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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -3 

Галузь знань 

05 – соціальні та поведінкові 

науки 
(шифр, назва) Нормативна 

Напрям 

053 – психологія 
(шифр, назва) 

Модулів – 3 Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1М 2 М  

  Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 
 

2 –й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

аудиторних - 2 

 

самостійної роботи 

студента – 3.6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр психології  

1. Реабілітаційна та клінічна 

психологія;  2. Психологія 

управління 

 

16год. 10 

Практичні, семінарські 

16 4 

Самостійна робота 

58год. 76год 

Вид контролю: іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу «Методологічні та теоретичні проблеми  психології» полягає у створенні 

умов для забезпечення методологічної та теоретичної грамотності студента, що 

відображається у порозумінні ним специфіки методології науки та психологічній практики, її 

цілей та функцій, її співвідношення з філософською гносеологією, епістемологією та 

філософією науки.  

Завдання курсу: засвоєння студентами основних понять методології науки  та 

загальним категоріальним апаратом психології та оволодіння навичками методологічного та 

теоретичного мислення професіональних психологів. У результаті вивчення даного курсу 

студент повинен 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.  

Очікувані результати: ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до 

сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями 

адекватності.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Змістовий модуль 1. Методологія та теорія: загальні характеристики 

ТЕМА 1. Система методології та компоненти наукового пізнання 

Поняття методології. Методологія науки. Методологія як систематизована сукупність 

підходів, способів, методів, прийомів та процедур. Основне призначення методології. Рівні 

методології: загальнонаукова методологія, методологія конкретних галузей знання, часткові 

теорії. Внесок у розвиток методології науки (Рассел, Франке, Уайтхед), позитивісти (Карнап, 

Фреге, Гілберт), філософи науки (Лакатос, Кун, Фейєрабенд, Поппер).  

Теорія як складова наукового пізнання. Теоріє як – комплекс поглядів, уявлень, ідей, 

спрямованих  на трактування та пояснення певного явища. Концепція як систематизація 

гуманітарного знання, отриманого в процесі соціокультурної, правової, політичної, 

інтелектуальної практики. Різновиди теорій. Типологія гіпотез. Наукова проблема. Етапи та 

зміст наукового дослідження Науковий концепт. Відмінність між концептом та поняттям. 

Наукова парадигма. Термін «парадигма» у філософію науки (Г. Бергман). Застосування 

понятття парадигми Т. Куном («Структура наукових революцій»,1962). Основних аспекти 

парадигми ( епістемічний, соціальний) за Куном. 

Дискурс. Структуралістське розуміння дискурсу. Перша  філософська концепція дискурсу 

М. Фуко. Авторитарна політична система та дискурс. Співвідношення дискурсу та теорії. 

Література 

Бондаренко Л.В. Методологічні та теоретичні проблеми вивчення психології: навч.-метод. 

комплекс навч. дисцип. та опорний конспект лекцій для студ. спец. 6.040100 – Психологія. 

Опорний конспект лекцій. –Херсон: ХФ ВМУРоЛ "Україна", 2008. – С.5-9. 

Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1977. – С. 229-235;. 236-243; 244-248. 

(Кун Т. Структура научых революций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.biometrica.tomsk.ru/Kuhn.pdf) 

Скорик М.М. Проблема методологічного плюралізму в соціально-психологічному пізнанні // 

Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. – К.: Міленіум. 2003. - Вип..7(10). – С.43-54. 

Фуко М. Археология знания: пер. с фр.; общ. ред. Бр. Левченко.– К.: Ника-Центр, 1996.– 

С.33-41. 208 с. (Р http://yanko.lib.ru/books/cultur/foucalt_larcheologie_du_savoir_ru.htm) 

 

Тема 2. Методологія психології 

Понятття та характеристика методології психології. Проблеми, завдання методології. 

Загальна та конкретна методологія. Регулятивні правила застосування конкретних методів і 

методик психологічної науки. Методологічна вертикаль 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. 

Загальна характеристика методологічних підходів у психології. Методологічний підхід у 

психології як теоретична позиція щодо вивчення психічного явища, його інтерпретації, 

впливу на нього. Особистісний підхід (вивчення, інтерпретація та вплив на психічне явище 

людини з урахуванням контексту особистості як цілісного утворення). Віковий підхід 

(дослідження з урахуванням специфіки вікових етапів розвитку). Індивідуальний підхід 

(дослідження з урахуванням типологічних рис та індивідуально-неповторних власивостей 

людини). Діяльнісний підхід (дослідження з урахуванням включенняя людини у діяльність). 

Системний підхід (дослідження з врахуванням психіки як ієрархічної системи).  

Література 

Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології. – К. :Ніка-Центр, 2003. –  С.15-23. 

Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. посіб. / О. 

Л. Туриніна. – Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. С.-39-49 

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf 

Горностай П., Титаренко Т. (ред.) Психология личности: словарь-справочник. К.: "Рута", 

2001. Див. теорії та концепції  http://psylib.org.ua/books/psiteol/txt50.htm] 

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/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://www.biometrica.tomsk.ru/Kuhn.pdf
http://yanko.lib.ru/books/cultur/foucalt_larcheologie_du_savoir_ru.htm
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf
http://psylib.org.ua/books/psiteol/txt50.htm
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Тема 3. Принципи та методи психології 

Понятття наукового принципи у психології. Характеристика принципів детермінізму, 

відображення, єдності свідомості та діяльності тощо у психології. Методологічними 

принципами психології - загально-філософські твердження, конкретизація яких дозволяє 

визначити предмет, стратегію і методи психологічних досліджень, а також засадничу 

позицію для інтерпретації одержаних результатів. Характеристика прнципів психології у 

праці О.М. Ткаченка «Принципи та категорії психології». 

Принципи онтологічно-орієнтованої психології. Принцип об'єктивності психологічного 

дослідження, багатомірного і багаторівневого існування предмета психології, дослідження 

психічних явищ у їх розвитку, творчої самодіяльності, організації розвиваючих та 

формуючих психологічних впливів. Ієрархія методологічних принципів на прикладі 

експериментальної психології. 

Толерантність як засадничий принцип методологічних підходів у вітчизняних 

ґендерних дослідженнях. Критика однобічності традиційної („андроцентричної”) 

епістемології. Необхідність розширення інтелектуального потенціалу теорій та входження до 

них гендерних аспектів.  

Основні проблеми методів у психології. Проблема власного методологічного 

апарату, вибір наукових методів, виокремлення принципів дослідження. Проблемиа 

адаптації методів, адаптації зарубіжних психодіагностичних методик, об'єктивності, етики 

психологічного дослідження, неадекватності методик до нових реалій. Проблема якості 

соціально-психологічної інформації. Опитування громадської думки, порядок пред'явлення 

запитань, запропоновані варіанти відповідей і формулювання запитань. Кореляційні 

дослідження, їх переваги (вивчення впливу факторів у природніх умовах) та недоліки 

(двозначна інтерпретація причини та наслідку). Кореляційне дослідження: виявлення 

природних зв'язків. Кореляційні дослідження, їх переваги (вивчення впливу факторів у 

природніх умовах) та недоліки (двозначна інтерпретація причини та наслідку). 

Відтерміновані кореляції, що виявляють послі-довність подій. Експериментальні 

дослідження. Пошук причин та наслідків психологічних феноменів. Незалежна та залежна 

перемінні. Етика проведення експеримента. Логіка експерименту як 

гіпотетико-дедуктивного методу. 

 

Література 

Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології. – К.: Гол.вид.ВО «Вища школа», 1979. – 

198с. 

Костюк Г.С. Принцип развития в психологии// Методологические и теоретические проблемы 

психолоии.- М.: Наука, 1969. – С.118-152 

Гапон Н. Толерантність як засадничий принцип методологічних підходів у вітчизняних 

ґендерних дослідженнях / Н. Гапон // Толерантність як соціально-культурний феномен: 

світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія/ [Ф.С.Бацевич, С.Л.Грабовська, 

О.В.Дарморіз та ін.]; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф.Мельника В.П. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2012. – С. 82-99.  

Максименко С. Д. Проблема метода в науке. - К.: Знание, 1982. – С. 23-29. 

Татенко В.О. Сучасна психологія: теоретико-методологічні проблеми: навч. посіб. – К.: Вид-

во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – С. 12-18. 

Гапон Н.П. Соціальна психологія: навч. посіб. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – С.19-21, 22-26. 

Тема 4. Категорії психології  

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

«психіка». Узагальнення сутнісних онтологічних ознак психічної реальності: евідентність, 

рефлексивність, інтенціональність, суб’єктність. Душа як найвищий вияв тілесного життя. 

Дух як вищий вияв душевної істоти. 
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Категорія свідомості. Свідомість та її структура. Рівні свідомості. Несвідоме, підсвідоме, 

надсвідоме. 

Категорії особистість, діяльність, спілкування у психології. Категорія особистості. 

“Індивід”, “особистість”, “індивідуальність”, “суб”єкт і об”єкт” тощо. Урахування системної 

детермінації розвитку особистості. Категорія діяльності, ознаки, структура. Категорія 

спілкування: види, форми, функції, структура.  

Категорія особистісного досвіду у модерній та пізньомодерній науці. Досвід як 

інтегративна характеристика особистості. Когнітивний аспект розуміння досвіду в модерн 

науці як динамічна структура знань, умінь, навичок. Недостатність персонологічного аналізу 

до категорії досвіду. Аналіз «висхідних» (подолання психічних криз) та «нисхідних» 

(невротичні, психотичні) патернів досвіду у пізньомодерній науці. Моделювання 

особистісного досвіду в поліфонічній психотерапевтичній культурі. 

Література 

Карпенко Л.А. Категориальный анализ понятий общение и коммуникация // Мир 

психологии. – 2006. - №4. –С.77-85. 

Кравцов Г.Г. Категория деятельности в психологической науке // Мир психологии. – 2006. - 

№3. – С.41-50. 

Маркин В.Н. Личность в категориальном ряду: индивид, субъект, личность, 

индивидуальность (психолого-акмеологический анализ) // Мир психологии. – 2007. – №1. – 

С.45-54. 

Татенко В.О. Сучасна психологія про душу, дух і, звичайно, про психіку: / В.О.Татенко. – 

Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С.6-18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/sops/2008_4/PDF/Tatenko.pdf 

Гапон Н. Особистість в психотерапії: конфігурації професійного досвіду. – Львів : Основа, 

1999. – С. 67, 110, 139.  

Гапон Н.П. Категорія досвіду в модерній та постмодерній психологічній науці /Н. П. Гапон // 

Антропологічні проблеми людини: колективна монографія; за заг. ред. д-ра філос. наук, 

проф.Мельника В.П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 132-150.  

 

Модуль2. Теоретико-методологічні проблеми особи та розвитку науки 

 5. Свідомість у руслі сучасних когнітивістських теорій 

Когнітивістська наука про метамету свідомості. Сфери дослідження когнітивної науки. 

Розуміня свідомості у когнітивній психології. Покликання (метамета) свідомості - укладання 

складних неусвідомлюваних умінь. 

Взаємозв’зок свідомого та несвідомого в експерименті Дж. Барга. Наслідки впливу 

експозиції вербального стимульного  матеріалу про літніх осіб на досліджуваних студентів у 

експерименті Барга.  Вияви свідомості  людини у різних станах континууму «сон-неспання». 

«Важка проблема свідомості» Д. Дж.Чалмерса. Розходження між біологічною роботою 

мозку і поведінкою. Понятття «кваліа». Гіпотеза «філософського зомбі». 

Людина без свідомого досвіду Д.К. Деннета. Критика фізикализма. Мозок як «синтаксична 

машина» яка наслідує здібності «семантичної машини». Поєднання холістичної концепції 

свідомості з природничими досягненнями. 

Інтенційність станів свідомості та її сутнісні властивості (Дж. Серль). Аргумент проти 

ідеї штучного інтелекту, умовний експеримент «Китайська кімната». 

Література 

Гарнцева Н.М. Современные нередуктивные подходы к психофизической проблеме 

(Макгинн, Нагель, Чалмерс). – Философские науки. – 2012. – № 11. – С. 129-139. 

Философ Дэвид Чалмерс: «Возможно, у смартфона есть сознание» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.psychologies.ru/people/razgovor-s-ekspertom/filosof-devid-chalmers-

est-li-soznanie-u-smartfona-vozmojno/ 

Трудная проблема сознания (Дж. Серл, Д. Деннет, Д. Чалмерс) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/text/27632575/ 

https://publications.hse.ru/articles/?mg=60016363
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Донн Деннет о нашем сознаниии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.ted.com/speakers/dan_dennett 

 

ТЕМА 6. Теоретичні та методологічні проблеми особистості 

1. Понятття особистості, класифікація теорій. Різні аспекти розгляду особистості 

Г.Олпортом: теологічний, філософський, юридичний, соціологічний, поведінковий та власне 

психологічний. Особистість як сукупність внутрішніх чинників, через які переломлюються 

всі зовнішні впливи (С.Л. Рубінштейн). Загальнотеоретичні проблеми психології особистості 

: структура особистості, типологія, динаміка, розвитку особи тощо. Емпіричні проблеми: 

вивчення мотиваційно-потребової сфери особистості, агресивності, тривожності, характеру 

тощо. Проблеми персонологічних теорій (наприклад, Фрейда, Юнга, Рубінштейна і т.п.) 

Структура особистості. Стратегії вивчення структури особистості: конституційна-

антропометрична (Кречмер, Шелдон, Конрад); факторна; структура особистості як набір рис 

(Кеттелл, Айзенк, Гілфорд та ін.); мотиваційно-динамічна (Маслоу, Роджерс, Олпорт, Левін, 

Макдугалл, Мюррей та ін.); поведінково-інтеракціоністська (Маслоу, Гілфорд та ін.). 

Структура особистості у працях Ковальова, Мерліна, Рубінштейна та ін. 

Типологія особистості. Проблема типології К. -Ґ. Юнга у фундаментальній праці 

«Психологічні типи». Завдання типологій: дослідницька, пояснювальна (Кречмер, Шелдон); 

емпірико-описова (Ганнушкін, Леонгард, Личко); терапевтична. Недоліки типологій. 

Література 

Максименко С.Д. Теоретико–методологічні проблеми психології особистості// Збірник 

наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН 

України, 2010. – Випуск 7 – С. 3-18.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2010_7/3-18.pdf 

Максименко С.Д. Структура особистості//Практична психологія та соціальна робота. – 2007. 

- №1. – С.1-13. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и применение ; 

пер. С. Меленевской и Д. Викторовой. 3 издание. – СПб: Питер, 1997. Глава 1. . 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt00.htm 

 

Тема 7. Теоретико-методологічні проблеми прикладної психології в 

окремих галузях суспільної практики 

Психологічне знання та практика регулювання соціальних конфліктів. Поняття та типи 

конфліктів. Пошуки причин конфліктів та способів їхнього розв’язання соціальними 

психологами. Лабораторні версії суспільних дилем. Ігри з ненульовою сумою. Соціально-

психологічні способи розв’язання соціальних дилем. Конкуренція як джерело конфлікту 

(експеримент М.Шерифа). Сприйняття несправедливості та спотворення сприйняття як 

джерела конфлікту. Стратегії примирення: рівноправні контакти, кооперація, комунікація, 

умиротворення. 

Соціальне пізнання та окремі психологічні проблеми в правосудді. Дотичні проблеми 

соціальної психології та правосуддя. Переконливість показів свідків, ефект дезінформації 

(експерименти Е.Лофтус). Помилки опитувань та підготовка інтерв’юерів (когнітивне 

інтерв’ю). Соціальні судження про обвинуваченого: вплив фізичної привабливості та 

подібності. Присяжні: настанови судді та ефект досудового розголосу.    

Соціальне пізнання та окремі психологічні проблеми в медицині. Ілюзорні 

взаємозв’язки, хіндсайт, діагнози, що самопідтверджуються (експеримент Д.Розенхана). 

Соціальне пізнання та проблемна поведінка. Феномен депресивного реалізму. Негативний 

стиль пояснення причин (атрибуцій) людей у стані депресії. Соціально-психологічні 

дослідження самотності та соціальної тривоги. 

Література 

Тэйлор Ш.Э. Социальное познание и здоровье // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по 

социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 487-505. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2010_7/3-18.pdf
http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt00.htm
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Уэллс Г.Л., Луус Э. Полицейские опознания как эксперименты: Социальная методология как 

основа для правильного проведения опознаний // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по 

социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.505-521. 

Гапон Н. Соціальна психологія. – Львів: Видавн. Львівського ун-ту ім. І.Франка, 2008.С.334-

356. 

 

Тема 8. Методологічні проблеми психології ХХІ століття 

Психологія в час постмодерності. Зміни психології в час постмодерних зрушень. 

Постмодернізм як динамічний ансамбль теорій та практик кінця ХХ – початку ХХІ ст., 

комплекс підходів, кожний з яких не займає домінуючої позиції. Основні елементи 

світобачення у добу постмодерності : недовіра до „метаоповідей” („метанаративів”) модерн-

науки, переорієнтація наукової свідомості з принципу логоцентризму, культивування 

науковцем принципу „методологічного сумніву.  

Криза в модерн психології та її форми. Характеристики кризи: загальна 

незадоволеність раціоналістською доктриною, сенсуалістичною психологією, поява нових 

міжгалузевих спроб поглибити зміст психологічних досліджень. Дисоціативність психології. 

Боротьба між об'єктивною й суб'єктивною, пояснювальною і розуміючою, матеріалістичною 

та спіритуалістичною, поведінковою психологією тощо. Протистояння природничо-

наукового й германевтичного підходів. Певна невідповідність наукової (академічної) 

психології та психотехнік (практичної психології). Розрив між науковою психологією і 

техніками, орієнтованими на поглиблене самопізнання. 

Ознаки методологічної кризи у модерн психології. Ознаки кризи у когнітивній 

площині: а)відсутність єдиної науки, дефіцит сталого знання, велика кількість 

альтернативних моделей розуміння і вивчення психічного; б) поглиблення розколу між 

дослідницькою і практичною психологією , в) конкуренція з боку паранауки, виникнення 

прикордонних між наукою і ненауковою системою знання.  

Трансформації предмету психології. Причини змін предмету. Вплив 

соціокультурної ситуації та конкретних обставин життя на наміри, судження людей, які 

виявляються у міжгруповій взаємодії. Війни, ріст авторитаризму держав та тероризму у світі 

примушує по-новому вивчати чинники групової поляризації. Культурна викоріненість особи 

(марґінальні спільноти „закритого типу”). Необхідність вивчення расових упереджень, 

стереотипів та психології марґіналізованих груп сучасних мегаполісів. Важливість 

посилення світоглядового аспекту психологічного пізнання. 

Література 

Татенко В.О. Сучасна психологія про душу, дух і, звичайно, про психіку // Соціальна 

психологія,. 2008 – . № 4. –  С. 3-16. 

Гапон Н.П. Соціальна психологія: навч. посіб. –Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. С. 7-10. 

4.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

у тому числі Усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологія та теорія: загальні характеристики 

 
1 модуль. Т. 1. Система методології 

психології та компоненти наукового пізнання 
11 2 2   7 11 2    9 

Т.2. Методологія психології 

 
11 2 2   7 13 2 2   9 

Т.3. Принципи та методи психології 
11 2 2   7 9     9 
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Т45. Категорії психології 

11 2 2   7 11 2    9 

Разом за змістовим модулем 1 44 8 8   28 44 6 2   36 

 

1 модуль 2. Т.5. Свідомість у руслі сучасних 

когнітивістських теорій 

 

11 

2 2   7 10     10 

Т.6. Теоретичні та методологічні проблеми 

психології особистості 

11 
2 2   7 14 2 2   10 

Т. 7. Теоретико-методологічні проблеми 

прикладної психології в окремих галузях 

суспільної практики 

 

11 

2 2   7 12 2    10 

Т. 8. Методологічні проблеми психології ХХІ 

ст. 

 

13 

2 2   9 10     10 

Разом за змістовим модулем 2 
46 8 8   30 46 6 2   40 

Усього годин 
90 16 16   58 90 10 4   76 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Т. 1. Система методології психології та компоненти наукового пізнання 2  

2 Т.2. Методологія психології 

 

2 2 

3 Т.3. Принципи та методи  психології 2  

4 Т.4. Категорії психології 2  

5 Т.5. Свідомість у руслі сучасних когнітивістських теорій 

 

2  

6 Т.6. Теоретичні та методологічні проблеми психології особистості 2 2 

7 Т. 7. Теоретико-методологічні проблеми прикладної психології в окремих галузях 

суспільної практики 

 

2  

8 Т. 8. Методологічні проблеми психології ХХІ ст. 

 

2  

 Разом 16 4 

8. Самостійна робота 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Т. 1. Система методології психології та компоненти наукового пізнання 7 9 

2 Т.2. Методологія психології 

 
7 

9 

3 Т.3. Принципи та методи психології 7 9 

4 Т.4. Категорії психології 7 9 

5 Т.5. Свідомість у руслі сучасних когнітивістських теорій 

 
7 10 

6 Т.6. Теоретичні та методологічні проблеми психології особистості 7 10 

7 Т. 7. Теоретико-методологічні проблеми прикладної психології в окремих галузях 

суспільної практики 
7 10 
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8 Т. 8. Методологічні проблеми психології ХХІ ст. 

 
9 10 

 Разом 58 76 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

                                                               Не передбачене. 

                                     

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Інтерактивні методи (тренінги, програмоване навчання, навчальні дискусії та рольові, ділові ігри). 

Завдання до самостійної роботи: 

підготовка до практичних занять, 

опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

підготовка до змістових модулів, 

реферування наукової літератури (конспект) та виконання різних видів самостійної роботи. 

 підготовка до іспиту(заліку). 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності підготовки 

студентам надається можливість виконувати творчі роботи й завдання, що мають пошуковий 

експериментальний та аналітичний характер. Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню 

навчального матеріалу і формуванню у студентів креативності, критичності й системності 

світогляду. 

Види самостійної роботи: 

Міні - творча робота. Написання даної роботи передбачає, що студенти  досліджують не 

лише теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження за 

методиками (тест, анкета, інтерв’ю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису (може бути 

друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд теми – 2 сторінки, результати 

дослідження за методикою –2-3 сторінки, список літератури (не менше 3 джерел). 

Максимальний бал –5. 

Реферат. Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише 

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає критичний аналіз 

різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список літератури (не менше 3 джерел ). 

Максимальний бал -5. 

Аналіз монографій. Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 5. 

Психологічний аналіз твору мистецтва : повісті, роману, віршів, кінофільму тощо. 

Виконуючи дану роботу, студенти не лише в теоретичній, а й в образній формі висловлюють 

своє ставлення до тієї чи іншої психологічної проблеми. Обсяг – 3 сторінки. 

Максимальний бал – 5. 

«Лист до автора твору». Дана форма самостійної роботи передбачає написання твору за 

вільним стилем, в якому можна висловити своє наукове та емоційне ставлення до позицій 

конкретного автора книги (статті), до тієї чи іншої наукової праці. Обсяг – до 3 сторінок. 

Максимальний бал – 5. 

 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Питання для поточного контролю. 

Змістовий модуль 1. 

1. Методологія науки. 

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

3. Концепція. Понятття і концепт. 

4. Типологія гіпотез 
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5. Структура наукового дослідження 

6. Етапи та зміст наукового дослідження 

7. Наукова парадигма.  

8. Дискурс. 

9. Методологічна вертикаль психології  

10. Функції методології.  

11. Особливості методологізму психології на сучасному етапі науки.  

12. Аналіз методологічних підходів у психології.  

13. Особистісний методологічний підхід у психології.  

14. Віковий методологічний підхід у психології.  

15. Індивідуальний методологічний підхід у психології.  

16. Діяльнісний методологічний підхід у психології.  

17. Системний методологічний підхід у психології.  

18. Понятття наукового принципи у психології. Характеристика принципів детермінізму, 

відображення, єдності свідомості та діяльності тощо у психології.  

19. Принципи онтологічно-орієнтованої психології. 

20. Толерантність як засадничий принцип методологічних підходів у вітчизняних ґендерних 

дослідженнях 

21. Класифікація методологічних принципів у праці О. М. Ткаченка та їхня характеристика: 

детермінізму, відображення, єдності свідомості та діяльності, розвитку, системно-структурний. 

22. Проблема методу в психології: кількісні та якісні методи в психології.  

23. Категорії психології.  

24. Психічне відображення, його рівні. 

25. Категорія свідомості.  

26. Категорія діяльності.  

27. Категорія особистості.  

28. Категорія спілкування.  

29. Основні проблеми методу в психології. 

30. Кореляційні дослідження, їх переваги (вивчення впливу факторів у природніх умовах) та 

недоліки (двозначна інтерпретація причини та наслідку). 

31. Експериментальні дослідження: пошук причин та наслідків. 
Змістовий модуль 2. 

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

33. Категорія свідомості.   

34. Категорії особистість, діяльність, спілкування у психології.  

35. Категорія особистісного досвіду у модерній та пізньомодерній науці.  

36. Свідомість у руслі сучасних когнітивістських теорій. Когнітивістська наука про метамету 

свідомості. 

37. Взаємозв’зок свідомого та несвідомого в експерименті Дж. Барга. 

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

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

40. Інтенційність станів свідомості та її сутнісні властивості (Дж. Сьорль). 

41. Теоретичні та методологічні проблеми особистості. Понятття особистості, класифікація теорій. 

42. Структура особистості 

43. Типологія особистості. Недоліки типологій. Невизначеність категоріального статусу Я-концепції.  

44. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «свобода – 

детермінізм» 

45. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «раціональність – 

ірраціональність». 

46. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «холізм – 

елементалізм» 

47. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «конституціоналізм – 

інвайронментализм» 

48.  Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «змінюваність – 

незмінність» 

49. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «суб'єктивність - 

об'єктивність» 
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50. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «проактивність – 

реактивність» 

51. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «гомеостаз – 

гетеростаз» 

52. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії «пізнаванність – 

непізнаваність» 

53. Критерії оцінки теорій особистості. Верифікованість 

54. Критерії оцінки теорій особистост. Еврістична цінність 

55. Критерії оцінки теорій особистості.Внутрішня економність й узгодженість. 

56. Критерії оцінки теорій особистості. Ширина охоплення. 

57. Критерії оцінки теорій особистості. Функціональна цінність 

58. Теоретичні дослідження психології малої групи.  

59. Теоретико-методологічні проблеми прикладної психології в окремих галузях суспільної практики 

60. Психологічне знання та практика регулювання соціальних конфліктів.  

61. Соціальне пізнання та окремі психологічні проблеми в правосудді.  

62. Соціальне пізнання та окремі психологічні проблеми в медицині.  

63. Методологічні проблеми психології ХХІ століття 

64. Психологія в час постмодерності.  

65. Криза в модерн психології та її форми.  

66. Ознаки методологічної кризи у модерн психології.  

67. Трансформації предмету психології.  
 

Система контролю роботи студентів 

Вид заняття Кількість подій 

Денна/заочна 

Максимум балів за 1 подію 

денна/заочна 

Разом балів 

Денна ф.н. 

Разом балів 

 Заочна ф.н. 

Дискусія на занятті та 

активна робота на 

платформі МООDLЕ 

4 /2 5/10 

 

20 20 

Контр. робота 2 /1 5/10 10 10 

Письмовий аналіз тексту. 

Відео-лекції на платформі 

TED або ін. ( за інтернет 

адресою) 

За темою 6 або 7 10 

за обсяг  10 тис. знаків з 

пробілами + посилання на 

лекцію , чи текст 

 

10 10 

Реферування іншомовного 

джерела у вигляді 

презентації або тексту 

За темою 8 10  

 за обсяг  10 тис. знаків з 

пробілами 

10 10 

Разом    50 50 

Іспит 

Відповідь на тестові 

питання 

25 питання 2 50 50 

Разом   100 балів 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

  

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

 

Змістовий модуль 1                                         
Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4    Т5 Т6 Т7 Т8    

6 6 6 6    6 6 6 8    

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 
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75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

13. Методичне забезпечення 

1. 1. Гапон Н.П. Методичні вказівки до курсу «Теоретико-методологічні проблеми 

психології» та опорний конспект лекцій для студентів першого курсу магістратури, 

спеціальність 053 – психологія  денної та заочної форм навчання.– Львів: філософський 

факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 108 с. 
 

14. Рекомендована література  

Основна 

1. Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. 

посіб. / О. Л. Туриніна. – Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. С.-39-49 

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf 
2. Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології.-К.: Гол.вид. ВО «Вища школа», 1979. – 

198с. 

3. Татенко В.О. Сучасна психологія: теоретико-методологічні проблеми: навч. посіб. / В.  

О.Татенко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 288 с. 

Допоміжна 
4. Гапон Н.П. Соціальна психологія: навч. посіб. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 366 с. 

5. Бондаренко Л.В.  Методологічні та теоретичні проблеми вивчення психології: навч.-метод. комплекс 

навч. дисцип. та опорний конспект лекцій для студ. спец. 6.040100 – Психологія. Опорний конспект 

лекцій.//Методологічні та теоретичні проблеми вивчення психології”. –Херсон: ХФ ВМУРоЛ 

"Україна", 2008. – 21 с. 

6. Велитченко Л., Подшивалкіна В. Методологічні та теоретичні проблеми психології. Програмний 

конспективний довідник. – Одесса, 2009. – 278 с. 

7. Гапон Н.П. Особистість в психотерапії: конфігурації професійного досвіду. – Львів: Основа, 

1999. – 198 с. 

8. Гапон Н. Патографічний дискурс: перспективи ґендерного діалогу // Науковий вісник 

Чернівецького університету.  Філософія. – 2003. – Вип. 148-149. – С.94-99. 

9. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: філософські дискусії другої половини ХХ 

сторіччя. Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 378 с. 

10. Гапон Н.П. Категорія досвіду в модерній та постмодерній психологічній науці /Н. П. Гапон // 

Антропологічні проблеми людини: колективна монографія; за заг. ред. д-ра філос. наук, 

проф.Мельника В.П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 132-150. – 1, 5 д. арк. 

..(розділ кол.монограф.) 

11. Гапон Н. Толерантність як засадничий принцип методологічних підходів у вітчизняних 

ґендерних дослідженнях / Н. Гапон // Толерантність як соціально-культурний феномен: 

світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія/ [Ф.С.Бацевич, С.Л.Грабовська, 

О.В.Дарморіз та ін.]; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф.Мельника В.П. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2012. – С. 82-99. – 1,0 д. арк. .(розділ кол.монограф.). 
12. Горбунова В. В. До проблеми методологічних засад експерименту в психології // Наукові записки 

Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. — К.: 

Плавник, 2005. — Вип. 26, в 4 томах, т. 1. — С. 383–386.  

13. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии : учебник / Т. В. Корнилова, С. Д. 

Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2011. — 483 с. 
14. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1977. – 300 с. (Кун Т. Структура научых 

революций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biometrica.tomsk.ru/Kuhn.pdf ) 

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf
http://www.biometrica.tomsk.ru/Kuhn.pdf
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15. Мадди С. Р. Теории личности: сравнительный анализ / Пер.с англ. - СПб.: Издательство 

"Речь", 2002 – 539 с. 

16. Максименко С.Д. Теоретико–методологічні проблеми психології особистості// Збірник 

наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН 

України, 2010. – Випуск 7 – С.3.-18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2010_7/3-18.pdf 

17. Максименко С.Д. Структура особистості//Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - 

№1. – С.1-13. 

18. Маноха І.П. Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований 

підхід: Автореф. дис... д-ра психол. наук / І. П. Маноха; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 

2003. - 48 с.:  

19. Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с 

20. Методологічні та теоретичні проблеми психології. Навчальний посібник/ М.С. Корольчук, 

Ю.Л. Трофімов, В.І. Осьодло та ін. – К.: Ніка-Центр, 2008. –336 с. 

21. Методологические проблемы психологии в начале XXI века// Психологический журнал.– 

2006. – №1 (январь). – С.56-59. 

22. Наконечна М. М. Допомога іншому: психологічні аспекти: монографія. – К. : Видавн. Дім 

«Слово», 2012. – 184 с.   

23. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології. – К. :Ніка-Центр, 2003. – 204 с. 

24. Рождественський А.Ю. Методологія дослідження психічної реальності: сучасний стан та 

способи переосмислення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://vuzlib.com/content/view/853/94/ 

25. Семиченко, В. А. Психология личности: Модульный курс (лекции, практические занятия, 

задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. – 

Киев : Видавець Ешке О.М., 2001. – 427с. 

26. Скорик М.М. Проблема методологічного плюралізму в соціально-психологічному пізнанні // 

Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. – К.: Міленіум. 2003. - Вип..7(10). – С.43-54. 

27. Слюсаревський М. М. Поведінковий підхід у політичній психології: термінологічний тезарус, 

основні напрями і проблеми // Соціальна психологія. – 2010. – №1 (39). – С. 3–17. 

28. Татенко В.О. Сучасна психологія про душу, дух і, звичайно, про психіку // Соціальна 

психологія. – 2008. – № 3. – С.6-18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/sops/2008_4/PDF/Tatenko.pdf 

29. Татенко В.О. Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями в світлі 

суб’єктно-вчинкового підходу // Наук. студії із соц. та політ. психології: зб. ст. – К., 2007. – 

Вип. 16 (19). – С.127-140. 

30. Теорія парадигм Т. Куна (критика) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://studfilosed.ru/otvety-na-ekzamen-po-filosofii/181-teoriya-paradigm-t-kuna.html 

31. Философ Дэвид Чалмерс: «Возможно, у смартфона есть сознание» 

http://www.psychologies.ru/people/razgovor-s-ekspertom/filosof-devid-chalmers-est-li-soznanie-u-

smartfona-vozmojno/ 

32. Фромм Э. Исскуство любить // Душа человека. – М. : АСТ Москва, 2009. – 224 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://loveread.ec/view_global.php?id=49432 

33. Фуко М. Археология знания: пер. с фр.; общ. ред. Бр. Левченко.– К.: Ника-Центр, 1996.— 208 

с.  ( Р http://yanko.lib.ru/books/cultur/foucalt_larcheologie_du_savoir_ru.htm) 

34. Хьелл Л., Зиглер Д.Теории личности. Основные положения, исследования и применение ; пер. 

С.Меленевской и Д.Викторовой. 3 издание. – СПб: Питер, 1997. Глава 1. . [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt00.htm 

35. Шлемкевич М. Загублена укpаїнська людина.- К.; МП "Фенікс", 1992. – 157с. 

36. Юнг К. Г. Проблема души нашего времени: Пер. с нем. / Предисл. А. В. Брушлинского. – М.: 

Издательская группа „Прогресс”, „Универс”,1993. – 336 с. 

 
 
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1977. – 300 с. (Кун Т. Структура 

научых революций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.biometrica.tomsk.ru/Kuhn.pdf ) 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2010_7/3-18.pdf
http://vuzlib.com/content/view/853/94/
https://studfilosed.ru/otvety-na-ekzamen-po-filosofii/181-teoriya-paradigm-t-kuna.html
http://yanko.lib.ru/books/cultur/foucalt_larcheologie_du_savoir_ru.htm
http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt00.htm
http://www.biometrica.tomsk.ru/Kuhn.pdf
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Рождественський А.Ю. Методологія дослідження психічної реальності: сучасний стан та 
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