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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни "Методологія  та теорія психології"  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  рівень 

вищої освіти: перший (бакалаврський) спеціальність: 053 психологія             

ступень вищої освіти: бакалавр 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методологічні  та 

методичні основи сучасної психології,  її теоретичні конструкції, зокрема 

категоріально-понятійний апарат 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Дисципліна "Методологія  та теорія психології"   входить до  циклу 

професійної  підготовки освітньо-професійної програми підготовки.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Сутність методології та історія її становлення 

2. Поняття, категорії та проблеми психології 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета засвоєння дисципліни є методологічна та теоретична грамотність 

психолога бакалавра, 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 1)засвоєння студентами основних понять методології науки  

та загальним категоріальним апаратом психології; 

2)  засвоєння зразків та оволодіння навичками методологічного та 

теоретичного мислення професіональних психологів 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

в)спеціальних фахових (СК) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку 

психічних явищ.  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань  
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ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

ПР. 20 Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної 

діяльності людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, 

юридичній, політичній, клінічній психології, етнопсихології. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредита ЄКТС. 

 

2.Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сутність методології та історія іі становлення 

Тема 1. Методологія  та теорія як система принципів наукового 

дослідження. Формальне та змістовне розуміння методології. Рівні 

методології: загальнонаукова методологія, методологія конкретних галузей 

знання, часткові теорії. Теорія та її основні компоненти. Об`єкт та предмет 

психологічного дослідження. Поняття наукової парадигми. Роль методології 

у розвитку психологічної практики. Роль методології у розвитку системи  

психологічних понять та категорій. Проблема суб'єктивності й об'єктивності 

психологічного знання. Наукові картини світи та їхній генезис. Основні 

елементи науково-дослідницького процесу. 

 

Тема 2. Методологія та її роль у розвитку методів психології. 

Методологія та її роль у розвитку методів наукового пізнання. Метод, 

методика та техніка психологічного дослідження. Особливості класичної 

методології. Цілісність індивідуальності як предмет психології. Особливості 

постнекласичної методології. Постмодернізм і методичні проблеми 

психологічного дослідження. Біхевіоризм та його  роль у розвитку 

природничої методології у психології. Гуманістичній напрямок у психології 

та його методологічні особливості   

 

Тема 3. Історія становлення постнекласичної методології. Науки 

про дух і їхня особливість за В.Дільтеєм. Співвідношення за В. Дільтеєм 

понять "вираження" і "явище", "переживання" і "вираження". Номотетичний і 

ідеографічний методи пізнання ( В. Віндельбанд, Г.Рікерт).Життєвий світ і 
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істини науки за Е. Гусерлем. Теорії "предметності" і "інтенціональності" 

Е.Гусерля. Основні характеристики і принципи "якісної" методології у 

психології: відкритість, комунікативність, процесуальність, рефлексивність, 

экспліцированісгь, гнучкість. Стратегії "якісних" досліджень: хронологічна 

стратегія, стратегія "дна " і "еліти", стратегія "нежорстких припущень", 

стратегія "іронії", стратегія "підтримки контакту" і ін. Критика "якісних" 

методів у психології.  

 

Тема 4. Методологічні основи експериментального методу в 

психології. Закон та експеримент у психології. Експеримент  та життєвий 

досвід. Експеримент як психологічний метод. Можливості та межи 

застосування експериментального методу в психології. Лабораторний та 

польовий  експеримент в психології. Експериментальні плани. 

 

Змістовий модуль 2. Поняття, категорії та проблеми психології 

Тема 1. Основні поняття постнекласичної методології у психології 

Пояснення й розуміння психологічних явищ Зміст і значення. Предметні й 

смислові конструкти в пізнанні психологічної дійсності.  Розуміння і його 

функції. Фактори, що визначають глибину збагнення змісту. Інтерпретація й 

пояснення.  Об'єкт інтерпретації і його особливості. 

 Надійність і валідність психологічних даних.  Генезис поняття валідність. 

Критерії валідності і її типи. Зовнішня й внутрішня валідності.  Тріангуляція 

психологічних даних. Дедукція й індукція в пізнанні психичної реальності. 

Методи індуктивної логіки. „Реконсруєвана логіка” та „логіка на практиці” за 

Л.Ньюманом. Якісний аналіз даних як інструмент наукового дослідження 

 

Тема 2.  Категоріальний апарат та наукові проблеми  психології 

 Базисні категорії психології. Метапсихологічні категорії психології. 

Психофизична проблема у психології. Психофізіологічна проблема у 

психології. Психогностична проблема у психології 
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1. http://psyfactor.org/ - "ПСИ-ФАКТОР" - Центр практической 

психологии. 

2. psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии". 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 екзамен 

 

          5.Методи диагностики успішності навчання    



9 

 

- контроль за самостійною роботою (перевірка конспектів, виконання завдань 

до практичних занять, захист рефератів за обраною темою, презентація 

наукових досліджень тощо); 

 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
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