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Новые взгляды сквозь старые щели 
Г. Лихтенберг 

 
Навчальна дисципліна «Методологічні та теоретичні проблеми 

сучасної психології» належить до дисциплін професійної 
підготовки магістрів. 

Здобуття рівня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 053 
Психологія передбачає наявність у них знань і сформованість 
умінь щодо постановки і розв’язання актуальних теоретико-
методологічних проблем у власних науково-пошукових 
дослідженнях з визначенням їх ролі та значення для розвитку 
психологічної науки, що, у свою чергу, і зумовлює необхідність 
опанування ними навчальної дисципліни «Методологічні та 
теоретичні проблеми сучасної психології». 

Знання теоретико-методологічних засад психологічної науки, 
уміння аналізувати актуальні теоретичні і методологічні 
проблеми сучасної психології – ознака високої професійної 
майстерності психолога, свідчення високого рівня його фахової 
підготовки. 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Методологічні 
та теоретичні проблеми сучасної психології» розроблено 
відповідно до структури та змісту робочої програми навчальної 
дисципліни. 

У посібнику гармонійно поєднанні теоретичні відомості курсу 
та засвоєння практичних умінь під час розгляду питань на 
семінарських заняттях. Вони проводяться з метою сприяння 
ефективному засвоєнню студентами питань курсу, вироблення у 
них вміння користування спеціальною психолого-педагогічною та 
філософською літературою, навичок аналітичного підходу до 
систематизації та структуризації теоретичного матеріалу. 

На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. 
Впродовж підготовки до заняття студент повинен з'ясувати план 
заняття, прочитати конспект лекцій з теми і відповідні розділи 
підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, 
опрацювати питання що виносяться для обговорення і 
підготуватися до виступу. Питання курсу «Методологічні та 
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теоретичні проблеми сучасної психології», які не виносяться на 
розгляд впродовж семінарів, вивчаються студентами самостійно. 

Готуючись до виступу на занятті, студентам рекомендується 
скласти план або тези виступу, якими можна користуватись під 
час виступу. Дуже важливо під час виступу спиратись на 
теоретичні положення методології психології, робити 
узагальнення, висновки, критично відноситись до положень, які 
даються в спеціальній літературі. 

Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі 
вільної дискусії, тому кожен студент повинен уважно слухати 
доповіді всіх учасників і може виступити з доповненням, або 
вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на 
поставлене питання іншим студентом. 

На семінарське заняття студенти можуть підготувати 
реферати, есе, наукові доповіді з тем, що виносяться на самостійне 
опрацювання, однак стосуються теми, яка виноситься для 
вивчення на заняття. 

Після усної відповіді студенти та викладач можуть поставити 
питання, що стосуються теми виступу. Якщо студент не 
підготувався до заняття або пропустив його, він повинен 
відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде заняття в 
групі. За погодженням з викладачем студент може підготувати 
реферат з пропущеної теми.  

Засвоєння програмного матеріалу з дисципліни потребує від 
студента не лише участі у різних формах аудиторної роботи під 
керівництвом викладача, а й самостійного опрацювання. Зокрема, 
в аудиторії студент повинен брати участь у практичних заняттях, 
навчальних дискусіях, диспутах тощо. Під час самостійного 
опрацювання матеріалу студент повинен укласти конспективні 
записи з кожної теми, беручи до уваги перелік вказаної літератури 
з основного та додаткового списків. Конспект має містити 
інформацію про визначення термінів, понять, розвиток явищ, 
висловлювання науковців з врахуванням специфіки конкретної 
теми. Компонент самостійної роботи полягає у прагненні до 
повного вираження власної думки з кожного конкретного 
питання.  

Під час вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі 
види самостійного учіння студента: слухання лекцій, участь у 
семінарських заняттях, виконання практичних і науково-
пошукових робіт; відпрацювання тем лекцій та семінарських 
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занять, підготовка рефератів, есе підготовка до модульного 
контролю та іспитів; робота з літературою та ін. Самостійну 
роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 
студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого навчального 
закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах 
(лабораторіях), а також в домашніх умовах. Опрацювавши 
літературні, наукові та публіцистичні джерела (шляхом читання, 
запам’ятовування, конспектування, цитування тощо), а також 
отримавши консультації викладача, студенти повинні сформувати 
уявлення про визначені феномени, проблеми, явища та процеси. 

Під час самостійної роботи студенти мають змогу краще 
використати свої індивідуальні здібності. Все це сприяє глибокому 
осмисленню навчального матеріалу, виробляє у студентів 
цілеспрямованість у здобутті знань, самостійність мислення. 
Самостійна робота здійснює і виховний вплив на студентів, 
сприяючи формуванню і розвитку необхідних моральних якостей. 
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§ 1.1. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Навчальна дисципліна «Методологічні та теоретичні 

проблеми сучасної психології» складена відповідно до освітньої 
програми здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 
Психологія.  

Дисципліна «Методологічні та теоретичні проблеми сучасної 
психології» є інтегративною в комплексі фундаментальних і 
професійно орієнтованих навчальних предметів, що вивчаються 
майбутніми психологами. Вона знайомить зі змістом провідних 
психологічних теорій, історичними, соціокультурними і 
феноменологічними передумовами конструювання і верифікації 
наукового психологічного знання, розглядає боротьбу ідей, шкіл, 
підходів, принципів наукових досліджень, правила і критерії 
унормування дослідницьких фактів і переведення їх в розряд 
наукових тощо. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розгляд 
основних методологічних підходів та принципів психології, 
ознайомлення студентів з основними проблемами теоретичного 
та методологічного забезпечення психологічної науки на 
сучасному етапі розвитку. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Методологічні та 
теоретичні проблеми сучасної психології» є органічно пов’язаною 
з попередніми навчальними дисциплінами, які вивчалися 
студентами-психологами впродовж навчання у вищому 
навчальному закладі, а саме: «Загальна психологія», «Основи 
наукового дослідження», «Історія психології» тощо. 

В процесі викладання курсу реалізуються дві цільові функції: 
пізнавальна (оволодіння методологічними і теоретичними осно- 
вами психології, її категоріальним ладом, рівнями категорій) і 
практична (отримання навичок розробки програми психоло- 
гічного дослідження).  

Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістових модулів: 
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1. Методологічні проблеми психології: рефлексія науки – 
сучасний стан питання. 

2. Теоретичні проблеми психології: понятійно-категоріальний 
каркас психологічної науки.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологічні та 
теоретичні проблеми сучасної психології» є створення умов для 
забезпечення теоретико-методологічної грамотності та рефлексії 
психолога, що відображається у розумінні ним специфіки 
сучасного стану та тенденцій розвитку психологічної теорії та 
практики, пошуків рішення основних проблем психології тощо. 

Завдання курсу: 
1. Розкрити поняття про методологію психології та 

співвідношення емпіричного, теоретичного і методологічного 
знання. 

2.  Розкрити особливості розвитку і будови категоріального 
апарату психології. 

3. Виділити і розкрити основні пояснювальні принципи 
психології.  

4. Визначити зміст основних методологічних проблем 
психології.  

5. Формувати у студентів знання, необхідні для аналізу 
класичних та сучасних психологічних теорій, визначати, 
аналізувати науково-методологічні та прикладні можливості 
доробку сучасної психологічної науки. 

6. Знайомити студентів з теоретичними основами наукової 
психології в розрізі множинності психологічних теорій і 
виявлення теоретичних проблем психології на сучасному етапі 
розвитку. 

7.  Формувати спеціальні вміння, що забезпечать реалізацію 
науково-дослідницької та професійно-практичної діяльності 
майбутнього фахівця. 

Вивчення навчальної дисципліни «Методологічні та 
теоретичні проблеми сучасної психології» спрямовано на 
формування таких компетенцій: 

Інструментальні компетенції: 
- здатність до організації та планування заходів науково-

дослідницької, педагогічної та практичної діяльності у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових 
підходів та прогнозування;  
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- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, що 
потребує оновлення та інтеграції знань, переосмислення 
накопиченого досвіду, переоцінки своїх можливостей, в умовах 
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; 

- готовність використовувати на практиці, в реальних умовах 
професійної діяльності засвоєні знання, навички і уміння з 
організації науково-дослідних, науково-практичних, 
управлінських заходів; 

- здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану 
на знаходження необхідної інформації, перевірку її надійності та 
достовірності, здійснювати аналіз та оцінку за різними 
критеріями інформації, отриманої з різних джерел;  

- здатність застосовувати новітні комп’ютерні технології на 
різних етапах науково-дослідницької діяльності, для організації 
дистанційних форм навчання та спілкування, обміну інформацією;  

Міжособистісні компетенції: 
- готовність до активного спілкування в науковій, виробничій 

і соціальній сферах діяльності, до встановлення адекватних 
міжособистісних стосунків в різних ситуаціях спілкування, до 
оптимізації умов взаємодії; 

- здатність до використання іноземних мов у професійній 
діяльності; активна особистісна, професійна та соціальна 
мобільність; 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків 
(обґрунтувань, пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, 
зокрема, до осіб, які навчаються; 

Системні компетенції: 
- готовність самостійно оволодівати новими методами 

дослідження, гнучко адаптуватися до змін умов діяльності через 
активізацію свого особистісного потенціалу, корекцію науково-
практичного профілю своєї професійної діяльності у відповідності 
до вимог певного профілю професійної компетентності; 

- прийняття відповідальності за свої рішення в рамках 
професійної компетенції, розробляти декілька варіантів 
розв’язання складних проблемних ситуацій, прогнозувати імовірні 
наслідки; 

- здатність до подальшого навчання, до автономного та 
самостійного формування програм саморозвитку, обирання 
адекватних стратегій корекції та розвитку власних здібностей; 
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- готовність до позитивного впливу особистим прикладом на 
власне соціальне оточення на основі дотримання норм і 
рекомендацій здорового способу життя; 

Професійні компетенції: 
здатність й готовність до: 
- визначення проблемного поля, компетентного вибору тем 

науково-дослідних і проектних робіт, до самостійної постановки 
завдань дослідження в певній області психології; 

- розробки програм дослідження (теоретичного, 
емпіричного), їх методологічного обґрунтування та методичного 
забезпечення з використанням новітніх знань та технологій; 

- оволодіння навичками аналізу власної діяльності як 
професійного психолога, формування цілісного інтегративного 
уявлення про себе як про фахівця, розробка індивідуальних 
програм підвищення кваліфікації, оптимізації власної діяльності; 

- підготовки наукових звітів та публікацій за результатами 
виконаних досліджень, рецензування й редагування наукових і 
навчально-методичних публікацій; 

- планування, організації й психологічного супроводу 
впровадження результатів наукових досліджень в умови реальної 
професійної, навчальної, суспільної діяльності. 

 
 

Очікувані програмні результати навчання: 
В результаті освоєння дисципліни студент повинен: 

знати: 
- історію розвитку та сучасні методологічні проблеми 

психологічної науки; 
- структуру та основні елементи психологічних теорій; 
- сучасні психологічні теорії у сфері своїх наукових інтересів та 

теми магістерської роботи; 
- чим відрізняються принципи теоретичної і практичної 

психології; 
уміти: 

- виявляти методологічні особливості основних психологічних 
напрямків та наукових шкіл у психології; 

- аналізувати зміст класичних та сучасних психологічних 
теорій;  

- ставити та обговорювати теоретичні та методологічні 
проблеми психології; 
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- аналізувати сучасні аспекти ключових проблем психології; 
- обґрунтовувати принципи, на яких будується наукове 

дослідження; 
- писати анотацію до наукової роботи, вести наукові дискусії. 

володіти: 
- інструментарієм, методами організації та проведення 

дослідження; 
- навичками творчого узагальнення отриманих знань в 

письмовій та усній формі; 
- прийомами ведення теоретичних дискусій, полеміки; 
- навичками формулювання поняття, виокремлювати головні 

положення наукових парадигм, співвідносити їх з іншими. 
демонструвати здатність і готовність до: 

- аналізу сучасних аспектів ключових проблем психології; 
- ведення наукової дискусії; 
- проведення наукового аналізу теоретико-методологічних 

проблем сучасної психології; 
- обґрунтовування принципів, на яких будується наукове 

дослідження; 
- застосування отриманих знань на практиці та у професійній 

діяльності. 
- розуміння специфіки предмета психології, зв'язку з іншими 

дисциплінами. 
Знання, засвоєні в межах навчальної дисципліни, будуть 

використані при написанні науково-дослідних, випускних робіт, 
для розширення власного та професійного світогляду. 

 
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовний модуль 1. Методологічні проблеми психології: 

рефлексія науки – сучасний стан питання. 
 
Тема 1. Наукове знання: теоретичний та емпіричний рівні.  
Наука і її підстави. Поняття наукових революцій. Типи наукової 

раціональності. Структура наукового знання. Здоровий глузд і 
теоретичне знання. Експеримент і теорія. Теоретичний і 
емпіричний рівень наукового знання. Емпіричні та теоретичні 
об'єкти. Фундаментальне й прикладне наукове знання. Зміна 
наукових парадигм і теоретичне знання. Основні атрибути 


