




Вступ 

Навчальна програма дисципліни “Історія, концепції та проблеми 

психології” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової 

програми підготовки «доктора філософії» за спеціальністю 053 

«ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є історія, концепції та 

проблеми сучасної психології 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. Дисципліни 

“ Історія, концепції та проблеми психології” входить до нормативних 

дисциплін з загальної підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох  змістовних модулів: 

Змістовний модуль 1. Історичний розвиток  національних наукових 

психологічних шкіл, наукових психологічних теорій та концепцій 

Змістовний модуль 2 .  Методологічні проблеми психології 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни “ Історія, концепції та проблеми психології" полягає у 

створенні умов для засвоєння докторантами  самостійного історіографічного 

аналізу робіт класиків психології, генези формування сучасних психологічних 

концепцій та сучасних дискуссій з проблем психології. 

Завдання дисципліни “ Історія, концепції та проблеми психології": 

1. систематизація знань про процеси та  феномені, що виникають у 

сучасній психології; 

2. формування вмінь історіографічного аналізу  робіт класиків 

вітчизняної психології; 

3. формування навичок  аналізу  сучасних психологічних концепцій; 

4. розвиток умінь аналізувати конструктивні особливості сучасних 

теорій та концепцій; 

5. розвиток навичок презентації результатів історіографічного аналізу 

психологічних творів; 

6. розкрити основні напрямки сучасних дискусій  з ключових проблем 

психології.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КЗН.03 – базові знання основ методології науки, закономірностей її 

розвитку, розуміння науки як системи знань, діяльності та соціального 

інституту, класифікації методів наукового знання; 

КЗП. 03– базові знання про   специфіку психіки її системність  та 

розуміння системного зв'язку базових категорій психологічної науки 

КЗП.10 –  знання психолого-педагогічних проблем і особливостей 

методики викладання психологічних дисциплін у вищій школі, організація 

освітнього процесу в системі вищої школи;  

КЗП.11 – базові уявлення про   детермінанти та фактори психічного 

здоров’я, зокрема біологічні, психологічні та соціальні; 

КСП. 01– поглиблене знайомство з науковими психологічними теоріями 

та концепціями, що визначають спрямованість сучасних  психологічних шкіл; 



КСП.09– поглиблені знання про використання біографічного метода в 

психології, як метода синтетичного опису людини як особистості і суб'єкта 

діяльності. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

 вміти використовувати сучасні методи пізнання, аналізувати сучасну 

наукову картину світу, відрізнити наукове знання від поза наукового, визначати 

фактори, що впливають на розвиток науки. 

 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. 

 мати соціально-психологічну підготовку щодо управлінської діяльності, 

формування професійних та волонтерських команд, технології підготовки 

фахівців до діяльності в системі "людина-людина" та масових комунікативних 

процесів. 

 мати конкретні знання про біо-психо-соціальні фактори позитивного 

психічного здоров’я; 

 розуміти та вільно оперувати диференціальною оцінкою факторів 

психічного здоров’я; 

 бути в змозі обґрунтувати вибір методів нейропсихологічного 

дослідження у напрямку, що розглядається 

 вміти використовувати отримані фундаментальні знання історії 

психологічних шкіл на всіх етапах виконання науково-дослідної роботи; 

 вміти аналізувати особливості тезаурусу наукових психологічних шкіл  та 

робити їхній порівняльний аналіз; 

 знати особливості застосування каузометричного аналізу, який 

встановлює зв'язки між різними події-ми життя на підставі власних оцінок 

випробуваного 

 знати особливості застосування каузометричного аналізу, який 

встановлює зв'язки між різними події-ми життя на підставі власних оцінок 

випробуваного 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить  

3 кредита ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

" Історія, концепції та проблеми психології" 

Змістовний модуль 1. Історичний розвиток  національних наукових 

психологічних шкіл, наукових психологічних теорій та концепцій 

Тема 1. Історія вітчизняної психологія ХІХ століття -ХХ столяття як 

предмет наукової рефлексії.  

Тема2. Історичні контексти формування вітчизняної психології.  



Тема 3. Історичні контексти розвитку психології в ОНУ.  М.Я.Грот та 

його методологічні пошуки. М.М.Ланге та експеримент у вітчихняній 

психології  

Тема 4. Зміна наукових парадигм і теоретичне знання. Емпіричні та 

теоретичні об'єкти у сучасних психологічних концепціях.   

Тема 5 Сучасний понятийний апарат вітчизняної психології. 

Змістовний модуль 2.  Методологічні проблеми психології 

Тема 1.Психофізична пробл’ема. Монізм, дуалізм і плюралізм.  

Тема 2. Сучасні аспекти психофізичної проблеми. Розвиток нейронаук і 

психофізіологічна проблема. Контінуальність і дискретність психіки: 

психофізіологічна проблема. Недизъюнктивність психіки й нейрофізіологічні 

процеси. Когнітивна психологія і її внесок у рішення психофізіологічної 

проблеми.  

Тема 3. Психогностична проблема: сучасний стан. 
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Дубровский Д. И.  Проблема духа и тела: возможности решения// Вопросы 

философии. 2002.№ 10. -  С. 92-107  

Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела // Вопросы 

философии. 2001. N 7 – С.21-34 

 

Електронні інформаційні ресурси 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_Kokhanova_IP_IL.pdf 

http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/posibnykip2008.pdf 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  - залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

- контроль за самостійною роботою (перевірка конспектів, виконання 

завдань до практичних занять, захист рефератів за обраною темою, презентація 

наукових досліджень тощо); 

 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

 

 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_Kokhanova_IP_IL.pdf
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/posibnykip2008.pdf
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