
 



 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

очна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Загальна кількість: 
кредитів  – 4 
 
годин – 120  
 
 
змістових модулів –2 

 
  
 

Галузь знань 
05 - Соціальні та  

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

053 Психологія 
 (код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
 

__Другій 
(магістерський)__ 

Обов’язкова  

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Семестр 
1-й 1-й 

Лекції 
28 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 
16 год. 12 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
76 год. 100 год. 

 
Форма підсумкового 
контролю: ___іспит 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 навчальної дисципліни «Сучасна психологічна наука у науковому 
просторі»: розглянути основні тенденції розвитку сучасних психологічних наукових шкіл 
і теорій, виділити основі напрямки дослідження в галузі сучасної психології, оволодіти 
знаннями, теоретичними моделями і методами, яки було розроблено у психологічних 
теоріях, для рішення наукових і практичних задач, сформувати компетенції аналізу 
системоутворюючих характеристик: підходів, принципів, методів у сучасних 
психологічних концепціях. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

Інтегральна компетентність 
Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності:  
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  
СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 
актуальних проблем психологічної науки та / або практики. 
СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних 
командах.  
СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 
професійну кваліфікацію.  

Програмні результати навчання (ПРН):  
ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 
джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  
ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.  
ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової 
інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. 
ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 
конкретних ситуацій професійної діяльності.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 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. 



 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ЗМІСТОВИЙ 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 сучасної психології 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Сучасні психологічні теорії 
Тема 3. «Нова психологія» XIX століття як експериментальна наука 
Тема 4. Наукові школи періоду кризи (10-30-х років XХ століття) та їх подальший 
розвиток 
Тема 5. Социально-конструкціоністський підхід в психології 
Тема 6. Нові теорії  й направлення у психології 2-ї половини ХХ століття 
Тема 7. Психологічні моделі дослідження людини в когнітивній традиції 
Тема 8. Новітній напрямок кінця ХХ начала XXI століття. 
  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви тем Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усьог

о  
у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1: Структура сучасної психології 
 
Тема 1.  Введення 
у дисципліну. 
Поняття «наукова 
школа» та її 
специфіка в 
психологічній 
науки 

14 2 2 - 10 14 2 - - 12 

Тема 2. Історичні 
витоки наукових 
шкіл та підходів 
сучасної 
психології 

14 2 2 - 10 16 2 2 - 12 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

28 4 4  20 30 4 2  24 

Змістовий модуль 2. Сучасні психологічні теорії 
Тема 3. «Нова 
психологія» XIX 
століття як 
експериментальна 
наука 

15 4 2 - 9 16 2 2 - 12 

Тема 4. Наукові 
школи періоду 
кризи (10-30-х 
років XХ 
століття) та їх 
подальший 
розвиток 

15 4 2 - 9 16 2 2 - 12 

Тема 5.   15 4 2 - 9 14 - 2 - 12 



 
 5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

                                        Практичні заняття не передбачені. 
 

7.ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Лабораторні заняття не передбачені. 

 
 

Социально-
конструкціоністсь
кий підхід в 
психології 
Тема 6.  Нові 
теорії  й 
направлення у 
психології 2-ї 
половини ХХ 
століття 
 

16 4 2 - 10 14 - 2 - 12 

Тема 7. 
Психологічні 
моделі 
дослідження 
людини в 
когнітивній 
традиції 

16 4 2 - 10 16 - 2 - 14 

Тема 8.  Новітній 
напрямок кінця 
ХХ начала XXI 
століття 

15 4 2 - 9 14 - - - 14 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

92 24 12  56 90 4 10 - 76 

РАЗОМ 120 28 16 - 76 120 8 12 - 100 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
очна заочна 

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

2 - 

2 Історичні витоки наукових шкіл сучасної психології . 2 2 
3 «Нова психологія» XIX століття як експериментальна наука. 2 2 
4 Наукові школи періоду кризи (10-30-х років XХ століття) та їх 

подальший розвиток 
2 2 

5 Социально-конструкціоністський підхід в психології 2 2 
6 Нові теорії  й направлення у психології 2-ї половини ХХ 

століття.  
2 2 

7 Психологічні моделі дослідження людини в когнітивній 
традиції 

2 2 

8 Новітній напрямок кінця ХХ начала XXI століття 2 - 
 РАЗОМ 16 12 



8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 
навчання: 

- словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
- наочні методи: мультимедійні презентації, ілюстрація, демонстрація; 
- методи формування умінь і особистісних якостей: дискусії, підготовка і здійснення 

виступів перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 

виконання самостійних завдань: анотування, підготовка доповіді або презентації, 
складання реферату та написання есе.  

 
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 вивчення рівня підготовленості студента 

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

Об’єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях; 

№ 
з/п 

Назва теми (види завдань) Кількість 
годин 
очна заочна 

1 Поняття «наукова школа» та наукові революції, зміна предмету 
психології (реферат) 

10 
 

12 

2 Системи у сучасній психології. Перші школи психології як 
самостійної науки (підготовка презентацій) 

10 12 

3 «Нова психологія» XIX століття як експериментальна наука. 
Концепція інтербіхевіорального поля Дж. Р. Кантора 
(підготовка доповіді або презентації) 

9 12 

4 Наукові школи періоду кризи (10-30-х років XХ століття) та їх 
подальший розвиток. Екобіхевіоральний підхід у психології 
(підготовка доповіді) 

9 12 

5 Социально-конструкціонистський підхід в психології. 
Постмодерністська концепція М.Фуко, Ж.Дерріда. (книга 
М.Фуко «Історія божевілля в класичну епоху» (есе); Ж.Деррида 
«Лист та відмінність» (есе, анотація)) 

9 12 

6 Нові теорії  й направлення у психології 2-ї половини ХХ 
століття.  Формування дискурсивної психології 1980-1990- і рр. 
(підготовка доповіді або презентації) 

10 12 

7 Психологічні моделі дослідження людини в когнітивній 
традиції. Когнітивний підхід до виникнення мови і мовлення: 
модель миттєвого засвоєння мови (Н. Хомського).  (книга 
Н.Хомский «Про природу та мову» (анотація))  

10 14 

8 Новітній напрямок кінця ХХ начала XXI століття. Діалектична 
психологія: Конфлікт і протиріччя як основоположний принцип 
зміни. Феноменологічна психологія. (книга П.Рікер «Конфлікт 
інтерпретацій» (анотація)) 

9 14 

 РАЗОМ 76 100 



- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на семінарських заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою програмою 

та включає: анотування, підготовка доповіді або презентації, складання реферату 
та написання есе. 

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: 
Кількість балів за поточний контроль – 60. 
Максимальна кількість балів за підсумковий контроль – 40. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінювання знання, які виявив здобувач 

при роботі на семінарських заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 
поточного оцінювання бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

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.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається.  
 
Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Відмінно (5 
балів за тему)  

Оцінюється робота студента, 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). 

Добре (4 бали за 
тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, послуговується 
науковою термінологією, залучає основну і додаткову літературу. Але 
при висвітлені деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 
незначні помилки.  

Задовільно (3 
бали за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основній зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 
всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки.  

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання 
(1 бал за тему) 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальний матеріалом 
у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без 
аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 
дисципліни.  

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 
балів  

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Підготовка 
доповіді або 
презентації 

2 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Складання 
реферату 

2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 



відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови.  

Анотування 
наукових книг  

3 вміння студента стисло визначати ключові 
позиції, які викладені автором; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови.  

Підготовка есе 3 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 
прикладів.  

15-24 бали Достатні знання навчального матеріалу, неточні відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні 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  
прикладів.  

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

 
11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття «наукова школа».  
2. Методологічні проблеми аналізу різних шкіл психології. 
3. Філософська психологія XVIIIст. Основні напрямки. 
4. Асоціативна психологія XIX ст. Основні положення. 
5. Генетична психологія. 
6. Основні характеристики сучасного психологічного знання. 
7. Сучасні підходи до розуміння предмета психології.  
8. Емпірична психологія кінця XIX ст. як синтез філософської психології та 
психофізіології. 
9. Перші школи психології як самостійної науки. 
10. Структурна психологія Німеччини  (В. Вундт) та США (Е. Тітчнер). 
11. Психологія акту та її варіації. Вюрбурзська школа. 
12. Критичний аналіз біхевіоризму та необіхевіоризму. 
13. Сучасні напрямки глибинної психології. 



14. Основні ідеї та перспективи природничо-наукової та культурно-історичної традицій у 
розвитку психології. 
15. Діяльнісний підхід у психології: варіанти, проблеми, сучасний стан. 
16. Постмодернізм та соціальний конструкціонізм: рівноцінність науки та міфології; повна 
відносність істини. 
17. Діалектична психологія: Конфлікт і протиріччя як основоположний принцип зміни. 
18. Концепція інтербіхевіорального поля Дж. Р. Кантора. 
19. Когнітивний підхід до виникнення мови і мовлення: модель миттєвого засвоєння мови 
(Н. Хомського).   
20. Зміна наукових парадигм і теоретичне знання. 
21. Пояснювальні принципи психології. 
22. Опишіть сучасні аспекти психофізичної проблеми. 
23 Опишіть основні наукові школи та напрями в психології. 
24. Покажіть роль наукових шкіл у розвитку категоріального апарату психології. 
25. Теорія інтелектуального розвитку Ж. Піаже. Значення теорії Піаже щодо ставлення 
когнітивної психології. 
26. Екобіхевіоральний підхід у психології. 
27. Когнітивна психологія, її предмет, методи та проблеми дослідження. 
28. Два модуси пізнання реальності: науково - логічний та наративний (описовий) (Д. 
Брунер). 
29. Гуманістична психологія: сенс, внутрішня реальність та самокаузальність. 
30. Позитивна психологія, феноменологічний підхід: основні поняття. 
31. Психологія поля К. Левіна. 
32. Теорія цілісного організму К. Гольдштейна. 
33. Описова психологія (В. Дільтей) та розуміюча психологія Е. Шпрангера. 
34. Проблема загальноісторичного генезису свідомості в структурній антропології К. Леві-
Строссу. 
35.Теорія та метод дослідження вищих психічних функцій Л.С. Виготського. 
36. Становлення та розвиток діяльнісного підходу. 
37. Принцип свідомості та діяльності С.Л. Рубінштейна.  
38. Напрями сучасних психофізіологічних досліджень 
39. Бартлеровская концепція схеми і її вплив на розвиток когнітивної психології. 
40. Техніки психоаналітичного консультування. 
41. Концепція системної локалізації вищих психічних функцій. Внесок О.Р. Лурії в 
розвиток психологічної науки. 
42. Розумова діяльність як здатність машини і людини. Тест Тюрінга. Критика тесту 
Тюрінга. 
43. Організація роботи ментальної діяльності людини, його поведінки і штучного 
інтелекту з архітектури фон Неймана. 
44. Експериментальні дослідження Дж. Міллера. Модель чарункової пам'яті. 
45. Етапи розвитку структурних утворень особистості в психоаналітичної теорії об'єктних 
відносин М. Кляйн. 
46. Психологія Самости Х. Кохута. Поняття Самости, селф-потреб, емпатії, оптимальної 
фрустрації, оптимальної чуйності. 
47. Основні принципи методик раннього розвитку дитини. 
48. Трансформації его-ідентичності в процесі розвитку. 
49. Пояснювальні принципи психології. 
50. Моделі уваги в когнітивної психології 20-го століття. 
 
 
 
 



12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
 Поточний та періодичний контроль Індивідуальне 

самостійне 
завдання 

Підсумковий 
контроль 
(іспит) 

Сума 
балів Змістовий 

модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  
10 

 
40 

 
100 5 5 5 5 5 5/5 5 5/5 

10 40 
Т1, Т2, Т3  - теми змістових модулів 
 
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 дуже добре 
75 - 84 С добре 
70 - 74 D задовільно 
60 – 69 E допустимо 
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 

 
13. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

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

 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. МВС України, Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. 2-ге вид. допов. Харків. 2020. 320 с.  
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6. konspect.com/philosophy. Html  
7. iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherba 
8. https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  
9. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  
10. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  
11. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/  

 


