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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3 

 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

4 5 

Семестр 

7-й 9-й 

Лекції 

20 год. 8 

Практичні, семінарські 

10 год. 6 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 76 год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: засвоєння дисципліни є формування у студентів світоглядної основи 

теоретичної та практичної діяльності майбутнього психолога на основі забезпечення 
методологічної та теоретичної грамотності майбутнього психолога, що відображається у 
розумінні ним специфіки методології науки та психологічній практики, її цілей та 
функцій, її співвідношення з філософською гносеологією, епістемологією та філософією 
науки. 

Завдання: 
- опанування студентами системою знань про теоретико-методологічні 

основи психології - найважливіші вихідні теоретичні положення, позиції, категорії та їх 
суть, що покладаються в основу побудови психологічного дослідження та інтерпретації 
його результатів; 

– аналіз когнітивного, соціально-психологічного та історичного векторів розвитку 
психології; 

– вивчення провідних методологічних орієнтацій, підходів і методологування; 
– ознайомлення з провідними парадигмами, парадигмальними підходами і 

методологемами класичних і некласичних напрямків психології; 
– освоєння навичок побудови наукових теорій, висунення гіпотез та їх перевірки в 

дослідженні з метою оптимізації наукового мислення студентів. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 
психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю 
умов. 

ЗК4 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК6 – Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК7 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
СК1 – Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 
СК2 – Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ. 
СК12 - Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності. 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 
ПР 1 - Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 
ПР8 – Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців. 
ПР11 – Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 
власних дій 

ПР12 – Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 
ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

ПР13 - Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР14 - Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР16 - Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 
діяльності психолога. 

ПР17 - Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 
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ПР18 - Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 
оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ПР19 - Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів 
когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану.   

ПР20 – Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної діяльності 
людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, юридичній, політичній, 
клінічній психології, етнопсихології. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 
– суть теорії та методології науки; 
– основні напрямки сучасної методології психології; 
– основні психологічні категорії та поняття; 
– пояснювальні принципи у психології, що виходять з філософії; 
– загальнопсихологічні пояснювальні принципи; 
– конкретнонаукові пояснювальні принципи; 
– методологічні підходи у психології (особистісний, діяльнісний, системний); 
– ключові проблеми психології та підходи до їхнього вирішення. 
Студенти повинні вміти: 
– аналізувати зміст робіт з методології науки та методології і теорії психології; 
– розкривати суть основних понять та теоретичних положень, що вивчаються; 
– користуватися основними психологічними категоріями та поняттями; 
– пояснювати та використовувати основні принципи психологічної науки; 
– пояснювати теоретико-методологічні положення, використовуючи набуті раніше 

знання з психології, добирати адекватні приклади тощо; 
– працювати з літературними джерелами з психології: здійснювати інформаційний 

пошук, аналізувати теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати 
висновки. 

 
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ. 
Тема 1. Загальне уявлення про методологію науки. Визначення методології науки. 

Поняття методу. Співвідношення понять "наука", "філософія" та "світогляд". Структура та 
функції методологічного знання. Співвідношення методології і психології. Значення 
психологічного знання для методології науки. 

Тема 2. Специфіка методології психології. Особливості психологічного знання.  
Ненаукове та наукове психологічне знання. Раціональна та емпірична психологія. 
Психологія як сучасна наука. Структура і специфіка психологічних теорій. Практика і 
психологічна теорія 

Тема 3. Методологічні принципи психології. Методологічні принципи в сучасній 
психології. Принцип детермінізму. Діяльнісний підхід у психології і принцип активності. 
Принцип розвитку. Принцип системності в психологічній науці. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 
  Тема 4. Методологія вітчизняних і зарубіжних підходів. Методологічна криза в 
психології. Природничо-наукова парадигма. Біхевіоризм. Гуманітарна парадигма.. 
Методологія діяльнісного підходу в психології. Класична, некласична і постнекласична 
психологія.  

Тема 5.Фундаментальні методологічні проблеми психології. Проблема 
об’єктивного методу в психології. Психофізична і психофізіологічна проблема в 
психології. Проблема одиниць аналізу психіки. Проблема біологічного та соціального. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ. 

Тема 1. Загальне уявлення 
про методологію науки 

18 4 2  12 16 
  

 16 

Тема 2. Специфіка 
методології психології. 

18 4 2  12 18 2 2  14 

Тема 3. Методологічні 
принципи психології. 

18 4 2  12 16 2   14 

Разом за змістовим 
модулем 1 

54 12 6  36 50 4 2  44 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
НАУКИ 

Тема 4. Методологія 
вітчизняних і зарубіжних 
підходів. 

18 4 2  12 20 2 2  16 

Тема 5. Фундаментальні 
методологічні проблеми 
психології. 

18 4 2  12 20 2 2  16 

Разом за змістовим 
модулем 2 

36 8 4  24 40 
 

4 4  32 

Разом  90 20 10  80 90 8 6  76 

 
 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Очна 
форма 

Заочна 
форма  

1. Структура та функції методологічного знання. 2  
2. Особливості психологічного знання.   2 2 
3. Методологічні принципи в сучасній психології. 2  
4. Класична, некласична і постнекласична психологія.. 2 2 
5. Фундаментальні методологічні проблеми психології. 2  
 Разом 10 4 

 
6. Теми практичних занять 

Практичні  заняття не передбачені. 
 

7. Теми лабораторних  занять 
Лабораторні  заняття не передбачені. 
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8. Самостійна  робота 
№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
Годин 
Очна 
форма 

Заочна 
форма  

1.  Співвідношення методології і психології. (есе) 12 16 
2.  Специфіка методології психології. ( презентація) 12 14 
3.  Методологічні принципи в сучасній психології  (презентація) 12 14 
4.  Методологічні проблеми та категорії  в психології (реферат) 12 16 
5.  Структура  та функції методології (глосарій, кросворд)   12 16 
 Разом 60 108 
 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 
завдань, вправи, підготовка презентацій і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання індивідуальних 
завдань:  складання глосарію, есе,  реферату та підготовку презентацій. 

 
10.  Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 
Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості 

здобувача з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання 
конкретних завдань та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних 
занять (лекції, практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних 

заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений 

робочою програмою та включає: складання глосарію, есе,  реферату та підготовку 
презентацій. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 
складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 
оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 
контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 
Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на семінарських заняттях та при виконанні самостійної роботи. 
Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну 

дисципліну, якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою 
програмою незалежно від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного 
контролю за семестр. 
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 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно  
(7 балів за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 
додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 
першоджерела, тощо).  
Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 
практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 
діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 
аналізі практичного матеріалу; 

Добре  
(5 бали за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 
послуговується науковою термінологією, залучає основну і 
додаткову літературу.  
За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 
програмою; має стійкі навички виконання завдання. Але при 
висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 
та незначні помилки. 

Задовільно  
(3 бали за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 
всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 
Може використовувати знання для стандартних практичних 
ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання  
(1 бал за тему) 

 

Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни.  
Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 
сформовані уміння та навички. 

 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи  

Вид Максим к-сть 
балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   
Презентація  5 відповідність змісту доповіді здобувача та/або 

оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 5 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Глосарій 5 вміння студента стисло визначати ключові позиції, 
які викладені автором; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 
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Есе 5 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній проблемі 
висловлювання; продемонструвати дотримання 
лексичних, фразеологічних, граматичних і 
стилістичних норм української літературної мови. 

 
 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 
вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу 
матеріалу, слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні 
практичних прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки 
у відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 
11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Сутність методології та її принципи. 
2. Історичні етапи розвитку методології. 
3. Фундаментальна методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно наукова 
методологія. 
4. Рівні методологічного аналізу. 
5. Наука як сфера людської діяльності і система знань. 
6. Наукове пізнання та його специфіка. Функції науки. 
7. Критерії науковості, структура наукового пізнання. 
8. Психологічна наука як об’єкт методологічного аналізу. 
9. Предмет, об’єкт, завдання психології, її місце в системі наук. 
10. Методологічні основи становлення предмету психології. 
11. Базові категорії психології: стисла характеристика. 
12. Еволюція предмету психології в історії психології. 
13. Еволюція методів наукового дослідження в історії психології. 
14. Основні етапи розвитку наукової психології. 
15. Ідеологеми класичних і некласичних напрямів психології. 
16. Методологічні орієнтації та методологічні тенденції у психології. 
17. Характеристика методологічного монізму, лібералізму, нігілізму і плюралізму. 
18. Типи раціональності в класичній, некласичній та посткласичній психології. 
19. Сутнісна специфіка методології психологічних досліджень. 
20. Методологія як форма мислення і діяльності. 
21. Парадигмальне розуміння методології. 
22. Характеристика явища феноменологічного зсуву у сучасній науці. 
23. Методологічні проблеми розуміння та пояснення у психології. 
24. Характеристика принципів конкретизації природничо-наукової парадигми. 
25. Характеристика принципів конкретизації гуманістичної парадигми. 
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26. Характеристика принципів конкретизації вітакультурної парадигми. 
27. Характеристика основних парадигмальних орієнтацій сучасної психології. 
28. Методологічні засади духовної парадигми психології та її основні твердження. 
29. Соціальні, моральні та духовні проблеми діяльності практичного психолога. 
30. Методологічні чинники вирішення «етичного парадоксу» психології. 
31. Поняття: «метод», «методологія», «методика». 
32. Класифікація методів наукового дослідження. 
33. Методологія наукового дослідження. Етапи, парадигма, структура,принципи 
наукового дослідження. 
34. Основні парадигми психології. 
35. Основні парадигми психології. 
36. Характеристика першого етапу наукового дослідження. 
37. Теоретичний аналіз наукової проблеми. 
38. Теоретичні та емпіричні гіпотези наукового дослідження. 
39. Характеристика другого етапу наукового дослідження. 
40. Характеристика третього етапу наукового дослідження. 
41.Міжнародний етичний кодекс психолога як методологічна основа 
психологічного дослідження.  
42. Спостереження як метод психологічного дослідження. Критерії класифікації 
видів спостереження. 
43. Експеримент як метод психологічного дослідження. 
44. Види та особливості викладу результатів наукових досліджень у 
кваліфікаційних роботах з психології. 
45. Методологічні основи психологічної діагностики. 
46. Методологічні основи психологічної корекції та психотерапії. 
47. Методологічна специфіка дослідження психіки. Психіка як предмет 
системного дослідження. 
48. Методологічна специфіка дослідження особистості у психології. 
49. Методологічні основи теорій особистості у психології. 
50. Постановка проблеми діяльності у психології.  
51. Діяльність як базова категорія психології. 
52. Сутність проблеми спілкування у психології.  
53. Проблема біологічного (природного) і соціального (набутого) у сучасній 
психологічній науці. 
54. Методологія практичної психології: основні парадигми. 
55. Проблема психологічної допомоги. Її понятійний апарат. 
56. Постановка проблеми кризи у психології.  
57. Шляхи подолання методологічної кризи у психології. 
58. Специфіка дослідження спілкування у психології. 
59. Правове регулювання психологічних досліджень. 
60. Поняття актуальності дослідження та парадигма невизначеності.  

 

 

 

12.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Поточний та періодичний контроль   
Сума балів  

Змістовий модуль №1 
 

Змістовий модуль № 2 
 
Підсумковий 

контроль 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

40 
 

100 12 12 12 12 12 
36 24 
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Т1, Т2, Т3, Т4  – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 - 100 A Відмінно зараховано 
85-89 B Дуже добре 
75-84 С Добре 
70-74 D Задовільно 
60-69 Е Допустимо 
35-59 FХ 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 

 
13. Навчально-методичне забезпечення 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 
- Силабус; 
- Мультимедійні презентації; 
- допоміжний роздатковий матеріал.  

 
14. Рекомендована література 

Основна 
 

1. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень із 
психології : Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с. 

2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень.Навчальний 
посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192с. 

3. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці.Навчальний 
посібник для вищої школи. – К.: Наукова думка, 1998. – 224 с. 

4. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний 
тезаурус). – К.: Вид-во МАУП, 2002. – 107 с. 

5. Методологічні та теоретичні проблеми психології : навчальний посібник для 
слухачів та студентів вищих навчальних закладів / Корольчук М.С. та ін. – К. : Ніка-
Центр, 2008. – 336 с. 

6. Носенко Е. Л., Аршава І. Ф. Сучасні напрями зарубіжної психології: 
7. психологія особистості: підручник за ред. С. Д. Максименка – Д.: Вид-во ДНУ. –

2010 с. 193-202). 
8. Носенко Е.Л., Салюк М.А. Методика та організація наукових 

досліджень.Методичний посібник / за ред. Е.Л. Носенко. – Дніпропетровськ: 
Інновація,2014. – 46 с. 

9. Рассоха І.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Методологія та організація 
наукових досліджень” для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня “магістр”. – Х.: ХНАМГ, 2011.–76 с. 

10. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний 
посібник.– К.: Академвидав, 2005.–208 с. 

 
Додаткова 

1. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології : навч.-метод. посіб. / 
В. В. Рибалка. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 204 с. 
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2. Кононенко О.І. Специфіка сучасних психологічних методів та організації 
дослідження перфекціонізму особистості/Психологія та соціальна робота. Том 
1(51) 2020. – С. 125-136. 

3. Oksana Kononenko, Ihor Popovych, Anatoliy Kononenko, Viktoriia Stynska, 
Oleksandra Kachmar, Liubov Prokopiv, Halyna Katolyk RESEARCH OF THE 
FACTOR STRUCTURE OF THE MODEL OF WORLD VIEW SETTINGS AT A 
YOUNG AGE Revista Inclusiones/Volumen 7 – Número 3 – Julio/Septiembre 2020.- 
pp. 98-116 (Web of Science) 
 

15. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. http://nbuv.gov.ua  
2. https://www.npa-ua.org/ 
3. https://www.upa.guru/ 
4. https://www.who.int/home 
5. https://www.apa.org/  
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