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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» 

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 053 Психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології» є вивчення основних положень загальної методології науки і методології 

психології, категоріального аналізу в психологічному пізнанні, основних проблем сучасного 

людинознавства, умов доцільності і плідності застосування системного підходу в психології.  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даного курсу тісно пов'язане з такими 

дисциплінами як «Загальна психологія»; «Історія психології»; «Філософія».  

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

Змістовний модуль 1. Загальні поняття методології науки. 

Змістовний модуль 2. Теоретико-методологічні проблеми психології. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології» є засвоєння теоретичних знань і практичних навичок методологічного аналізу 

для проведення науково-дослідних робіт у галузі методології психології, а також в конкретно-

психологічних дослідженнях, в тому числі в психологічній практиці. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології» є забезпечення засвоєння здобувачами теоретичних знань та практичних навичок 

по наступних аспектах: 

- Загальна характеристика методології науки і методології психології 

як самостійної галузі наукового пізнання. 

- Уявлення про сучасні методологічні концепції. 

- Представлення про фундаментальні принципи сучасної психології 

і основні категорії психологічного знання. 

- Загальна характеристика предмета і методів психологічного 

дослідження. 

- Методологічні основи експериментування та психологічної 

практики. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

Загальні: здатність до особистісної і професійної самоактуалізації і самореалізації у 



ВНЗ, здатність до цілісного осягнення генези освіти як інституту в історичному контексті,  

здатність до методологічного аналізу психологічних теорій, здатність до характеристики 

методології науки і методології психології взагалі, здатність до пошуку, обробки й 

використання інформації, її інтерпретації й використання з професійною метою; здатність 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології, готовність до розвитку критичного 

мислення, здатність забезпечувати прямий та зворотній зв'язок зі здобувачами; здатність до 

представлення складної методологічної інформації у стислій формі. 

Спеціальні:  готовність до оволодіння теоретичними знаннями про сутність суб’єкта 

діяльності; здатність до аналізу психологічних теорій творчості; здатність до оволодіння 

практичними навичками діагностики і стимулювання творчої діяльності; здатність 

самостійно та вільно орієнтуватися у змісті психології суб’єктів педагогічного процесу; 

здатність застосовувати знання з психології суб’єктів педагогічного процесу в процесі 

вивчення та практичного розв’язання психологічних проблем навчання; готовність до 

планування психологічних наслідків запровадження нових технологій навчання; готовність 

до вивчення та узагальнення психологічних проблем у педагогічному процесі, надання 

рекомендацій щодо їх вирішення; готовність до впровадження власних науково-методичних 

підходів забезпечення навчально-виховного процесу із учнівською та студентською молоддю; 

здатність забезпечувати систему профілактичної роботи на основі психолого-педагогічної 

діагностики. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин /5 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ. 

Тема 1. Структура і функції методологічного знання і його значення для психології. 

Визначення методології науки. Види і форми рефлексії наукового знання. 

Співвідношення поняття «методологія» із поняттями «світогляд» «філософія», «наука», 

«наукознавство». Дескриптивна і нормативна методологія. Функції дескриптивного 

методологічного аналізу. Структура методологічного знання. Значення методологічного 

знання для психології. Базові поняття методології. 

Тема 2. Розвиток методології науки. 

Історична відносність форм, засобів, ідеалів і норм наукового пізнання. Позитивізм і 

його роль як методологічного базису. Виникнення неопозитивізму. Проблеми логічних основ 

науки і критеріїв науковості. Методологічні проблеми науки в працях К. Поппера.  

Методологічні дослідження в постпозітівізма (Т. Кун , І. Лакатос , М. Полані, С. Тулмін, П. 

Фейєрабенд) . 



Тема 3. Рівні методологічного знання. 

Філософсько-світоглядний рівень методологічного знання. Рівень загальнонаукової 

методології. Конкретно-наукова методологія. Тенденції розвитку, критерії оцінки. Рівень 

процедур і технік дослідження; підходи до типологізації психологічних методів. 

Тема 4. Структура сучасного наукового знання. 

Підстави класичної, некласичної і постнекласичної науки (наукова картина світу, 

ідеали і норми наукового пізнання, філософські підстави науки). Структура сучасного 

наукового знання. Критерії відносної істинності наукових теорій. Логіка зміни наукових 

теорій. Закони в складі наукового знання. 

 

Змістовий модуль 2.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ. 

Тема 5. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології. 

Емпірична і теоретична психологія. Сучасне уявлення про теоретичні та емпіричні 

методи в психології. Підстави виділення психології в самостійну науку (розвиток 

ассоцианизма та інші досягнення). Визначення психічних явищ в контексті різних підходів до 

пояснення психіки. Визначення психічних явищ у вітчизняній психології. 

Тема 6.Теорії діяльності як методологічний підхід у психології. 

Історичні витоки принципу діяльності. Співвідношення понять взаємодія, 

відображення, активність і діяльність. Основні змістовні характеристики діяльності людини. 

Теорія діяльності як загально-психологічна парадигма  

Тема 7. Криза в психології та пошуки загальної методології. 

Психологія свідомості та ознаки кризи. Постановка проблеми кризи в психології. 

Методологічні основи кризи за Л.С. Виготським. Сучасний стан кризи і варіанти її 

подолання. Поліпарадигмальність психології як альтернатива її кризи. 

Тема 8. Фундаментальні методологічні проблеми психології. 

Проблема об'єктивного методу в психології. Сучасні підходи до створення 

об'єктивного методу. Психофізіологічна і психофізіологічна проблеми в психології.  

Проблема одиниць аналізу психіки.  Проблема біологічного і соціального.  

Тема 9. Категорія особистості в психології. 

 Особистість як системоутворююча категорія в психології . Положення про діяльнісної 

сутності людини та її соціальній природі. Потреба в персоналізації і мотиви поведінки 

індивіда. Типологія теорій особистості з точки зору джерел саморозвитку особистості. Теорія 

особистості з позицій категоріального аналізу психології. Онтологічна модель особистості  
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4. Форма підсумкового  контролю результатів навчання  - залік у 3 семестрі 

5. Засоби діагностики результатів навчання  

Засобом діагностики успішності навчання є поточне тестування, консультації, 

співбесіди, подання доповідей, підсумковий контроль. 


