
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

спеціальність, 

 спеціалізація, рівень 

 вищої освіти 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 
Загальна кількість: 

кредитів  – 5 

 

годин – 150 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 
 

 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

Спеціалізаціі 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

 

 

Нормативна 

 (ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

26  год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 10 год. 

Лабораторні 

    год.  год. 

Самостійна робота 

110 год. 126год. 

 
у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

 

 
* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. 

Мета курсу «Актуальні проблеми теоретичної психології»: забезпечити 

теоретичну грамотність психолога магістра, що відображається у порозумінні 

ним специфіки сучасного стану психологічної теорії та пошуків рішення 

основних проблем психології.  

Завдання: 
- розуміння сучасного стану психологічної науки та пошуків вирішення 

її основних проблем 

- засвоєння зразків та оволодінню навичками аналізу психологічних 

теорій; 

- засвоєння студентами основних елементів психологічних теорій; 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних: КЗН.03 - базові знання основ методології науки, 

закономірностей її розвитку, розуміння науки як системи знань, діяльності та 

соціального інституту, класифікації методів наукового знання;  

КЗН-РН.03 : базові знання основ методології науки, закономірностей її 

розвитку, розуміння науки як системи знань, діяльності та соціального 

інституту, класифікації методів наукового знання; вміти  при плануванні, 

виконанні та обробці результатів науково-дослідних робіт  виділяти та 

аналізувати елементи логічної структури власної наукової діяльності (об'єкт, 

предмет, форми, засоби, методи, результат); 

б) загальних професійних  КЗП.03:  базові знання про   специфіку психіки її 

системність  та розуміння системного зв'язку базових категорій 

психологічної науки  

КЗП-РН.03:  усвідомлювати роль психології, як системного синтезу і 

інтеграції всіх накопичуваних знань про психічну діяльність; володіти  

тезаурусом системних категорій психології та  розуміти підґрунтя їх 

незвідності один до одного. 

в)   соціально – особистісні:   КСО.04 : здатність до критичного аналізу, 

оцінки і синтезу нових та складних ідей; 

КСО-РН.04: системно мислити, застосовувати знання, розуміння та творчі 

здібності до формування принципово нових ідей та концепцій у сфері 

психологічної практики. 

 

Очікувані результати навчання. У  результаті вивчення даного курсу  

студент повинен знати:  

- основні особливості психологічних теорій, про особливості сучасного 

вирішення основних проблем психології (проблему виявлення природи 

психічного та його пізнання, проблему співвідношення об’єктивного та 

суб’єктивного, матеріального та ідеального) різними психологічними 

школами. 



 У результаті набутих у процесі вивчення навчального курсу студенти 

повинні вміти:  

- аналізувати зміст теоретичних психологічних робіт;  

- ставити та обговорювати теоретичні проблеми психології, 

- вести наукові дискусії. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретична психологія як область психологічної 

науки 

Тема 1. «Наука як форма знань в сучасному світі. Психологія як область 

наукових знань» 

Типи світоглядів, їх функціональна роль в структурі картини світу 

людини. Поняття  «наука», способи вироблення нових знань, критерії 

наукових знань. Особливості наукового світогляду. Співвідношення понять  

«наука» і  «філософія». Структура наукового знання, рівні і форми наукового 

знання. Поняття  «об'єкт»,  «предмет» і  «система» і їх відмітні ознаки в 

науковому знанні. Класифікація систем на основі ознаки  «походження». 

Особливості штучних систем. Теорія як система подання наукового знання, 

функції теорії. Визначення актуальності, її рівні та напрямки. Поняття  

«проблема» в науці, її постановка, формулювання, етапи рішення. Види 

наукових знань. Системні уявлення як медіатори взаємодії природничих та  

гуманітарних наук. Особливості психології як науки. Методологічні 

принципи психології.  

 

Тема 2. Предмет теоретичної психології. Фундаментальні проблеми 

теоретичної психології в контексті сучасності. Основні категорії 

психології. Проблема складу категоріальної системи психології.  

 Категорії й конкретні наукові поняття. Пояснювальні принципи 

психології. Принцип детермінізму в психології. Проблеми каузальної й 

телеологічної причинності. Поняття «самодетермінация» в психології. 

Принцип системності та сінергетичний підхід до дослідження психіки. 

Принцип розвитку і проблеми генетичної психології. 

Ключові проблеми психології. Проблема поняття  «психіка». Проблема 

співвідношення поняття  «психіка» і «психічний процес». Проблема 

співвідношення психічних та фізіологічних процесів. «Свідомість» і механізм 

її виникнення в філо- і онтогенезі.  

Категорія  «особистість» в психології. Психологічні структури 

особистості. Теорія самодетермінації особистості. Формування і розвиток 

особистості.  

 

Змістовний модуль 2. Сучасні теоретичні проблеми психології 

Тема 3. Теорії психології. Структура і функція психологічних теорій. 

Теорія як методологічна підстава наукового дослідження. Аксіоматичні 

й гіпотетико-дедуктивні теорії. Емпіричні та теоретичні об'єкти. Академічна 

теорія та її функція, функція психологічних теорій. Основні елементи 



структури психологічних теорій: центр, периферія, неявна область. 

Особистісне й групове знання,  «своя» та  «чужа» емпірія. 

Природа нормальних наук. Парадигми як загальновизнані зразки. 

Кризис и зміна наукових парадигм та теоретичне знання (по Т. Куну).  

Сучасні теоретичні проблеми психології. Етапі розвитку теоретичної 

психології. Базові парадигми в розумінні предмету психології: фізіологічна, 

біхевіорістична, екзистенційно-гуманістична, трансперсональна, 

комунікативна, інтегративна. Інтегративна психологія як реалізація 

системного підходу. Принципи інтегративної психології. Інтегративні 

психотехнології.  

 

Тема 4 . Актуальні проблеми психологічної теорії і практики. 

Постнекласична методологія й сучасні психологічні теорії. Концепція 

постнекласичної науки за В. С. Стьопіним. Головні характеристики сучасної 

постнекласичної науки. Ідеї і методи сінергетики. Парадигма цілісності. 

Зближення природничих і гуманітарних наук, науки і мистецтва. Ідея 

коеволюції. Зміна характеру об'єкта дослідження і посилення ролі 

міждисциплінарних комплексних підходів в його вивченні. 

Психотехнічна теорія в контексті розвитку постнекласичної науки та її 

роль у розвитку психологічної практики. Особливості психотехнічних теорій: 

філософія, цінності, суб’єкт пізнання, контакт, процес й процедури 

дослідження, знання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

 

 

Усьо-

го 

У тому числі Усьо

-го 

У тому числі 

 

 

 

 

л п ла

б 

ін

д 

ср  

 

л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. 

Теоретична психологія як область психологічної науки 

Тема 1.  Наука як форма знань 

в сучасному світі. Психологія 

як область наукових знань 

28 6 2   20 25 3 2   20 

Тема 2. Предмет теоретичної 

психології. Фундаментальні 

проблеми теоретичної 

психології в контексті 

сучасності 

44 10 4   30 36 4 2   30 

Разом за змістовим модулем 1 72 16 6   50 61 7 4   50 

 

Змістовний модуль 2.  

Сучасні теоретичні проблеми психології 

Тема 3. Теорії психології. 

Структура і функція 

психологічних теорій 

40 6 4   30 46 4 4   38 

Тема 4. Актуальні проблеми 

психологічної теорії і практики. 

38 4 4   30 43 3 2   38 

Разом за змістовим модулем 2 78 10 8   60 89 7 6   76 

Усього годин 150 26 14   110 150 14 10   126 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

 

№ з/п Назва теми К-кість 

год. 

К-кість 

год. з/в 

1  «Наука як форма знань в сучасному світі. 

Психологія як область наукових знань» 

2 2 

2 Предмет теоретичної психології. Фундаментальні 

проблеми теоретичної психології в контексті 

сучасності. 

4 2 

3 Теорії психології. Структура і функція 

психологічних теорій. 

4 4 

4 Етапи розвитку психології як зміна парадигм 2  

5 Актуальні проблеми психологічної теорії і 

практики. Психотехнічна теорія і її роль у розвитку 

психологічної практики. 

2 2 

 Разом 14 10 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Кількість 

годин з/в 

1  Наука як форма знань в сучасному світі. 

Психологія як область наукових знань  

Підготовка до семінарських. Зробити 

письмово аналіз проблеми на основі статі (за 

вибором з запропонованої літератури) 

20 20 

2 Предмет теоретичної психології. 

Фундаментальні проблеми теоретичної 

психології в контексті сучасності, 

 підготовка до практичних, семінарських, 

Зробити письмово аналіз проблеми на основі 

статті (за вибором з запропонованої 

літератури) 

30 30 

3  Теорії психології. Структура і функція 

психологічних теорій. 

Підготувати аналіз основних елементів однієї 

з класичних психологічних теорій.  
 

30 38 

4 Актуальні проблеми психологічної теорії 

і практики.  

 Підготовка до семінарських занять. 

Письмове обґрунтування:  актуальності 

магістерської кваліфікаційної роботи.  

Письмове обґрунтування проблеми, яка 

поставлена в магістерській кваліфікаційній 

роботі. 

30 38 

 Разом 110 126 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] – аналіз наукових статей. 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань.  

Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем 

самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-

пошуковий метод. Структура семінарського заняття містить: письмову 

роботові, питання для обговорення, практичні завдання, дискусію, 

підведення підсумків та рекомендовану літературу. 



Модулі побудовані на читанні лекцій і проведенні семінарських 

занять, дискусій з розглядом конкретних проблемних ситуацій . 
 

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій – 1.                                        

2. Виступ на семінарі за обраною темою – 5.      

3. Участь у груповій роботі за темою семінару – 2. 

4. Участь у дискусії за темою семінару – 2. 

5. Наявність письмового аналізу основних елементів однієї з класичних 

психологічних теорій – 10. 

6. Письмовий аналіз актуальної проблеми на основі статті – 10. 

7. Письмове обґрунтування актуальності магістерської кваліфікаційної 

роботи – 10. 

8. Письмове обґрунтування проблеми, яка поставлена в магістерській 

кваліфікаційній роботі – 10. 

9. Завершальний модульний контроль – 50. 

 

12. Питання для підсумкового контролю. 

1. Поняття  «наука», способи вироблення нових знань, критерії наукових 

знань. 

2. Поняття  «об'єкт», «предмет» і «система» і їх відмітні ознаки в 

науковому знанні. Класифікація систем на основі ознаки «походження». 

3. Теорія як система подання наукового знання, функції теорії.  

4. Визначення наукової актуальності, її рівні та напрямки. 

5. Поняття «проблема» в науці, її постановка, формулювання, етапи 

рішення. Наведіть приклад. 

6. Особливості психології як науки.  

7. Методологічні принципи психології.  

8. Проблема складу категоріальної системи психології.  

9. Ключові проблеми психології. 

10. Проблема поняття «психіка». 

11. Проблема співвідношення поняття «психіка» і «психічний процес».  

12. Проблема співвідношення психічних та фізіологічних процесів. 

13. «Свідомість» і механізм її виникнення в філо- і онтогенезі. 

14. Академічна теорія та її функція, функція психологічних теорій.  

15. Основні елементи структури психологічних теорій: центр, периферія, 

неявна область. 

16. Особистісне та групове знання, «своя» і «чужа» емпірія. 

17. Парадигми як загальновизнані зразки наукового світогляду. Криза и 

зміна наукових парадигм та теоретичне знання (по Т. Куну).  

18. Сучасні теоретичні проблеми психології. 

19. Сім етапів розвитку теоретичної психології.  



20. Базові парадигми в розумінні предмета психології: фізіологічна, 

біхевіористична, екзистенційно-гуманістична, трансперсональна, 

комунікативна і інтегративна. 

21. Проблема предмету в фізіологічній психології. 

22. Проблема предмета біхевіорістичній психології.  

23. Проблема предмету в трансперсональній психології. 

24. Інтегративна психологія як реалізація системного підходу. 

25. Принципи інтегративної психології. 

26. Інтегративні психотехнології. 

27. Академічна теорія і її особливості. 

28. Постнекласична методологія і сучасні психологічні теорії. 

29. Концепція постнекласичної науки за В. С. Стьопіним. 

30. Головні характеристики сучасної постнекласичної науки.  

31. Психотехнічна теорія в контексті розвитку постнекласичної науки . 

32. Роль психотехнічної теорії у розвитку психологічної практики.  

33. Особливості психотехнічних теорій: філософія, цінності, суб’єкт 

пізнання, контакт, процес і процедури дослідження знання.  

34. Філософія психотехнічних та академічних теорій.  

35. Цінності психотехнічних та академічних теорій. 

36. Суб’єкт пізнання в психотехнічних та академічних теоріях.  

37. Принцип детермінізму в психології. 

38. Принцип системності і сінергетичний підхід до дослідження психіки. 

39. Метакогнітивний підхід в контексті керування психологічними 

функціями.  

40.Типи світоглядів, їх функціональна роль в структурі картини світу 

людини. Особливості наукового світогляду. Співвідношення понять «наука» і 

«філософія». 

41. Проблема предмету в екзистенційно-гуманістичній психології. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування 

та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

  100 

ТІ Т2 Т3 Т4  

 

 

 

15 25 30 30  

 

 

 

 

 

 

 



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 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

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 

 

14. Методичне забезпечення 

Конспект лекцій; список рекомендованої до курсу літератури. 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

 

Василюк Ф. Е. От психологической практики к психотехнической 

теории // Московский психотерапевтический журнал.- 1992.- №1. - С. 15–32 

Константинов В. В. Методологические основы психологии. Завтра 

экзамен. — СПб.: Питер, 2010. — 240 с. 

Лихи Т. История современной психологии — 3-е изд. — СПб.: Питер, 

2003. — 448 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»).  

Маланов С.В. Методологические и теоретические основы психологии. - 

М., Издательство: МПСИ, 2005.- С. 333 

Рибалка В.В. Методологічні основи психології. - Київ, 2004.- 275 с. 

Козлов Владимир. Интегративная психология. М.: Психотерапия, 2007. – 

528 с.  

Корниенко А. Ф. О возможности формулировки интегральной научной 

парадигмы, необходимой для решения фундаментальных проблем 



психологии / А. Ф. Корниенко // Научный диалог. - 2013а. - № 9 (21). – С. 63-

81.  

http://nauka-dialog.ru/arxiv/2013/nauchnyij-dialog-2013-9-21/psixologiya/o-

vozmozhnosti-formulirovki-integralnoj-nauchnoj-paradigmyi-neobxodimoj-dlya-

resheniya-fundamentalnyix-problem-psixologii.html 

Корниенко А. Ф. Фундаментальные проблемы психологии и их решения 

/ А. Ф. Корниенко // Научный диалог. - 2014. - № 3 (27). - С. 47- 72 

http://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-3-

27/psixologiya/fundamentalnyie-problemyi-psixologii-i-ix-resheniya.html 

Корниенко А. Ф. Фундаментальные проблемы психологии и их решения 

(продолжение) / А. Ф. Корниенко // Научный диалог. - 2014. - №11(35). - 

С. 140-164. 

http://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-11-

35/psixologiya/fundamentalnyie-problemyi-psixologii-i-ix-resheniya-

prodolzhenie.html 

Максименко С. Д. Личность как метасистемный феномен в контексте 

метакогнитивной психологии // С. Д. Максименко, Л. И. Шрагина, // 

Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных 

школ . – 2016. – № 2(14);  

URL: http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2016/2(14)/293.pdf 

Мотков О. И. Как устроена личность [Электронный ресурс] // 

http://suncitylife.by/2017/09/28/kak-ustroena-lichnost-o-i-motkov/ 

Мотков О. И. Функция и строение психики [Электронный ресурс] // 

 http://hpsy.ru/public/x4080.htm  

Петровский А.В., Петровский В.А. Категориальная система психологии 

// Вопросы психологии, №5, 2000, с. 3–17. 

Теоретичні дослідження у психології /  Збірник статей. / Впор. В.О. 

Мєдінцев. Т. II. – Х.: Монограф,  2017. -152с. 

Чуприкова Н.И. Психика и предмет психологии в свете достижений 

современной нейронауки // Вопр. психол. 2004. № 2. С. 104–118. 

Шрагина Л. И. Анализ теорий личности по критерию роста их 

функциональности / Л. И. Шрагина // Актуальні проблеми психології. – 2008. 

– Т. 7, вип. 14. – С. 283-288.  

 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7081 

Шрагина Л. И. Проблема психологической природы воображения / 

Л. И. Шрагина // Вiсник Одеського нацiонального ун-ту. – 2010. – Т. 15, 

вип. 11, ч. 2. – С. 156-164. – (Сер.: Психологiя). 

Шрагина Л.И. Метакогнитивные процессы в контексте функционально-

системного подхода // Фундаментальные и прикладные исследования в 

практиках ведущих научных школ. – 2016. – № 1(13); 

http://nauka-dialog.ru/arxiv/2013/nauchnyij-dialog-2013-9-21/psixologiya/o-vozmozhnosti-formulirovki-integralnoj-nauchnoj-paradigmyi-neobxodimoj-dlya-resheniya-fundamentalnyix-problem-psixologii.html
http://nauka-dialog.ru/arxiv/2013/nauchnyij-dialog-2013-9-21/psixologiya/o-vozmozhnosti-formulirovki-integralnoj-nauchnoj-paradigmyi-neobxodimoj-dlya-resheniya-fundamentalnyix-problem-psixologii.html
http://nauka-dialog.ru/arxiv/2013/nauchnyij-dialog-2013-9-21/psixologiya/o-vozmozhnosti-formulirovki-integralnoj-nauchnoj-paradigmyi-neobxodimoj-dlya-resheniya-fundamentalnyix-problem-psixologii.html
http://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-3-27/psixologiya/fundamentalnyie-problemyi-psixologii-i-ix-resheniya.html
http://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-3-27/psixologiya/fundamentalnyie-problemyi-psixologii-i-ix-resheniya.html
http://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-11-35/psixologiya/fundamentalnyie-problemyi-psixologii-i-ix-resheniya-prodolzhenie.html
http://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-11-35/psixologiya/fundamentalnyie-problemyi-psixologii-i-ix-resheniya-prodolzhenie.html
http://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-11-35/psixologiya/fundamentalnyie-problemyi-psixologii-i-ix-resheniya-prodolzhenie.html
http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2016/2(14)/293.pdf
http://suncitylife.by/2017/09/28/kak-ustroena-lichnost-o-i-motkov/
http://hpsy.ru/public/x4080.htm
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7081


Шрагіна Л.І. Евристичний потенціал системної методології (на прикладі 

аналізу проблеми вербальної уяви особистості) / Теоретичні дослідження у 

психології / Збірник статей. Впор. В.О. Мєдінцев. Т. II. – Х.: Видавництво 

Іванченка І.С., 2017. – С. 99–110. 

Юревич А.В. Психология и методология // Психологический журнал. 

2000. № 5. – С. 35-46 

Юревич А.В. Методологические и теоретические проблемы психологии. 

Структура психологических теорий // Психологический журнал. - 2003. - №1 

Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реальность? // 

Вопросы психологии. - 2005. - № 3. - С.16-28. 

 

Додаткова 

 

Александров Ю. И., Сергиенко Е. А. Психологическое и 

физиологическое: континуальность и/или дискретность? //Психологический 

журнал, 2003, №6 

 Гордеева Т.О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. 

Часть 1: Проблемы развития теории [Электронный ресурс] // 

Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 4(12). 

URL: http://psystudy.ru 

 Гордеева Т.О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. 

Часть 2: Вопросы практического применения теории [Электронный ресурс] // 

Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 5(13). 

URL: http://psystudy.ru 

Дергачова О. Е. // Автономія і самодетермінація в психології мотивації: 

теорія Е. Десі і Р. Райана.  http://psychologis.com.ua/4-18.htm 

Костин А. Н. Парадокс недизъюнктивности психики и дискретности 

нейрофизиологических процессов // Психологический журнал, 2002, № 5. 

Кун Т. Структура научных революцій. Монография. — М.: Прогресс, 

1977. — 300 с.  

Максименко С.Д. Генезис существования личности. - К, 2006. - 239 с. 

Стёпин В.С. Теоретическое знание.- Москва. 1999. -390 с. 

 

16. Електронні інформаційні ресурси 

1. http://www.odnb.odessa.uа- ОННБ імені М.Горького та електронна 

бібліотека. 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені 

В.І. Вернадського та електронна бібліотека.   

3. 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/browse?type=author&value=Шрагина%2C+Лариса+Исаако

http://psystudy.ru/
http://psystudy.ru/
http://psychologis.com.ua/4-18.htm
http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=110
http://www.nbuv.gov.ua/
http://dspace.onu.edu.ua:8080/browse?type=author&value=Шрагина%2C+Лариса+Исааковна


вна -  Repository at Odesa I.Mechnikov National University  

4. http://www.rae.ru/upfs/ - «Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований». 

 

Додаток 1 

10 обов’язкових завдань за предметом 

 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 

для магістрів першого року навчання очного відділення 

При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 10 

обов’язкових завдань за предметом, створених лектором курсу. Завдання, 

виконані в повному обсязі, оцінюються залежно від кількості виконаних 

завдань та повноти виконання.  

1. Конспект лекцій. 

2. Законспектувати статтю Шрагина Л. И. Анализ теорий личности по 

критерию роста их функциональности / Л. И. Шрагина // Актуальні проблеми 

психології. – 2008. – Т. 7, вип. 14. – С. 283-288.  

 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7081 

3. Законспектувати статтю Максименко С. Д. Личность как 

метасистемный феномен в контексте метакогнитивной психологии // С. Д. 

Максименко, Л. И. Шрагина // Фундаментальные и прикладные исследования 

в практиках ведущих научных школ . – 2016. – № 2(14);  

URL: http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2016/2(14)/293.pdf 

4.  Охарактеризувати  поняття «теорія» як форму  подання наукового 

знання, функції теорії. Охарактеризувати поняття «проблема» в науці, її 

постановку, формулювання, етапи рішення. 

5. Розкрити, в чому сутність  проблем наукової психології:   

Що таке «психіка»? 

Як співвідносяться поняття «психіка» і «психічний процес»? 

Як співвідносяться психічні та фізіологічні процеси? 

6.  Розкрити, в чому сутність  проблем наукової психології: 

Що таке «свідомість» і який механізм її виникнення в філо- і онтогенезі? 

Які психологічні поняття і на якій підставі повинні бути включені до 

складу категоріальної системи психології? 

7. Розкрити особливості типів світоглядів, їх функціональну роль в 

структурі картини світу людини. Співвідношення понять «наука» і 

«філософія».  

8. Провести аналіз основних елементів однієї з класичних психологічних 

теорій особистості – за вибором (за Юревич А. В.). 

9. Порівняти академічну і психотехнічну теорії: філософія, цінності, 

суб’єкт  пізнання, контакт, процес і процедури дослідження знання.  

http://dspace.onu.edu.ua:8080/
http://www.rae.ru/upfs/
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7081
http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2016/2(14)/293.pdf


10. Охарактеризувати базові парадигми в розумінні предмету психології: 

фізіологічна, біхевіорістична, екзистенційно-гуманістична, 

трансперсональна,  інтегративна. 

 

Додаток 2 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

до курсу 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 

для студентів-магістрів заочного відділення 

 

Варіант 1. 

1. Підготувати аналіз основних елементів однієї з класичних 

психологічних теорій особистості – за вибором (по Юревич А.В. 

Методологические и теоретические проблемы психологии. Структура 

психологических теорий // Психологический журнал. - 2003. №1.) 

2. Підготувати конспект статті (однієї з запропонованих нижче): 

2.1. Максименко С. Д. Личность как метасистемный феномен в 

контексте метакогнитивной психологии // С. Д. Максименко, Л. И. Шрагина 

// Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих 

научных школ . – 2016. – № 2(14);  

URL: http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2016/2(14)/293.pdf 

2.2. Мотков О. И. Как устроена личность [Электронный ресурс] // 

http://suncitylife.by/2017/09/28/kak-ustroena-lichnost-o-i-motkov/ 

2.3. Шрагина Л. И. Проблема психологической природы воображения / 

Л. И. Шрагина // Вiсник Одеського нацiонального ун-ту. – 2010. – Т. 15, 

вип. 11, ч. 2. – С. 156-164. – (Сер.: Психологiя). 

 

Варіант 2. 

1. Підготувати аналіз основних елементі однієї з сучасних 

психологічних теорій українських психологів – за вибором (по Юревич А.В. 

Методологические и теоретические проблемы психологии. Структура 

психологических теорий // Психологический журнал. - 2003. №1.) 

2. Підготувати конспект статті (однієї з запропонованих нижче): 

2.1. Чуприкова Н.И. Психика и предмет психологии в свете достижений 

современной нейронауки // Вопр. психол. 2004. № 2. С. 104–118. 

2.2. Корниенко А. Ф. О возможности формулировки интегральной 

научной парадигмы, необходимой для решения фундаментальных проблем 

психологии / А. Ф. Корниенко // Научный диалог. – 2013. – № 9 (21) : 

Психология. Педагогика. – С. 63–81. 

http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2016/2(14)/293.pdf
http://suncitylife.by/2017/09/28/kak-ustroena-lichnost-o-i-motkov/


2.3. Шрагина Л. И. Анализ теорий личности по критерию роста их 

функциональности / Л. И. Шрагина // Актуальні проблеми психології. – 2008. 

– Т. 7, вип. 14. – С. 283-288.  [Электронный ресурс]  : 

 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7081 

  

Критерії оцінки конспектів проаналізованих теорій: 

5 балів – виявлені та повністю обґрунтовані основні елементи теорії за 

А.В.Юревичем. 

4 бали – виявлені та частково обґрунтовані основні елементи теорії за 

А.В.Юревичем,  

3 бали – виявлені та обґрунтовані окремі елементи теорії.  

2 бали – виявлений та обґрунтований тільки один з елементів теорії. 

1 бал – нерозуміння авторської думки. 

0 балів – відсутність конспекту.  

Критерії оцінки конспекту статті: 

5 балів – зміст тексту статті переданий своїми словами повністю зі 

збереженням логіки авторської думки. 

4 бали – зміст тексту статті переданий своїми словами неповністю зі 

збереженням логіки авторської думки. 

3 бали – зміст тексту статті переданий уривчасто, з неповним 

відображенням логіки авторської думки.  

2 бали – зміст тексту статті не переданий, втрачена логіка авторської 

думки 

1 бал – повне нерозуміння авторської думки. 

0 балів – відсутність конспекту.  

 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7081

