
 
 

 



 
 

 



 

ступ 

Навчальна програма дисципліни “Історія, концепції та сучасні досягнення 

науки” 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 трех  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: 

ІК - Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології, в 

тому числі професійної та/або дослідницько- інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

психологічних знань та/або професійної практики 

ЗК1 - Здатність виділяти, ставити та вирішувати науково- дослідницькі 

проблеми. 

ЗК3 - Здатність планувати і здійснювати комплексні самостійні 

дослідження на основі системного наукового світогляду із застосуванням 

сучасних інформаційно- цифрових та комунікаційних технологій. 

ЗК4 - Знання предметної області та розуміння професійної діяльності за 

спеціальністю. 

СК1 - Здатність виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та 

прогнозувати актуальні психологічні проблеми,   чинники   та   тенденції   

функціонування   й розвитку особистості, груп і організацій на різних 

рівнях психологічного дослідження. 

СК4 - Здатність  до самоменеджменту, планування  і   

розв’язування задач  власного професійного і особистісного 

зростання, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-

педагогічної діяльності. 

СК5 - Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики 

у галузі психології. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни здобувач третього освітнього рівня демонструвати наступні 

результати навчання: 

ПРН 1 Володіння концептуальними та методологічними знаннями в 

галузі психології, бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на 



межі предметних галузей. 

ПРН 2 Знання та розуміння основних психологічних концепцій, 

парадигм, теоретичних та практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових психологічних знань. 

ПРН 3 Знати та переосмислювати існуючі та \ або створювати (за 

потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й 

інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження. 

ПРН 7 Використовувати сучасні методи пізнання, аналізувати 

сучасну наукову картину світу, відрізнити наукове знання від поза 

наукового, визначати фактори, що впливають на розвиток науки. 

ПРН 8 Володіти комунікативними навичками, доступно і  аргументовано 

представляти результати досліджень проблем психологічної теорії та 

практики, брати участь у  фахових дискусіях. 

ПРН 13 Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично 

осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та 

тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних 

рівнях психологічного дослідження. 

ПРН 14 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз 

професійно важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій 

наукової діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій. 

ПРН 15 Уміти критично і системно оцінювати результати науково-

дослідної роботи, визначати перспективи подальших наукових розвідок. 

ПРН 16 Дотримуватись з опорою на закон етичних норм, враховувати 

авторське право та норми академічної доброчесності при проведенні наукових 

досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить  

4 кредита ЄКТС. 

 



 
 

2. Зміст навчальної дисципліни 
" Історія, концепції та сучасні досягнення науки " 

 
Змістовний модуль 1. Історичний розвиток  нацыональних наукових 

психологічних шкіл, наукових психологічних теорій та концепцій 
Тема 1. Історія  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 вітчизняній психології  
Змістовний модуль 2.  Методологічні проблеми психології 
Тема 4. Теорія, концепція, походи. Зміна наукових парадигм і теоретичне 

знання. Емпіричні та теоретичні об'єкти у сучасних психологічних концепціях.  
Поняття наукового факту.  

Тема 5.  Сучасний понятийний апарат вітчизняної психології. Категорії  
та поняття. Структура понятий.     
 Тема 6. Сучасні аспекти психофізичної, психофізичної та 
психогностичної проблем. 
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4. 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 
 
 
 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  - іспит 
 
6. 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. 
 
Диференційовані оцінки: 

Оцінка ’’відмінно” / А — виставляється, якщо здобувач третього рівня вищої 

освіти має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння 

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


критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів 

навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний 

з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо. 

Оцінка ’’добре” В, С — виставляється, якщо здобувач третього рівня вищої 

освіти виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди 

повні визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні 

знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних 

теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає 

незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка ’’задовільно” D, Е — здобувач третього рівня вищої освіти взагалі 

засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими 

неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити 

своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє 

аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

Оцінка ’’незадовільно” FХ, F — здобувач третього рівня вищої освіти виявив 

слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати 

визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної 

оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, 

фрагментарний, з грубими помилками. 
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