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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 
дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сучасна психологічна наука у 
науковому просторі» вивчає основні етапи і напрямкі розвитку 
сучасних психологічних наукових шкіл й теорій, аналізує 
методологічні основи підходів, принципів і методів. 

Місце дисципліни 
освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета курсу:  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 
дисципліни:  

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 

Компетентності:   



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

Очікувані 
результати:  

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.  

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 
навчання  

Курс буде викладений у формі лекцій (__28___ год.) та 
практичних (_16____год.) занять, організації самостійної 
роботи здобувачів (_76_год.). 
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснється 
наступними методами:  
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 
наступні методи навчання: 

- словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, 
дискусія; 

- наочні методи: мультимедійні презентації, ілюстрація, 
демонстрація; 

- методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 
виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», 
рольові ігри, 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.  

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. 

Перелік 
рекомендованої 
літератури  

1. 1. Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 2-ге вид. допов. Харків. 
2020. 320 с.  

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

3. 3. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології ХХ століття: 
Навчальний посібник для ВНЗ. К.: Либідь. 2003. 990 с. 

4. 4. Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки: Підручник 
для студ. вищих навч. закл.. Л.: Світ. 2006. 152с. 

5. 5. Філософія сучасної науки і техніки: [Підручник для студ. 
вищих навч. закл.]. / Е.П. Семенюк, В.П. Мельник. – Л.: Світ, 
2006. – 152с. 

6. 6. Історія психології: від античності до початку XX століття : 
навч. посібник / Авт-уклад. О. П. Коханова, 2016. – НВП 
«Інтерсервіс». – 235 с.  

7. 7. Роменець В.А. Історія психології XIX – початку XX століття. 
– К.: Вища школа, 1995. – 613 с. 

8. 8. Smith N. Current Systems in Psychology. 2001.Wadsworth. 382 
p. 
Електронні інформаційні ресурси 
http://nbuv.gov.ua  
https://www.yourschoollibrary.net 
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  
monsimulacres.at.ua/load/  
chitalka.info/gumaniratni_nauki.html  
konspect.com/philosophy. Html  
iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherba 
https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  
https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  
https://www.apa.org/pubs/journals/psp/  

 
ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- програмний матеріал, який викладається на лекціях; 
- 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.  

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 
Метод  Форма Бали Максимум 
Усний контроль  опитування 2 бали 20 
Практичний контроль  Робота на 

семінарських 
заняттях  

3 бали 30 

Індивідуальне самостійне 
завдання  

Презентація 
Реферат 
Анотування 
наукових книг 
Есе 

10 балів 10 

Іспит   40 
Підсумковий  бал   100 

Самостійна робота здобувачів 
Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Підготовка 
доповіді або 
презентації 

Презентація Студент обирає на вибір одну з форм 
самостійної роботи. Тему та строк 
виконання обговорює з викладачем.  

 Реферат Реферат 
Анотування 
наукових книг  

Анотація 

Підготовка есе есе 
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 (несуттєви) 
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. 

 
ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-
20 балів). Перескладання іспиту можливе із дозволу деканату 
за наявності поважних причин або за письмовою заявою 
(апеляцією) здобувача до декана.  

Політика щодо 
академічної 
доброчесності:  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова  
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad- 
dobrochesnost.pdf. 
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 



доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 
цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання.  

Політика щодо 
відвідування та 
запізнень:  

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, що передбачає нарахування балів. За 
об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба 
здобувача, стажування за академічною мобільністю та ін.) 
навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн формі за 
графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої  Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках.  

Поведінка в 
аудиторії:  

Всі здобувачі беруть активну участь у заняттях: опитуваннях, 
дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 
завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та взаємодопомоги.  

 
 


