільки до того, щоб об'єкт, що вивчається висловити в логіці
понять. Розуміння, особливо у гуманітарних науках, – це проникнення в
зміст чогонебудь (тексту, феноменів культури тощо), осягнення за
допомогою діалогу чужий суб'єктивності, іншої особистості.
Теорія – найбільш розвинена форма наукового знання, що дає цілісне
відображення закономірних і суттєвих зв'язків певної області дійсності.
Прикладами цієї форми знання є класична механіка І.Ньютона, еволюційна
теорія Ч.Дарвіна, теорія відносності А.Ейнштейна, теорія самоорганізованих
цілісних систем (синергетика) та ін. Будь-яка наукова теорія повинна,
поперше, відповідати всім (а не деяким) реальним фактам, а, подруге,
наслідки теорії повинні задовольняти вимогам практики.
Теорії розрізняються за кількістю категорій. Одні містять десятки, а
інші – тільки декілька категорій. Наукові теорії розрізняються також за
ступенем загальності, який визначається кількістю фактів, що пояснюються
теорією. У цьому відношенні розрізняють загальні і часткові теорії.
Розрізняють розвинені і нерозвинені, добре і погано сконструйовані теорії.
Нерозвинена теорія відрізняється тим, що її предмет постулюється
безпосередньо. У розвиненій теорії результати невіддільні від шляху, що
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привів до них, її предмет –не початкова, а кінцева точка наукового пошуку.
Метод побудови теорії повинен наочно демонструвати її обґрунтованість.
Основними функціями теорії є:
 опис;
 пояснення;
 прогнозування.
По-перше, теорія дає опис певних аспектів дійсності. По-друге, теорія
пояснює відомі факти, указуючи на їх суттєві зв'язки. Нарешті, теорія
прогнозує нові, ще не відомі факти – явища, ефекти, властивості предметів,
майбутні події. Розбіжність між теорією і фактами або виявлення внутрішніх
протиріч у теорії дає імпульс до розвитку теорії, до перегляду її окремих
положень. Ці розбіжності можуть призвести до відмови від теорії та до
заміни її новою теорією. Теоретичне знання не просто відображає реальність,
а втілює певне відношення суб'єкта до неї, що особливо проявляється у
соціальних науках, де теорія виконує функцію інтерпретації, яка часто
приймає форму суб'єктивної оцінки. У соціальних науках немає загальновизнаних аксіом і постулатів, а також універсальних методів і засобів
емпіричного підтвердження. Але наукова теорія не просто будує теоретичний
образ світу, але й виконує регулятивну функцію, направляючи подальші
дослідження, тобто, теорія виступає як метод. Так, при побудові інших теорій
вона
може
задавати
норми
теоретичного
дослідження,
тип
експериментальних досліджень.
Отже, теоретичні знання спрямовані на вивчення і з'ясування причин,
зв'язків, залежностей, які дозволяють встановити поведінку об'єкта,
визначити і вивчити його структуру, характеристику на основі розроблених у
науці принципів і методів пізнання. У результаті отриманих знань
формуються закони, розробляються теорії, перевіряються факти. Теоретичні
пізнавальні завдання формують таким чином, щоб їх можна було перевірити
емпірично.
Властивості та структура методу в психології.
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:
 об`єктивність,
 загально-науковість,
 відтворюваність,
 доцільність,
 детермінованість,
 необхідність,
 ефективність.
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У широкому сенсі, під об'єктивним методом в психології розуміють
сукупність загальних шляхів і засобів психологічного дослідження, що
забезпечують максимальну однозначність і надійність одержуваних
результатів. У вузькому розумінні, об'єктивний метод протиставляється
інтроспекції і позначає способи вивчення зовнішніх реакцій, які піддаються
реєстрації. Принцип об’єктивності є методологічною основою будь-якого
дослідження, однак у дослідженні експериментальному він набуває більшої
ваги. Саме експеримент як ніякий інший метод страждає від суб’єктивності
дослідника, яка має місце на всіх етапах дослідження.
На етапі формулювання проблеми та висунення гіпотез дослідник
виходить із власних міркувань, часто особистісно значимих, які можуть
спотворювати психічну реальність і тоді помилка буде в самій основі
експерименту. При виборі плану, дослідник знову ж таки може керуватися не
логікою наукового знання, а тим, що йому здається очевидним, тим самим
викривляючи майбутні результати. Те саме стосується й етапів збору та
обробки експериментальних даних.
Об’єктивність методу дослідження полягає у тому, що при плануванні та
проведенні психологічного експерименту ми маємо орієнтуватися на
визначені наукові норми, не економити зусиль на виборі експериментальних
планів та використовувати суворі методи експериментального контролю.
Проблема об'єктивності дослідницьких методів у психології виникла вже
давно. Опозиція об'єктивного і психологічного описів подій пізнаваного
нами світу виникла задовго до самої психологічної науки і пов'язана з
особливим характером тих підстав, на яких виникло взагалі наукове знання
як таке. Пошук об'єктивного методу вивчення психологічних явищ лише
відтворює її у загостреній формі.
Ця проблема є однією з центральних методологічних проблем психології.
Пізнавальна ситуація в психології дуже важка в силу того, що предмет
дослідження має надзвичайно складну систему детермінації, а об'єкт
пізнання є одночасно і його суб'єктом. Крім того, за М.Бунге, слід розрізняти
науки, де результат незалежний від методу, і науки, де результат і операція з
об'єктами утворюють інваріант: факт є функція від властивостей об'єкта і
операції з ним (В.М.Дружинін, 2002). Психологія відноситься до наук, де
факт максимально залежний від методу його отримання. Тому проблема
створення об'єктивного методу стає особливо важко вирішуваною. Історію
психології можна розглядати як безперервну історію пошуку можливих
засобів об'єктивного вивчення психічної реальності. При цьому, різні
варіанти вирішення проблеми коливалися між двома полюсами: або
об'єктивність методу досягається ціною відмови від розуміння психічної
реальності, або збереження психічного досягається за рахунок відмови від
об'єктивності аналізу (В.П.Зинченко, 1997; М.К.Мамардашвілі, 1977).
Вперше проблема об'єктивного методу була поставлена в
біхевіоризмі (Дж.Уотсон, 1913). Як відомо, єдиним об'єктивним методом
вивчення психіки в біхевіоризмі були визнані спостереження і експеримент,
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які давали можливість вивчати психічну реальність за принципом «чорного
ящика». Тим самим, біхевіоризм зробив величезний вплив на подальші
пошуки об'єктивного методу. Уся теорія психологічного експерименту, і
особливо уявлення про ідеальний експеримент, або експеримент повної
відповідності, що склалися в психології (Р.Готсданкер, 1982), є спробою
зробити експеримент методом, що володіє якостями абсолютного
спостерігача. Можна сказати, що всі номотетичні методи дослідження
створювалися в психології з опорою на класичний ідеал наукової
раціональності.
У той же час в психології створювалися і методи, в основі яких були
зовсім інші вихідні філософсько-світоглядні передумови. Такі, наприклад,
психоаналітична терапія як метод практичної психології і проективнні
методики, більшість з яких заснована на психоаналітичної теорії, – досить
згадати асоціативний тест К.Юнга, методику А.Роршаха або тематичний
аперцептивний тест. Вони цілком відповідали некласичному ідеалу
раціональності. Однак досягнуто це було за рахунок того, що в роботі з
такими методами практично неминуче внесення дослідником або практиком
свого суб'єктивного світу у розуміння психічної реальності іншої людини. І
дотепер у літературі можна зустріти протиставлення об'єктивних і
проективних методів.
Як спроба подолання цих крайнощів у 30-х рр. виникли різні
психологічні теорії, що являють собою компроміс між психоаналізом і
біхевіоризмом. Ці теорії створювалися не тільки як пошук «золотої
середини», а й як теоретичні основи для методу, який дозволяв би вивчати
психологічну реальність людини, залишаючись у той же час по можливості
об'єктивним. Практично всі представники проективної психології того часу
(Л.Абт, Д.Рапопорт, С.Розенцвейг) ставили собі завдання створити таку
систему критеріїв для обробки та інтерпретації проективних методів, щоб
результат по можливості не залежав би від суб'єктивності дослідника.
Ситуація, в якій опинилася психологія у цьому пошуку, стала
предметом методологічного аналізу, у результаті якого з'явилися уявлення
про номотетичні та ідеографічні підходи і співвідношення між ними,
сформульовані Г.Оллпортом. Психосемантичні методи стали однією зі спроб
подолати крайності номотетичного та ідеографічного підходів.
Проблема створення об'єктивного методу була і залишається однією з
найбільш актуальних у вітчизняній психології. До найбільш значних
досягнень, зроблених на шляху пошуку об'єктивного методу, слід віднести
запропонований О.Ф.Лазурським метод природного експерименту, який був
засобом подолання недоліків лабораторного експерименту і в той же час
дозволяв реалізувати науковий підхід до вивчення психіки.
Реактологію К.Н.Корнілова і рефлексологію В.М.Бехтерєва теж можна
вважати результатом пошуку об'єктивного методу. Перш за все,
інструментальний метод – це засіб вивчення психологічних знарядь людини,
які вона використовує для оволодіння своєю поведінкою, а оволодіння ними
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перестворює функцію і піднімає її на новий щабель. Об'єктивність методу
досягається за рахунок того, що він дозволяє вивчати процес перетворення
психологічної реальності при оволодінні людиною знаряддями (наприклад,
при навчанні та вихованні).
У методі можна виділити три рівні:
 ідеологічний (ідея);
 предметний (зміст);
 процедурний (техніка).
Ідеологічний рівень характеризує загальну орієнтацію дослідження,
спрямованого на вивчення свідомості та поведінки.
Предметний рівень розкриває підхід до предмета вивчення як змістовного
(визначається через його структурні, функціональні, процесуальні і т.д.
властивості) і зводить предмет вивчення до конкретної моделі, що має якийнебудь наочний зміст («замикається» на конкретній ситуації).
Процедурний рівень визначає послідовність конкретних дослідницьких
операцій та процедур і конкретних методичних прийомів, спрямованих на
отримання необхідного емпіричного матеріалу.
Існує відповідність між компонентами предтеорії та рівнями методу, а
саме: «ідея методу» визначає ідеологічний рівень, «базова категорія,
організуюча схема» – предметний рівень, «моделююче уявлення» –
процедурний рівень методу.
Кожна наука володіє своїм арсеналом методів дослідження для вивчення
власного предмету.
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).
Вибір методів дослідження визначається характером наукової проблеми та її
головним змістом. Він спрямований на пошук оптимальних способів
вирішення поставленої проблеми, підтвердження чи спростування
дослідницької гіпотези. Методи проведення наукового дослідження
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обираються дослідником свідомо з-поміж відомих науці методів, із
передбаченням як змісту, так і можливості застосування визначеного способу
для конкретного наукового завдання.
При виборі методів дослідження слід враховувати:
 поставлену проблему дослідження, його основну ідею, гіпотезу;
необхідно визначити, чи дійсно обраний метод забезпечує можливість
розв’язання досліджуваної проблеми;
 реальні умови застосування обраного наукового методу на практиці;
 можливості обраного методу щодо отримання найбільш достовірних
результатів;
 сферу методологічної компетенції і досвід дослідника.
Виходячи з емпіричного і теоретичного рівнів пізнання, які розрізняються
цілями досягнення і способами отримання знань, можна охарактеризувати
й основні наукові методи:
1.Спостереження – емпіричне дослідження, яке полягає у сприйнятті
та фіксації властивостей досліджуваного об’єкта у природних чи
експериментальних умовах. Спостереження передбачає наявність таких
основних елементів: спостерігач, об'єкт дослідження, умови і засоби
спостереження (прилади, вимірювальні установки тощо).
Спостереження має відповідати наступним вимогам:
 передбачуваність (спостереження проводиться для певного, чітко
поставленого завдання);
 планомірність (виконується за планом, складеним відповідно до
завдання спостереження);
 цілеспрямованість (спостерігаються лише певні сторони явища, котрі
викликають інтерес при дослідженні);
 вибірковість (спостерігач активно спрямовує увагу на потрібні об’єкти,
явища);
 системність (спостереження ведеться безперервно або за певною
системою).
2. Вимірювання – емпіричне виявлення властивостей досліджуваного
об’єкта шляхом використання вимірювальних приладів (інструментів,
установок, знаряддь тощо). Вимірювання передбачає наявність таких
елементів: об'єкта вимірювання, еталона, вимірювального приладу, методу
вимірювання.
3.Експеримент – активне втручання у досліджуваний процес зі сторони
дослідника, який здійснює планомірне маніпулювання однією або декількома
змінними й реєстрацію відповідних змін у властивостях досліджуваного
об’єкта. Порівняно з іншими методами, експеримент дає можливість
досліджувати об'єкти не лише у так званому «чистому вигляді», а й в
екстремальних умовах, що сприяє глибшому проникненню в їхню сутність.
Під час експерименту суб'єкт впливає на об'єкт за допомогою спеціальних
інструментів і приладів, що забезпечує йому можливість:
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а) ізолювати об'єкт пізнання від впливу побічних явищ, котрі викривляють
його сутність, і досліджувати його таким, яким він є насправді;
б) у разі необхідності багаторазово відтворювати хід процесу в максимально
контрольованих і фіксованих умовах;
в) планомірно змінювати, комбінувати, варіювати, «моделювати» різні умови
з метою отримання максимально повного, а головне – об'єктивно-істинного
результату.
4.Аналіз – метод наукового пізнання, сутність якого полягає у виконанні
(реального чи ідеального) розчленування предмета, явища на частини й
дослідження кожної з них.
5.Синтез – метод наукового пізнання, сутність якого полягає в об'єднанні
раніше виокремлених частин, ознак, відношень предмета в єдине ціле.
6.Узагальнення – метод наукового пізнання, за допомогою якого
фіксуються загальні ознаки та властивості певного класу, здійснюється
перехід від одиничного до особливого й загального.
7.Індукція – метод наукового пізнання, коли на підставі знання про
окреме робиться висновок про загальне. Це спосіб мисленого сходження від
одиничних суджень (знань) до загальних, міркування, за допомогою якого
встановлюється обґрунтованість висунутого припущення чи гіпотези.
8.Дедукція – метод наукового пізнання, за допомогою якого на основі
загального логічним шляхом із необхідністю виводиться нове знання про
окреме. На противагу індукції, тут відбувається сходження від загального до
одиничного.
9.Аксіоматичний метод – метод наукового пізнання та побудови
наукової теорії, за яким деякі її твердження приймаються як вихідні аксіоми,
а всі інші виводяться з них шляхом міркування за певними логічними
правилами. До знання, яке будується на основі аксіоматичного методу,
висуваються:
 вимога несуперечливості, згідно з якою у системі аксіом не може
одночасно існувати будь-яке стверджувальне положення разом із його
запереченням;
 вимога повноти, за якою будь-яке положення, що можна сформувати в
наявній системі аксіом, можна довести або заперечити у певній
системі;
 вимога незалежності аксіом, за якою будь-яка аксіома не може
виводитися з інших аксіом системи.
10.Гіпотетико-дедуктивний метод – метод наукового пізнання, що
ґрунтується на висуванні гіпотез про причини досліджуваних явищ і у
виведенні з цих гіпотез висновків шляхом дедукції. Гіпотетико-дедуктивний
метод не тільки забезпечує ознайомлення з емпіричним матеріалом, а й
пояснює його за допомогою законів і теорій, які вже діють у науці.
11.Моделювання – метод вивчення об'єкта на основі його копії (моделі),
що замінює оригінал і є предметом наукового інтересу. Застосовуючи
абстрагування, узагальнення, ідеалізацію, можна виокремити, а потім
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відтворити й досліджувати саме ті параметри, характеристики чи властивості
змодельованих об'єктів, які не піддаються безпосередньому пізнанню.
У вирішенні емпіричних і теоретичних завдань наукового дослідження
важливу роль відіграють логічні методи пізнання, що дозволяють
пояснювати явища і процеси, висувати різні пропозиції та ідеї, визначати
шляхи їх реалізації. Наукове дослідження проводиться для пояснення
відомих фактів і встановлення нових. Воно набуває особливої цінності, якщо
на отриманих результатах можна достовірно передбачити існування нових,
ще не відкритих фактів.
Специфіка наукового дослідження в психології.
Формою розвитку науки є наукове дослідження, тобто, вивчення явищ і
процесів, аналіз впливу на них різних чинників, а також вивчення взаємодії
між явищами за допомогою наукових методів з метою отримання доведених і
корисних для науки і практики рішень з максимальним ефектом.
Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результатом якого
виступають система наукових понять, законів і теорій.
Мета наукового дослідження — визначення конкретного об'єкта і всебічне,
достовірне вивчення його структури, характеристик, зв'язків на основі
наукових принципів і методів пізнання, впровадження у виробництво
отриманих корисних результатів.
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.
Науковий результат – це нове знання, одержане в процесі фундаментальних
або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової
інформації. Кожне наукове дослідження має об'єкт і предмет. Якщо об'єктом
наукового пізнання є матеріальний світ і форми його відображення у
свідомості людей, то об'єктом наукового дослідження є певна частина
дійсності – конкретний предмет чи явище, на яке спрямована наукова
діяльність дослідника з метою пізнання його суті, закономірностей розвитку і
можливостей використання у практичній діяльності.
Процес вибору об'єкта дослідження складний, оскільки значно впливає
на цілеспрямованість і результативність наукового дослідження у цілому.
Слід враховувати особливості об'єкта дослідження, які безпосередньо
впливають на організацію й ефективність дослідної роботи, а саме:
 обов'язковість непізнаних якостей об'єкта на час виникнення
«проблемної ситуації»;
 динамічність об'єкта дослідження;
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 подільність об'єкта.
Будь-яке завдання в зв'язку з наявністю багатьох властивостей об'єкта можна
поділити на окремі відносно самостійні завдання, які вирішуються одними чи
іншими методами і засобами дослідження в певному порядку.
Предметом наукового дослідження можуть бути причини виникнення
процесу або явища, закономірності його розвитку, різноманітні властивості,
якості тощо. У процесі наукового дослідження виділяють такі етапи:
виникнення ідеї; формування понять, тверджень; висунення гіпотез;
узагальнення наукових чинників; доведення правильності гіпотез і
тверджень.
Основою розробки кожного наукового дослідження є методологія. Наукове
дослідження має розглядатися в безперервному розвитку, ґрунтуватись на
зв'язку теорії з практикою.
Специфіка наукового дослідження в психології визначається її основною
парадигмою – гуманітарною, та полягає в тому, що:
 об'єктом вивчення в гуманітарних науках є духовні і культурні
феномени;
 безпосереднім предметом гуманітарного пізнання є осягнення
глибинного змісту тексту;
 об'єкт і предмет гуманітарного знання аксіологічні, рефлексивні,
суб'єктивні, залежать від інтенції дослідника;
 особливість полягає в тому, що неможливо вилучити тексти із світу
культури, дослідження унікальних об'єктів.
 зміст тексту приховано від дослідника, на перше місце виходять
інтерпретаційні методи дослідження .
Основними методологічними принципами психології є:
 принцип детермінізму;
 принцип системності;
 принцип розвитку;
 принцип єдності свідомості та діяльності;
 принцип особистісного підходу.
Найбільш висока точність результатів психологічного дослідження
досягається експериментальним шляхом.
Експеримент – це формальний дослідний процес, під час якого
експериментатор у контрольованих умовах здійснює систематичні
спостереження за реакціями досліджуваних на змінювані фактори
(маніпулювання незалежною змінною та фіксація залежної).
Розрізняють такі типи експериментальних досліджень за призначенням:
• експлораторний (пошуковий) експеримент дозволяє перевірити гіпотезу
щодо наявності або відсутності чинникової залежності між досліджуваними
процесами або явищами;
• конфіматорний (підтверджувальний) експеримент дозволяє перевірити
гіпотезу щодо характеру взаємозв`язку між досліджуваними процесами або
явищами.
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Переваги експериментального вивчення об'єкта порівняно зі
спостереженням такі:
 у процесі експерименту можна вивчати явище «у чистому вигляді»,
звільнившись від побічних факторів, які затінюють основний процес;
 в експериментальних умовах можна дослідити властивості об'єктів;
 експериментальне дослідження можна проводити (відтворювати)
стільки разів, скільки потрібно.
Процедура експериментального дослідження передбачає реалізацію трьох
послідовних етапів:
1. Підготовчий етап. На першому етапі формується дослідницька вибірка та
відбираються адекватні завданням дослідження традиційні методики.
2. Діагностичний етап. На другому етапі проводиться тестування
досліджуваних за всіма важливими для вивчення показниками.
3. Аналітичний етап. На третьому етапі здійснюється обробка отриманих
даних методами якісного і кількісного аналізу – для встановлення
взаємозв`язків між досліджуваними явищами, а також співставлення
отриманих результатів із результатами існуючих досліджень.
В організації експерименту важливо дотримуватися основних вимог до
психологічного дослідження, а саме:
використання надійних і валідних діагностичних методів, створення
адекватних умов діагностування, достатня репрезентативність вибірки
досліджуваних груп. Тим самим можна уникнути процедурних помилок і
викривлення експериментальних результатів.
Для підвищення обґрунтованості висновків дослідження, обробка
емпіричних даних має включати:
 описову статистику (групування, графічна презентація, кількісна
оцінка даних);
 теорію статистичного висновку (передбачення результатів за даними
діагностування вибірок);
 теорію планування експерименту (виявлення і перевірка причиннонаслідкових зв’язків між змінними).
Основним методом обробки кількісного емпіричного матеріалу є
кореляційний аналіз, який застосовується для дослідження взаємозалежності
змінних, що перебувають у кореляційних зв`язках. Окрім адекватної
побудови, контролю і відповідного добору методів, дослідження має бути
вивіреним етично. Етичні аспекти психологічних досліджень набувають
особливої ваги в силу специфічності дослідницького матеріалу, адже це –
поведінкові прояви людей, їх емоції, ціннісно-смислова сфера тощо.
Проблема етично-правового регулювання дослідницької діяльності є
актуальною для сучасної вітчизняної психології. Брак нормативного
регулювання діяльності психологів призводить до зниження відповідальності
за власні вчинки та їх наслідки. Формула «психолог несе особисту
відповідальність» навряд чи є ефективною у період становлення професійних
функцій. «Особиста відповідальність» – поняття доволі розмите, і у кожного
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власне уявлення про її межі. До того ж, не відпрацьована система
ліцензування та сертифікації, що призводить до безконтрольності: займатись
дослідницькою діяльність може хто і як завгодно. Має місце і деонтологічна
невизначеність. Етичні принципи, якими послуговуються сучасні дослідники,
здебільшого запозиченні з зарубіжної психології і часто не адаптовані до
автентичних умов.
Поняття «етика», грецьке за походженням, етимологічно споріднене із
латинським поняттям «мораль» і традиційно визначається як «специфічна
система моральних принципів». Як мораль, так і етика пов’язані із
розумінням добра та зла, мотивів діяльності людини, її життєвих смислів та
цінностей. Різниця полягає в оцінному характері першого та нормативності
другого. Вчинок з позицій моралі оцінюється суб’єктивно, як такий, що
відповідає чи суперечить переконанням та цінностям окремої людини. У
свою чергу, етичність вчинку – це його відповідність певним стандартам,
правилам та вимогам прийнятим у певному соціальному колі.
Деонтологічний аналіз психологічного дослідження передбачає його
перевірку на адекватність будови, відповідність етичним принципам та
стандартам науки. Нормативи такого аналізу задаються етичними кодексами,
які є основними документами професійних об’єднань психологів. Як
правило, кожне психологічне товариство, асоціація, центр чи служба
розробляє власний кодекс, а також створює комісію з етики, яка має
здійснювати контроль за етичністю дій психологів, запобігати етичним
порушенням та встановлювати стягнення за неетичну поведінку.
В Україні зареєстровано близько десятка психологічних професійних
об’єднань, найбільшими з яких є Товариство психологів України, Українська
спілка психотерапевтів, Асоціація організаційних психологів та психологів
праці, Український центр політичного менеджменту, Асоціація політичних
психологів України, Українська асоціація психодрами, Українська асоціація
трансактного аналізу. Також функціонують психологічні служби при
Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві фізичної культури та спорту,
Міністерстві освіти та Міністерстві охорони здоров’я. Жодна з цих
організацій не зорієнтована виключно на психологічні дослідження, які,
однак, є важливим напрямком їх діяльності.
Професійні об’єднання, що входять до складу міжнародних асоціацій,
керуються здебільшого загальними «материнськими» кодексами етики, ті ж,
що виникли на вітчизняному ґрунті, розробляють власні етичні правила.
Кожен кодекс має свою оригінальну структуру і зміст, які відповідають меті
та основним завданням тієї або іншої організації. Найдетальніше питання
етичного регулювання досліджень розкрито у «Етичному Кодексі психолога»
Товариства психологів України. Етика дослідницької діяльності
розглядається в окремому розділі «Етичні правила психологічних
досліджень», де зібрані вимоги щодо планування досліджень, забезпечення
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надійності результатів, попередження негативного впливу на клієнта та його
інформування про право відмови. Планування психологічних досліджень
передбачає дотримання таких умов: визначення об’єкта дослідження; чітке й
однозначне формулювання його мети і завдань; встановлення контингенту
досліджуваних; прогнозування можливостей використання одержаних
результатів. Психолог самостійно вибирає методи роботи, керуючись при
цьому вимогами максимальної ефективності та наукової обґрунтованості.
Психолог забезпечує цілковиту надійність результатів, відповідає за рішення,
які приймають офіційні особи на основі його висновків та рекомендацій,
запобігає можливим помилкам у діяльності непрофесіоналів».
Психолог зводить до мінімуму ризик ненавмисного негативного впливу на
тих, хто бере участь в експерименті та заздалегідь інформує клієнтів про
право відмовитися від участі у дослідженні.
Висновок про етичність або неетичність психологічного дослідження має
формулюватись спеціальними комісіями на базі системного детального
аналізу, ще до початку проведення дослідження.
Порушення вже однієї з вимог достатньо для того, щоб дослідження було
визнане неетичним та заборонене для проведення. Такий всебічний розгляд,
окрім функції допуску, несе освітній момент, стимулює професійну
відповідальність і є особливо важливим для дослідників-початківців.
Деонтологічний аналіз має враховувати усі моменти, які несуть ризик
неетичної поведінки психолога: від коректності визначення методологічних
основ дослідження до етичності представлення його результатів. Він
передбачає не лише ретельне порівняння із кожним пунктом етичного
кодексу, а й визначення того, наскільки науково цінним і практично
значимим є заплановане психологічне дослідження.
Системний підхід до наукового дослідження в психології.
Результати дослідницької роботи залежать від вибору системи методів та від
методичного забезпечення наукової діяльності в цілому. Саме застосування
системного підходу надає досліднику можливість вибору методологічно
доцільного сполучення взаємодоповнюючих методів і прийомів.
Системний підхід – це напрям методології досліджень, який полягає в
дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів у сукупності відношень і
зв'язків між ними, тобто, розгляд об'єкта як системи.
Системний підхід є одним із головних напрямів методології спеціального
наукового пізнання та соціальної практики, мета і завдання якого полягають
у дослідженнях певних об’єктів як складних систем. Системний підхід
сприяє формуванню відповідного адекватного формулювання суті
досліджуваних проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів їх
вирішення.
Методологічна специфіка системного підходу полягає в тому, що метою
дослідження є вивчення закономірностей і механізмів утворення складного
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об’єкта з певних складових. При цьому особлива увага звертається на
різноманіття внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи, на процес (процедуру)
об’єднання основних понять у єдину теоретичну картину, що дає змогу
виявити сутність цілісності системи.
Системний підхід не існує у вигляді чіткої методики з визначеною логічною
концепцією. Це система, утворена із сукупності логічних прийомів,
методичних правил і принципів теоретичного дослідження, що виконує
таким чином евристичну функцію в загальній системі наукового пізнання.
Основні принципи системного підходу (Б.Ф.Ломов, 1984):
• цілісність, яка дозволяє розглядати систему одночасно і як єдине ціле, і як
підсистему вищерозташованих рівнів;
• ієрархічність – яка передбачає підпорядкування елементів нижчого рівня
елементам вищого рівня;
• структурність, яка дозволяє аналізувати елементи системи і їх взаємозв'язки
у рамках конкретної структури;
• множинність, яка дозволяє використовувати множину моделей для опису
окремих елементів і системи в цілому;
• системність – властивість об'єкта володіти усіма ознаками системи.
Існує кілька рівнів системного підходу: комплексний, структурний,
цілісний.
Комплексний підхід передбачає наявність сукупності компонентів об'єкта
або застосовуваних методів дослідження, при цьому не беруться до уваги ні
відносини між компонентами, ні повнота їх складу, ні відносини компонентів
із цілим.
Структурний підхід передбачає вивчення складу (підсистем) і структур
об'єкта. При такому підході ще немає співвіднесення підсистем (частин) і
системи (цілого).
Цілісний підхід передбачає вивчення відносин не тільки між частинами
об'єкта, а й між частинами і цілим.
Ефективність системного підходу залежить від характеру застосовуваних
загальносистемних закономірностей, що встановлюють зв'язок між
системними параметрами (простота, складність, надійність, гомогенність
тощо).
Основним засобом системного підходу є системний аналіз.
 Системно-структурний аналіз передбачає розгляд психічного явища як
цілісного утворення, із власною внутрішньою організацією, що
представлена
інтегративною
сукупністю
взаємопов`язаних
і
взаємодіючих між собою елементів. Тим самим, системно-структурний
аналіз дозволяє проаналізувати статичну складову феномену.
 Системно-функціональний аналіз спрямований на виявлення всіх
суттєвих внутрішніх зв`язків між елементами досліджуваної системи.
Такий аналіз характеризує динамічну складову та функціональний
аспект психічного феномену.
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 Системно-генетичний аналіз націлений на дослідження механізмів
виникнення, генези і динаміки розвитку психічних явищ і процесів та
встановлення ієрархії чинників, що їх детермінують.
З огляду на те, що найбільш суттєвою властивістю складних системних явищ
і процесів є цілісність, у процесі їх дослідження не можна обмежуватись
застосуванням методів, які дають уявлення лише про розходження або
динаміку окремих показників.
Тобто, у дослідженні психічних явищ і процесів є виправданою реалізація
аналітико-синтетичного підходу, із обов`язковим урахуванням обмежень, що
їх накладають методи математичної статистики.
Розгорнуте визначення системного підходу полягає в тому, що це підхід, при
якому будь-яка система (об'єкт) розглядається як сукупність взаємозв'язаних
елементів (компонентів), що має вихід (ціль), вхід (ресурси), зв'язок із
зовнішнім середовищем, зворотний зв'язок.
Аспекти системного підходу:
 системно-комплексний, який полягає у виявленні елементів-складових
даної системи;
 системно-структурний, який полягає у з'ясуванні внутрішніх зв'язків і
залежностей між елементами даної системи і що дозволяє отримати
уявлення про внутрішню організацію (будову) досліджуваної системи;
 системно-функціональний, який потребує виявлення функцій, для
виконання яких створені відповідні системи;
 системно-цільовий, який означає необхідність наукового визначення
завдань системи та їх взаємозв'язків;
 системно-ресурсний, який полягає в ретельному виявленні ресурсів,
потрібних для функціонування системи, для вирішення системою тієї
або іншої проблеми;
 системно-інтеграційний, який полягає у визначенні сукупності якісних
властивостей системи, що забезпечують її цілісність і особливість;
 системно-комунікаційний, який означає необхідність виявлення
зовнішніх зв'язків даної системи з іншими, тобто, її зв'язків з
навколишнім середовищем;
 системно-історичний, який дозволяє з'ясувати умови, які вплинули на
виникнення досліджуваної системи, пройдені нею етапи, сучасний стан
та можливі перспективи розвитку.
Критичний аналіз стану і перспектив наукового дослідження з актуальних
проблем на ґрунті системного підходу виявляє неповноту предмета пізнання,
обумовлену недостатністю цього предмета, принципів і методів вирішення
наукових і практичних завдань, охоплюючи і засоби побудови знання, сприяє
зосередженню основної уваги в певній галузі дослідження. Варто зазначити,
що одним із принципів системного підходу є нагромадження знань у процесі
формування та розвитку системи знання. Цим підкреслюється активна роль
цього чинника у пізнанні та виключається невиправдане нехтування вже
існуючими уявленнями та знаннями.

