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Інформація про курс Курс розроблений для магістрів першого року навчання. Зміст курсу спрямований на поглиблення та розширення 

знань магістрів про основні понять методології науки  та загальний категоріальний апарат психології, сформувати 
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Коротка анотація курсу Пропонований навчальний курс містить інформацію про методологію психології, її загальні теорії, загальні 
принципи в психології та її базові категорії та проблеми.  

Мета та цілі курсу Створенні необхідних умов для: забезпечення методологічної та теоретичної грамотності студентів-магістрів, що 

відображається у розумінні ними специфіки методології науки та психологічній практики, її цілей та функцій, її 

співвідношення з філософською гносеологією, епістемологією та філософією науки; Виробити компетентності:  
ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної 
науки та/або практики.  
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Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 32 годин  аудиторних 

З них 16 годин лекцій 

16 годин  практичних занять 

58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати навчання ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати 

її за критеріями адекватності.  
 



Формат курсу Очний/дистанційний 

Ключові слова: теорія психології, методологія психології, категорії психології, закони в психології, рівні методології в психології, 

принципи психології, наукова психологія 

Теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, форма Іспит 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з дисципліни історія психології,  теоретико-методологічні 

проблеми психології, соціальна психологія, психологія особистості. 

Навчальні методи та техніки, які 

будуть використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції  

презентації 

дискусії 

Необхідні обладнання мультимедійний пристрій  

Критерії оцінювання (окремо для 

кожного виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

 Відповідь на запитання згідно плану заняття (реферування літератури тощо) 20 балів 

 Контрольні роботи 2х5=10 балів 

 Реферування іншомовного джерела у вигляді презентації або тексту, аналіз відеолекції 2х10=20  

 іспит балів 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до іспиту 1. Психологія у системі методології науки. Основні представники методології науки. 

2. Теорія як складова наукового пізнання. Структура  та різновиди теорій. 

3. Концепція. Понятття і концепт. 
4. Типологія гіпотез 

5. Структура наукового дослідження 



6. Етапи та зміст наукового дослідження 
7. Наукова парадигма та її розуміння Т. Куном. 

8. Дискурс та його розуміння М. Фуко. 

9. Понятття та характеристика методології психології. 

10. Проблеми, завдання методології психології.  
11. Соціальна роль психології у працях С. Московічі.  

12. Загальна та конкретна методологія. Регулятивні правила застосування конкретних методів і методик 

психологічної науки. 
13. Методологічна вертикаль психології. Щаблі методологічного простору психології (В. В. Рибалка). 

14. Функції методології психології.  

15. Компоненти наукового знання в психології: концепція, теорія, закон. Артефакт. 
16. Загальний аналіз методологічних підходів у психології.  

17. Суб’єктно-вчинковий підхід у психології (В. А. Роменець). 

18. Понятття наукового принципи у психології. Пояснювальні принципи психології. 

19. Загальна характеристика принципів психології у праці О. М. Ткаченка «Принципи та категорії психології». 
20. Основні принципи сучасної психології.  

21. Принцип толерантності у психології та його роль у конструювання ґендерного-чутливих методів та методик (С. 

Бем, Р. Стернберґ). 
22. Основні проблеми методу в психології. 

23. Кореляційні дослідження, їх переваги (вивчення впливу факторів у природніх умовах) та недоліки (двозначна 

інтерпретація причини та наслідку). 
24. Експериментальні дослідження: пошук причин та наслідків. 

25. Наукові понятття «психіка», «душа», «дух» у сучасній психології.  

26. Категорії психології. Свідомість.   

27. Категорії особистість, діяльність, спілкування у психології.  
28. Категорія особистісного досвіду у модерній та пізньомодерній науці.  

29. Розуміння свідомості (концепції, моделі) в класичний, некласичній та постнекласичній психології (згідно схеми 

О. Савченко). 
30. Взаємозв’зок свідомого та несвідомого в експерименті Дж. Барга. 

31. «Важка проблема свідомості» Д. Дж.Чалмерса. 

32. Людина без свідомого досвіду у Д. К. Деннета 

33. Інтенційність станів свідомості та її сутнісні властивості (Дж. Серль). 
34. Трактування особистості засновником персонології Ґ. Олпортом. 

35.  Трактування особистості як якості особи в сучасній українській психології (.  

36. Підходи до дослідження проблематики особистості. 
37. Завдання та специфіка типологій особистості. 



38. Невизначеність категоріального статусу Я-концепції.  
39. Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «свобода – детермінізм» 

40. Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «раціональність – ірраціональність». 

41. Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «холізм – елементалізм» 

42. Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «конституціоналізм – інвайронментализм» 
43.  Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «змінюваність – незмінність» 

44. Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «суб'єктивність - об'єктивність» 

45. Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «проактивність – реактивність» 
46. Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «гомеостаз – гетеростаз» 

47. Аналіз теорій особистості за дихотомним критерієм «пізнаванність – непізнаваність» 

48. Критерії оптимальності теорій особистості. Верифікованість 
49. Критерії оптимальності теорій особистост. Еврістична цінність 

50. Критерії оптимальності теорій особистості.Внутрішня економність й узгодженість. 

51. Критерії оптимальності теорій особистості. Ширина охоплення. 

52. Критерії оптимальності теорій особистості. Функціональна цінність 
53. Психологія та сучасність. Криза в модерн психології та її форми.  

54. Соціальнозначущі проблематизації у сучасній психології.  

55. Експертна місія психологічної науки та практики (Е. Ґіденс).  
56. Проблема ідентичності / номадизму людини постсучасності ( З. Бауман, Р. Брайдотті).  

57. Методологічна концепція «диференційної різноманітності» (Ж. Дельоз, П.-Ф. Ґваттарі).  

58. Постсучасність та акценти досліджень у європейській психології.  
59. Перспективи психологічних досліджень у час глобалізації / фрагментації.  

60. Трансформації життєсвіту людини та перспективи психологічних досліджень.  

 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.  
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МОДУЛЬ 1. Змістовий модуль 1. Методологія та теорія: загальні 

характеристики 

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ: ЗАГАЛЬНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Психологія в системі методології, компоненти наукового пізнання 
Поняття методології. Методологія науки, її основне призначення. Рівні 

методології: загальнонаукова методологія, методологія конкретних 

галузей знання, часткові теорії. Внесок у розвиток методології науки 

науки представників неопозитивізму (Б. Рассел, Р. Карнап). Критичний 
реалізм К. Поппера. Представники прагматизації і соціологізації науки (Т. 

Кун, П. Фейєрабенд). 

Теорія як складова наукового пізнання. Теорія як комплекс поглядів, 
уявлень, ідей, спрямованих на трактування та пояснення певного явища. 

Науковий концепт. Відмінність між концептом та поняттям. Типологія 

гіпотез. Наукова проблема. Етапи та зміст наукового дослідження.  
Наукова парадигма. Термін «парадигма» у філософії науки. 

Застосування поняття парадигми Т. Куном («Структура наукових 

революцій»). Основні аспекти парадигми (епістемічний, соціальний). 

Дискурс. Поняття дискурсу. Перша філософська концепція дискурсу М. 
Фуко. Соціальна система та дискурс. Співвідношення дискурсу та теорії. 

 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 
 

1, 12,28,29 Опрацювання 
літератури 
3,6год 

1 

1 

2 год 

Тема 1. Психологія в системі методології, компоненти наукового 

пізнання 

Запитання для дискусії: 

1. Якими є основні проблеми, завдання методології? 

Семінарське 
заняття 

ПР, СХ, ГФ 1, 12,28,29 Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81


2. Що таке є загальна та конкретна методологія? 
3. Що ви знаєте про регулятивні правила застосування конкретних 

методів і методик психологічної науки?  

4. У чому полягає сутність методологічної вертикалі психології? 

5. Якими є функції методології? 
6. Як ви охарактеризуєте етапи розвитку методологізму у 

психологічній науці? 

7. Як ви охарактеризуєте онтологізм, гносеологізм. методологізм як 
етапи наукової рефлексії? 

8. Якими є методологічні підходи у психології? 

 

3 

2 год 

2. Методологія психології   
Понятття та характеристика методології психології. Проблеми, 

завдання методології психології. Соціальна роль психології у працях С. 

Московічі. Загальна та конкретна методологія. Регулятивні правила 
застосування конкретних методів і методик психологічної науки. 

Методологічна вертикаль психології. Щаблі методологічного простору 

психології (В. В. Рибалка). 

Функції методології. Етапи розвитку методологізму у психологічній 
науці. Функції методології: соціокультурна, орієнтовно-спрямовуюча, 

організаційно-структурна, евристична, прогностична. Наукова рефлексія 

як теоретична діяльність пізнання. Онтологізм, гносеологізм, 
методологізм як етапи наукової рефлексії. Компоненти наукового знання 

в психології: концепція, теорія, закон. Артефакт. 

Загальна характеристика основних методологічних підходів у 
психології. Методологічний підхід у психології. Історико-генетичний 

підхід. Особистісний підхід. Віковий підхід. Діяльнісний підхід. 

Суб’єктно-вчинковий підхід. Індивідуальний підхід. Системний підхід.  

 

Лекція Презентація, 
відеоматеріали 

 

1, 4,16,17 Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

2 

3 

2 год 

 

Тема 1. Психологія в системі методології, компоненти наукового 

пізнання 

Запитання для дискусії: 
9. Якими є основні проблеми, завдання методології? 

10. Що таке є загальна та конкретна методологія? 

11. Що ви знаєте про регулятивні правила застосування конкретних 

методів і методик психологічної науки?  
12. У чому полягає сутність методологічної вертикалі психології? 

Семінарське 

заняття 

Контрольна 
робота 

ПР, СХ, ГФ 1, 4,16,17 Контроль 

на робота,  

теми 1-2. 
 
Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

3 



13. Якими є функції методології? 
14. Як ви охарактеризуєте етапи розвитку методологізму у 

психологічній науці? 

15. Як ви охарактеризуєте онтологізм, гносеологізм. методологізм як 

етапи наукової рефлексії? 
16. Якими є методологічні підходи у психології? 

 

5 

2 год 

 

Тема 3. Принципи психології 

Пояснювальні принципи психології. Принцип розвитку. Принцип 
єдності психіки (свідомості) та діяльності. Принцип творчої 

самодіяльності. Пояснювальні принципи психології у праці О. М. 

Ткаченка «Принципи та категорії психології». 
Основні принципи сучасної психології. Принцип об’єктивності 

психологічного дослідження. Принципи багатовимірного і 

багаторівневого існування предмета психології, дослідження психічних 
явищ у їхньому розвитку, організації розвивальних та формувальних 

психологічних впливів. Ієрархія методологічних принципів на прикладі 

експериментальної психології. 

Толерантність як засадничий принцип досліджень. Толерантність у 
ґендерних дослідженнях. Критика однобічності традиційної 

(«андроцентричної») епістемології. Необхідність розширення 

інтелектуального потенціалу теорій та входження до них ґендерних 
аспектів. 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 
 

1,7,13,14,22 Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

5 

5 

2 год 

Т.3. Принципи  психології 

Тема 3. Принципи психології  

Запитання для дискусії: 
1. Яке ваше розуміння поняття наукового принципу у психології? 

2. Як ви можете охарактеризувати принципи детермінізму, 

відображення, єдності свідомості та діяльності тощо у психології?  
3. Якими є принципи онтологічно-орієнтованої психології?  

4. Чи існує ієрархія методологічних принципів (обгрунтуйте на 

прикладі експериментальної психології)? 
5. Яка сутність принципу толерантності як засадничого у руслі 

методологічних підходів у вітчизняних ґендерних дослідженнях?  

6. Що породжує традиційна «андроцентрична» епістемологія?  

7. Чому виникає необхідність розширення інтелектуального 
потенціалу теорій та входження до них ґендерних аспектів? 

Семінарське 

заняття 

ПР, СХ, ГФ 1,7,13,14,22 Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

5 



 

7 

2 год 

Тема 4. Проблеми методів психології  
Основні проблеми методу в психології. Проблема власного 

методологічного апарату. Проблема адаптації методів, зарубіжних 

психодіагностичних методик, об’єктивності, етики дослідження. 
Проблема якості соціально-психологічної інформації. Опитування 

громадської думки, порядок пред’явлення запитань, запропоновані 

варіанти відповідей і формулювання запитань.  
Проблеми кореляційного дослідження. Кореляційні дослідження, їхні 

переваги (вивчення впливу чинників у природніх умовах) та недоліки 

(двозначна інтерпретація причини та наслідку). Відтерміновані кореляції, 

що виявляють послідовність подій. 
Проблеми експериментальних досліджень. Пошук причин та наслідків 

психологічних феноменів. Незалежна та залежна перемінні. Логіка 

експерименту як гіпотетико-дедуктивного методу. Етика проведення 
експерименту.  

 

Лекція Презентація, 
відеоматеріали 

 

1,2,16,19 Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

7 

7 

2 год 

Тема 4. Проблеми методів психології 

Запитання для дискусії: 
1. Яка сутність проблеми власного методологічного апарату, вибору 

наукових методів, виокремлення принципів дослідження?  

2. Якими є деталі проблеми адаптації методів, адаптації зарубіжних 
психодіагностичних методик, об'єктивності, етики психологічного 

дослідження, неадекватності методик до нових реалій? 

3. У чому полягає проблема якості соціально-психологічної 

інформації? 
4. Чи криє у собі проблеми метод опитування громадської думки 

(зверніться до пред'явлення запитань, запропонованих варіанти відповідей 

і формулювання запитань)? 
5. У чому полягає сутність кореляційних досліджень, їхніх переваг 

та недоліків? 

6. Що таке відтерміновані кореляції, які виявляють послідовність 
подій? 

7. Які проблеми експериментального дослідження? 

8. Якою є етика проведення експерименту? 

9. Якою є логіка експерименту як гіпотетико-дедуктивного методу? 

 

Семінарське 

заняття 

ПР, СХ, ГФ 1,2,16,19 Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

7 



9 

2 год 

Тема 5. Категорії психології 
Категорія «психіка». Визначення категорії. Узагальнення сутнісних 

онтологічних ознак психічної реальності: евідентність, рефлексивність, 

інтенціональність, суб’єктність Узгодження семантичних контекстів 

уявлення про психічне. Душа як найвищий вияв тілесного життя. Дух як 
вищий вияв душевної істоти. Вихідна «клітинка» психіки у 

методологічних пошуках О. М. Ткаченка.   

Загальна характеристика категорій психології. Категорія свідомості. 
Рівні свідомості. Несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. Категорія 

особистості. «Індивід», «особистість», «індивідуальність». Категорія 

діяльності. Категорія спілкування: види, форми, функції, структура.  

Категорія особистісного досвіду. Поняття досвіду як інтегративна 
характеристика особистості. Підходи до розгляду категорії особистісного 

досвіду досвід: Аналіз «висхідних» (подолання психічних криз) та 

«нисхідних» (невротичні, психотичні) патернів досвіду.  
 

Лекція Презентація, 
відеоматеріали 

 

1, 5,3,21 Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

9 

9 

2 год 

Тема 5. Категорії психології 

Запитання для дискусії: 

1. Яке розуміння категорії «психіка»? 
2. Як ви можете охарактеризувати онтологічні ознаки психічної 

реальності: евідентність, рефлексивність, інтенціональність, суб’єктність? 

3. Яке ваше ставлення до положення про те, що душа є найвищим 
виявом тілесного життя, а дух – вищий вияв душевної істоти? 

4. Що таке свідомість, яка її структура, рівні? 

5. Який зміст категорій «несвідоме», «підсвідоме», «надсвідоме»? 
6. Який зміст категорій особистість, діяльність, спілкування? 

7. Як ви ставитеся до інтерпретації категорії особи за допомогою 

низки контекстуальних понять «індивід», «особистість», 

«індивідуальність», «суб’єкт» і «об’єкт» тощо? 
8. Як ви охарактеризуєте категорію діяльності, ознаки, структури? 

9. Як ви охарактеризуєте категорію спілкування: види, форми, 

функції, структуру? 
10. Розкрийте сутність категорії особистісного досвіду у модерній та 

пізньомодерній науці. Що таке «висхідні» та «нисхідні» патерни досвіду? 

11. Які особливості моделювання особистісного досвіду в 

поліфонічній психотерапевтичній культурі? 

 

Семінарське 

заняття 

ПР, СХ, ГФ 1, 5,3,21 Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

9 



11 

2 год 

МОДУЛЬ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ПСИХОЛОГІЇ СВІДОМОСТІ, ОСОБИСТОСТІ ТА ПРАКТИКИ 

Тема 6. Проблеми дослідження свідомості  

Розуміння свідомості в психології. Парадигмальні зміни розуміння 

свідомості. Когнітивістська наука про метамету свідомості. Взаємозв’зок 
свідомого та несвідомого в експерименті Дж. Барга. Вияви свідомості 

людини у різних станах континууму «сон-неспання». 

«Важка проблема свідомості» Д. Дж. Чалмерса. Розбіжності між 
біологічною роботою мозку і поведінкою. Понятття «кваліа». Гіпотеза 

«філософського зомбі». 

Людина без свідомого досвіду Д. К. Деннета. Критика фізикалізма. 

Мозок як «синтаксична машина», яка наслідує здібності «семантичної 
машини». Поєднання холістичної концепції свідомості з природничими 

досягненнями. 

Інтенційність станів свідомості та її сутнісні властивості (Дж. 
Серльь). Аргумент проти ідеї штучного інтелекту, умовний експеримент 

«Китайська кімната». 

 

Лекція Презентація, 
відеоматеріали 

 

1, 
8,18,30.24 

Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

11 

11 

2 год 

Тема 6. Проблеми дослідження свідомості 

Запитання для дискусії: 

1. Якими є парадигмальні зміни проблематизації свідомості?  

2. Що говорить когнітивістська наука про метамету свідомості? 
3. Яке розуміня свідомості у когнітивній психології? 

4. Як ви розумієте сутність експерименту Дж. Барґа? 

5. Які наслідки впливу експозиції вербального стимульного 
матеріалу про літніх осіб на досліджуваних студентів у експерименті 

Дж.Барґа? 

6. Які вияви свідомості у різних станах континууму «сон–неспання»? 

7. У чому полягає сутність «важкої проблеми свідомості» Д. Дж. 
Чалмерса? 

8. Що таке «кваліа»? 

9. Як ви потрактуєте гіпотезу «філософського зомбі»? 
10. У чому полягає сутність концепту «людина без свідомого досвіду» 

Д. К. Деннета? 

11. Якими є сутнісні характеристики станів свідомості (Дж. Серль)? 

12. Яка сутність умовного експерименту «Китайська кімната»? 
13. Наведіть аргументи «за» та «проти» ідеї штучного інтелекту? 
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13 

2 год 

Тема 7.Теоретичні та методологічні проблеми особистості 

Поняття особистості, класифікація теорій. Особистість – одна із 

основних категорій психологічної науки. Трактування особистості 
засновником персонології Ґ. Олпортом. Трактування особистості як якості 

особи в сучасній українській психології. Підходи до дослідження 

проблематики особистості. Критерії класифікації теорій особистості.   

Типологія особистості. Специфіка типологій. Завдання типологій: 
дослідницька, пояснювальна (Кречмер, Шелдон); емпірико-описова 

(Леонгард, Личко); терапевтична. Позитиви та недоліки типологій. 

Класифікації типологій: гуморальні, морфологічні, психофізичні, 
«психіатричні», соціально-особистісні.  

Критерії оптимальності теорій особистості. Критерії персонологічних 

теорій (Л. Хьелл, Д. Зиглер). Верифікованість. Евристична цінність. 
Внутрішня узгодженість. Економічність. Ширина охоплення. 

Функціональна значущість. Невизначеність категоріального статусу Я-

концепції. 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 
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13 

2 год 

Тема 7. Теоретичні та методологічні проблеми особистості  

Запитання для дискусії: 

1. Яке ваше розуміння понятття особистості? 

2. Які класифікації теорій особистоств вам відомі? 
3. Як характеризує особистість Ґ. Олпорт? 

4. Чи погоджуєтеся ви з розумінням особистості як сукупності 

внутрішніх чинників, через які переломлюються всі зовнішні впливи (С. 

Л. Рубінштейн)?  
5. Які загальнотеоретичні проблеми психології особистості: 

структура особистості, типологія, динаміка, розвитку особи тощо? 

6. Якими є емпіричні проблеми: вивчення мотиваційно-потребової 
сфери особистості, агресивності, тривожності, характеру тощо? 

7. Які проблеми персонологічних теорій (наприклад, Фрейда, Юнґа, 

Рубінштейна і т.п.)? 

8. Які стратегії вивчення структури особистості? 
9. Якими є характеристики критеріїв оцінки теорій особистості за Л. 

Хьеллом та Д. Зиглером? 

10.  Якими є основні положення Л. Хьелла і Д. Зиглера, що 
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стосуються природи людини? 
11. Які недоліки типологій? 

 

15 

2 год 

Тема 8. Методологічні проблеми психології сучасності 

Психологія та сучасність. Криза в модерн психології та її форми. Зміни у 
традиційній науці: нові елементи наукового світобачення. Експертна місія 

психологічної науки та практики (Е. Ґіденс). Соціальнозначущі 

проблематизації у сучасній психології.  

Проблема ідентичності / номадизму людини постсучасності.  
Синтез знання про ідентичність у руслі соціально-поведінкових наук. 

Номадичний модус існування сучасної людини (Р. Брайдотті). 

Методологічна концепція «диференційної різноманітності» (Ж. Дельоз, 
П.-Ф. Ґваттарі). Принципи пізнання мінливих психологічних явищ: 

Соціальні проблеми психології в час глобалізації / фрагментації. 

Постсучасність та акценти досліджень у європейській психології. 
Перспективи психологічних досліджень у час глобалізації / фрагментації. 

Трансформації життєсвіту людини та перспективи психологічних 

досліджень.  

 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 
 

1, 

23,26,31,6 
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2 год 

Тема 8. Методологічні проблеми психології сучасності 

1. Як ви охарактеризуєте психологію в час постмодерності? 

2. Що таке постмодернізм, які його основні елементи світобачення? 
3. Що означає культивування науковцем принципу 

«методологічного сумніву»? 

4. Які причини змін предмета психології? 

5. Що таке культурна викоріненість особи?  
6. Чому важливим є посилення світоглядового аспекту 

психологічного пізнання 

7.  
Якими є соціальні проблеми психології в час глобалізації / фрагментації? 

 

Семінарське 

заняття 

ПР, СХ, ГФ 1, 

23,26,31,6 

Опрацювання 
літератури 
3,6 год 

15 

 


	638b08cc324209877a0cb30fee463417080d168d25a18a34e2fb21ca9d17d611.pdf
	Силабус курсу
	Силабус курсу


