
                                        
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



Вступ 

Навчальна програма з дисципліни «Сучасна психологічна наука у 

науковому просторі» складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-

наукової програми підготовки 

Магістр     спеціальності психологія 053 

(назва рівня вищої освіти    код і назва спеціальності) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

знань щодо основних етапів і напрямків розвитку сучасних психологічних 

наукових шкіл й теорій, формування компетенцій аналізу методологічних 

основаній дослідження: підходів, принципів і методів. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Курс «Сучасна психологічна наука у науковому просторі» є важливою 

частиною підготовки майбутніх психологів, оскільки націлений на навчання 

студентів професійним практичним навичкам. Дослідження соціальних та 

політичних явищ та процесів потребує ґрунтовної обізнаності із науковими 

традиціями, знання нових наукових підходів, теорій, концепцій, методології і 

методів. Вітчизняна психологічна наука має свою історію, свої традиції, які 

формувалися не осторонь світової психології. На сучасному історичному 

етапі ця тенденція набуває подальшого розвитку як у розв’язанні наявних 

теоретичних проблем, так і в постановці нових, що виникають у процесі 

динамічного розвитку інформаційного суспільства.  

Програма дисципліни орієнтована на теоретичну підготовку магістрантів 

в галузі знання ключових проблем, якими займається сучасна психологічна 

наука, реагуючи як на потреби сучасного суспільного розвитку, так і на 

потреби і логіку розвитку самої психологічної науки. Знання найбільш 

гострих проблем сучасної психологічної науки розширить професійні 

горизонти магістрантів, сформує загальнонаукову і дослідницьку 

компетентність студентів, а також допоможе визначити сферу застосування 

дослідницьких і професійних зусиль.  

Даний курс покликаний зорієнтувати студентів-магістрів у пошуку шляхів 

вирішення задач, які виникають у процесі їхньої теоретичної роботи над 

магістерською роботою. Викладання побудовано так, щоб на основі 

проблемно-пошукових та діалогових прийомів викладання поєднати 

філософсько-психологічний, історичний, культурологічний підходи до 

наукового пояснення сутності психологічних проблем людського життя, 

розширити простір наявних психологічних категорій і понять, висвітлити 

принципові, загальнонаукові теоретико-методологічні положення, які 

характеризують ті чи ті наукові школи та розроблені у їхніх межах теорії 

концепції, методи. 



Курс ґрунтується на раніше вивчених студентами дисциплінах, 

насамперед: «Психодіагностика», «Основи психологічної практики», «Історія 

психології». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

МОДУЛЬ 1: Структура сучасної психології 

Змістовий модуль 1.  Введення у дисципліну. Поняття «наукова школа» та її 

специфіка в психологічній науки 

Змістовий модуль 2. Історичні витоки наукових шкіл сучасної психології 

МОДУЛЬ 2. Сучасні психологічні теорії 

Змістовий модуль 3. «Нова психологія» XIX століття як експериментальна 

наука 

Змістовий модуль 4. Наукові школи періоду кризи (10-30-х років XХ 

століття) та їх подальший розвиток 

Змістовий модуль 5. Соціально-історична природа психіки людини 

Змістовий модуль 6. Нові теорії  й направлення у психології 2-ї половини 

ХХ століття 

Змістовий модуль 7. Психологічні моделі дослідження людини в 

когнітивній традиції 

Змістовий модуль 8. Новітній напрямок кінця ХХ начала XXI століття 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів з предметом, історією, методологічними 

основами: підходами, принципами, методикою побудови сучасних 

психологічних наукових шкіл і теорій; вивчення ряду найбільших теорій, 

розроблених психологами, і узагальнення досвіду їх практичного 

застосування. 

Завдання: 

1. Розглянути основні тенденції розвитку сучасних психологічних 

наукових шкіл і теорій. 

2. Виділити основі напрямки дослідження в галузі сучасної психології. 

3. Оволодіти знаннями, теоретичними моделями і методами, яки було 

розроблено у психологічних теоріях, для рішення наукових і 

практичних задач. 

4. Сформувати компетенції аналізу системоутворюючих характеристик: 

підходів, принципів, методів у сучасних психологічних концепціях. 

 

 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

 



Компетентності  соціально – особистісні: 

КСО.01 – здатність виконувати норми національного та міжнародного 

законодавства; 

КСО.05 – здатність до толерантних комунікаційних взаємодій 

Загально-наукові компетентності  
КЗН.07 – готовність до пошуку обробці, аналізу та систематизації науково-

технічної інформації з теми дослідження, вибору методик і засобів вирішення 

задачі 

КЗП.08 – використовувати сучасні прилади і методики, організовувати 

проведення експериментів і випробувань, проводити їх обробку і аналізувати 

результати 

Професійні компетентності (загально-професійні) 
КЗП-08 – поглиблене знайомство з науковими психологічними теоріями та 

концепціями, що визначають спрямованість сучасних  психологічних шкіл 

 

- Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати: 

- предмет, історію, методологічні основи, основні підходи і принципи 

побудови  сучасних психологічних шкіл і теорій; 

- основні тенденції розвитку сучасних психологічних наукових шкіл і 

теорій; 

- основні направлення дослідження в галузі сучасної психології; 

- основні наукові школи України. 

 

вміти: 

- використовувати знання, теоретичні моделі та методи, які було 

розроблено в окремих психологічних теоріях, для рішення наукових і 

практичних завдань; 

- розглядати сучасні проблеми психології у контексті послідової зміни 

типів наукової раціональності; 

- виділяти системоутворюючи характеристики у особистісних 

концепціях; 

- аналізувати психологічні данні з позицій постнекласичної 

раціональності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години, що 

становить  5  кредитів ЄКТС. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1: Структура сучасної психології 

 

Тема 1.  Введення у дисципліну. Поняття «наукова школа» та її специфіка в 

психологічній науки 

Тема 2. Історичні витоки наукових шкіл та підходів сучасної психології 



 

МОДУЛЬ 2. Сучасні психологічні теорії 

Тема 1. «Нова психологія» XIX століття як експериментальна наука 

Тема 2. Наукові школи періоду кризи (10-30-х років XХ століття) та їх 

подальший розвиток 

Тема 3. Соціально-історична природа психіки людини 

Тема 4. Нові теорії  й направлення у психології 2-ї половини ХХ століття 

Тема 5. Психологічні моделі дослідження людини в когнітивній традиції 

Тема 6. Новітній напрямок кінця ХХ начала XXI століття 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Багадирова С. К., Леонтьева А. В.. История психологии. Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2014. 

-216с. 

2. Данилюк І. Історія психології в Україні. – К.: Либідь, 2002. – 152 с. 

3. Методология психологии: проблемы и перспективы / Ф. Е. Василюк [и 

др.] ; ред. В. П. Зинченко. - СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 

2013. - 528 с 3. Філософія сучасної науки і техніки: [Підручник для 

студ. вищих навч. закл.]. / Е.П. Семенюк, В.П. Мельник. – Л.: Світ, 

2006. – 152с. 

4. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології ХХ століття: 

Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Либідь, 2003 – 990 с. 

 

Додаткова 
 

1. Асмолов А. По ту сторону сознания: Методологические проблемы 

неклассической психологии. Москва. Смысл. 2002 

2. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. – М.: 

Академпроект, 2007. 

3. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. Санкт-Петербург: Питер, 

2010.  

4. Роменець В.А. Історія психології XIX – початку XX століття. – К.: Вища 

школа, 1995. – 613 с. 

 
Електронні інформаційні ресурси 

 

1. twirpx.com/file/524552/  

2. kinigi.tr200.ru/f.php?f…p=0  

3. student-library.net/…/86-1-0-1043 

 4. alleng.ru/edu/philos3.htm  

5. monsimulacres.at.ua/load/12  

6. ladoshki.com/?books…29  



7. chitalka.info/gumaniratni_nauki.html  

8. konspect.com/philosophy. Html  

9. iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherba 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5. Методи діагностики успішності навчання: тести 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно зараховано 

85 - 89 В добре 

75 - 84 С 

70 - 74 D задовільно 

60 – 69 E 

35 – 59 FX 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 

 


