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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

     Навчальна дисципліна « Методологічні та теоретичні проблеми  наукового 

пізнання в галузі психологічної науки» належіть до циклу загальної підгото-

вки згідно навчального плану підготовки магістрів. 

Мета курсу – підвищення компетенції майбутніх викладачів стосовно 

можливостей використання ними класичних та розроблених в наші дні прин-

ципів та знарядь організації пізнання, що відкриває перед їх мисленням  пер-

спективу формування та формулювання положень теорій, побудованих  у 

відповідності з принципами діалектики та вимогами діалогічної природи ми-

слення. Досягнення  такого рівня організації пізнання дозволить  мисленню 

не тільки знаходити місце об’єкту дослідження в певній концепції або пара-

дигмальній моделі,  а відкриє перед ним перспективу бути упредметненим на 

метапарадигмальному рівні, в новій інтегрально- методологічній якості. 

Завдання курсу: 

 – надання можливості  майбутнім викладачам  свідомо використовувати де-

які, до сих пір підвладні лише інтуїції, ефективні знаряддя просування пі-

знання, що дозволить їм  осмислювати  об`єкти пізнання в цілісності  і сис-

темності, як єдності їх різних сторін: 

– засвоєння оригінальної технології організації пізнання, призначеної для ви-

користання при самостійному  проведенні психологічних досліджень, побу-

дові  структурних та  функціональних моделей об’єкту дослідження, осмис-

лення емпіричного матеріалу з позицій діалектичного підходу та розвитку 

теоретичного мислення.  

Предмет курсу: оригінальна технологія організації пізнання, яка  при-

водить в єдину систему  цілий набір класичних та розроблених  сучасними 

вітчизняними вченими настановлень і приписів, форм і методів, процедур і 

механізмів, засобів та інструментів організації пізнання, прийнятих  більшіс-

тю наукової спільноти. Призначена для використання при самостійному  

проведенні психологічних досліджень, побудові  структурних та  функціона-

льних моделей об’єктів  дослідження, осмислення емпіричного матеріалу з 

позицій діалектичного підходу та розвитку теоретичного мислення.  

Основний зміст дисципліни:  Рушійні сили розвитку пізнання. Теоре-

тична проблема пізнання; теоретичні проблеми психології пізнання; «сут-

ність» як абстрактна філософська категорія. Поняття «онтологія» та «гносео-

логія»; сутність пізнання як об’єкт  та як предмет дослідження; сутність пі-

знання як система двох суперечностей – внутрішньосутнісної та сутнісно-

явленнєвої. Явлення сутності пізнання. Процес визначення сутності пізнання;  

Поняття «методології» та «методів» пізнання. Типи парадигмально-
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пізнавальних технологій. Теоретична та метатеоретична методології органі-

зації пізнання.  Методи пізнання, методи викладання, методи педагогіки. Ме-

тод «Сходження від абстрактного до конкретного»; зміст та форма як філо-

софські категорії та їх значимість для розв’язання проблеми пізнавання; кате-

горіальна парадигма як принцип формально-логічної та мисленнєво-

синтаксичної  організації пізнання; операційна парадигма як принцип поза 

логічної організації пізнання; категоріально- операційна парадигма як форма 

організації пізнання  у відповідності з принципами діалектики; перенесення 

проблеми організації  пізнання у сферу психології; проблема організації пі-

знання в умовах методологічної кризи світової психологічної науки на рубе-

жі  20-30 років ХХ сторіччя; психологічні знаряддя організації пізнання ме-

тодом «Сходження від абстрактного до конкретного». Діалектико-логічне 

поняття та триадичний (діалектичний) умовивід; сутність проблеми пізнання 

як вихідна категорія теоретичного підходу  до організації пізнання методом 

«Сходження від абстрактного до конкретного»; визначення сутності пробле-

ми  організації пізнання  у формі системи суперечностей: внутрішньосутніс-

ної та сутнісно-явленнєвої як умови використання протилежних принципів 

організації пізнання; визначення внутрішньосутнісної  суперечності метафо-

ричної організації  пізнання. Метафоризація та іронізування; визначення су-

перечності  між внутрішньосутнісною організацією пізнання та діалектикою 

як явленням сутності  пізнання. Теза та антитеза. Іронія та діалектика; пер-

ший крок конкретизації  проблематики організації пізнання у відповідності з 

вимогами методу «Сходження від абстрактного до конкретного». Постановка 

проблеми між діалектикою і діалогічною логікою як інтегральною формою 

організації пізнання; другий крок конкретизації проблематики  організації пі-

знання методом «Сходження від абстрактного до конкретного». Постановка 

проблеми між діалектичною логікою, як інтегральною формою організації 

пізнання  та категоріально-операційною парадигмою, як принципом органі-

зації пізнання; третій крок конкретизації  проблематики організації пізнання  

у відповідності з вимогами методу «Сходження від абстрактного до конкрет-

ного». Постановка проблеми між засобами організації пізнання6 категоріаль-

но-операційною парадигмою та психологічними особливостями мислення як 

процесу; четвертий крок конкретизації проблематики організації пізнання  

методом «Сходження від абстрактного до конкретного». Постановка пробле-

ми між психологічними закономірностями  функціювиння та розвитку мис-

лення , як процесу і природною діалогічністю мислення;  Пятий крок  конк-

ретизації проблематики організації пізнання  методом «Сходження від абст-

рактного до конкретного». Постановка проблеми між організацією пізнання  
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у відповідності з природню діалогічністю мислення та діалогікою, як фор-

мою організації пізнання. 

Після вивчення дисципліни « Методологічні та теоретичні проблеми 

наукового пізнання в галузі психологічної науки» студенти повинні знати:  

– основні поняття, необхідні для сучасного наукового тлумачення емпірич-

ного матеріалу;  

–  сучасні методології, методи, методики та інноваційні технології  організа-

ції та проведення психологічних досліджень;  

– межі застосування відомих методів, методик, технологій, принципів та зна-

рядь організації пізнання при розв’язання складних проблем;  

– закони та  принципи організації педагогічної діяльності, правила складання 

конспектів, проведення практичних занять та семінарів, правила планування 

самостійної роботи студентів, розв’язання проблем, що потребують оновлен-

ня та інтеграції знань;  

– переваги та недоліки ілюстративно-пояснювальних, проблемних, діалогіч-

них, інформаційних методів  викладання психології, специфіку проведення 

ігрових форм занять, використання технічних та комп’ютерних засобів нав-

чання, їх апробації та впровадження в психологічну практику.  

Уміти:  

– самостійно проводити психологічні дослідження в повному обсязі викорис-

товуючи потенціал надбаної в процесі навчання  в магістратурі наукової та 

професійної компетенції  стосовно методології, методів, методик та техноло-

гій їх організації;  

– самостійно оцінювати теоретичне та практичне значення отриманих в про-

цесі дослідження результатів;  

– усвідомлювати межі використання парадигмальних моделей, концепцій та 

теорій для відображення закономірностей  природи та функціювання психіч-

них явищ і переходити до  метапарадигмального рівня їх осмислення, дося-

гаючи більш глибокого та всебічного їх розуміння;  

– організовувати процес пізнання психологічних явищ у відповідності  з 

принципами діалектики та вимогами діалогічної природи мислення;  

– організовувати процес навчання, використовуючи надбані знання законів 

принципів та правил педагогічної діяльності.  

Компетентності, що формуються: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
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ЗК 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

СК 1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпірич-

ний аналіз актуальних проблем психологічної науки та/або практики. 

СК 2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни та/або прак-

тичної значущості. 

СК 3. Здатність обирати  і застосовувати валідні та надійні методи нау-

кового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної дія-

льності. 

СК 4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгові, психо-

терапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та тех-

нік. 

СК 5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та осві-

тню діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

СК 6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мульти-

дисциплінарних командах. 

СК 7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачува-

них умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

СК 8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та пі-

двищувати професійну кваліфікацію. 

СК 9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 СК 10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Вміти організовувати і проводити психологічне дослідження  із 

застосуванням валідних та надійних методів. 

ПРН 3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні ви-

сновки. 

ПРН 6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впро-

ваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість. 

ПРН 7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях. 
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ПРН 10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульова-

ної проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. 

СПРН 1. Поєднувати між собою  парадигмальні  психологічні та педа-

гогічні концепції,  вбачаючи в суперечностях між ними крайнощі  інтеграль-

ного підходу. 

              

3. Зміст програми навчальної дисципліни. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКО-

ВОГО ПІЗНАННЯ. 

Тема 1. Рушійні сили розвитку пізнання. Теоретична проблема   пі-

знання.  

           Взаємодія трьох факторів: Соціального – руйнація феодальних поряд-

ків. Виникнення механіки. Механічна уява про природу, Предметно-

логічного – інтелектуальна революція. Вчення про рефлекторну природу по-

ведінки, афекти, чуттєве сприймання та діагностику здібностей людини. Ка-

тегоріальний аппарат науки.   Упорядкання досвіду людини та спрямування 

руху дослідніцької думки; Особистісно-психологічного - таблиця категорій 

Аристотеля. Тлумачення категорій Кантом. Зв'язок та взаємопереходи 

проміж категоріями в роботах Гегеля. Категоріальний аппарат оволодіння 

психічною реальністю. Готовність суб'єкта до оволодіння логікою науки. 

Програма діяльності особистості. Проблема  як складне теоретичне або прак-

тичне  питання, що потребує свого розв'язання. Розвиток як головна характе-

ристика законів існування природи, суспільства та мислення. В діалектично-

му розумінні умовою розвитку є боротьба протилежностей. Розв'язання тео-

ретичної проблеми як інтегральний засіб організації пізнання  починається 

шляхом  встановлення зв'язку між протилежними принципами-категоріями 

конкуруючих теорій завдяки реалізації розумової операції  зведення їх до за-

гальної теоретичної основи в разі чого вони предстають як крайні прояви  

вихідної категорії інтегрального теоретичного підходу. Постановка низки все 

більш конкретних теоретичних проблем пізнання як шлях розв'язання 

вихідної теоретичної проблеми організації пізнання.  

Тема 2. Теоретичні проблеми  психології пізнання. Відповідність 

принципам діалектики та діалогічній природі мислення. Методологічні, 

філософські та психологічні проблеми організації пізнання. 

Філософські проблеми організації пізнання:  

–  формального та змістовного;  

–  дез'юнктивного та недез'юнктивного;  

–  операндного та операторного;  
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– сталого та такого, що розвивається;  

– знеособленного та особістісного; 

–  категоріального та операційного. 

Психологічні проблеми. Протистояння двох  аспектів людської психіки:    

–   колективного та особистісного,  

–   понятійного та наочно-чуттєвого,   

–  загальнозначущого та суб'єктивного,  

–  неістотного  та істотного,  

– сталого, закріпленого в значеннях мови та бесперервно мінливого, існую-

чего в смислах.  

Тема 3.   «Сутність»  як абстрактна філософська категорія.  Понят-

тя «онтологія» та «гносеологія».   Сутність  пізнання  як об’єкт та як 

предмет  дослідження. 

        Сутність  як суперечливість внутрішніх глибинних процесів явищ  дійс-

ності, яка характеризує  найбільш важливу сторону їх існування та розвитку. 

Онтологія, як навчання  про реальне буття та прості, незалежні одне від од-

ного його одиниці  (монади), властивості та умови існування буття: дещо та 

ніщо, можливе та неможливе, визначене та невизначене, кількість та міра. 

Гносеологія, як теорія пізнання про витоки, засоби та умови ітиності науко-

вого пізнання. В якості об'єкту психології пізнання, сутність виступає як он-

тологічний елемент  її дослідження, а в якості її предмету – як гносеологіч-

ний.   

 Тема 4. Сутність  пізнання як система двох суперечностей – 

внутрішньосутнісної та сутнісно-явленневої. Явлення сутності пізнання. 

Процес визначення сутності пізнання. 

       Сутність пізнання як проблема двох суперечностей – внутрішнь-

осутнісної та сутнісно-явленневої.  Явлення сутності пізнання є  зовнішнім 

вираженням  суперечливості  внутрішніх глибинних процесів пізнання, які  

обумовлють її існування та розвиток. Суперечність між сутністю пізнання та 

її явленням виникає  завдяки притаманній явленню сутності  певної власти-

вості  враховувати зв'язки  не суб'єктно-предикативного характеру між про-

тилежними принципами організації пізнання. Процес визначення сутності   

пізнання як послідовність трьох розумових кроків: першого - по виявленню 

внутрішньосутнісної суперечності однієї сторони проблеми; другого - по ви-

явленню сутнісно-явленнєвої суперечності між сторонами проблеми та 

третього -  по створенню системи суперечностей, як визначення сутності 

пізнання:  

Тема 5. Поняття методології  та методів пізнання. Типи парадиг-

мально-пізнавальних технологій. Теоретична та метатеоретична методології 



10 
 

організації пізнання. Поняття методу. Методи пізнання, методи викладання 

та методи педагогіки. Метод «Сходження від абстрактного до конкретного». 

          Методологія як вчення про способи організації пізнання, сукупність 

прийомів що використовуються в науці. Теоретична методологія: концеп-

туалізація як метапроцедура введення онтологічних уявлень у масив 

емпіричного матеріалу та парадигматизація як миследіяльність із створення 

нової парадигми. Метатеоретична методологія: як  як метатеоретичний 

аналіз і рефлексія існуючих історично концепцій та теорій та  метапарадиг-

матизація як упредметнення  шляхом інтеграції інших парадигм в нову інте-

грально-методологічну якість.  Метод як спосіб організації пізнання природи 

явищ дійсності і  законів їх існування. Загальні методи пізнання та спеціальні 

методи, що використовують окремі науки: математика, психологія. істория. 

Метод та історично обумовлений рівень знання. Застосовування методів 

природничих наук в психології.  

Методи викладання, як формування цілісного зображення науки: си-

стематичний, генетичний, історичний та іх вплив на  організацію  методів 

пізнання. Педагогічні методи, як такі, що сприяють найскорішому та цілко-

витому засвоєнню предмета викладання: еврітичний, сократичний, проблем-

ний.  

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-

ГО ПІЗНАННЯ. 

Тема  6.  Зміст та форма як філософські категорії  та їх значимість 

для розв’язання проблеми пізнання. Поняття «категорії» як форми ана-

літичної  організації пізнання.  

       Зміст як відображення найбільш важливих властивостей та ознак об’єкта 

пізнання, що визначають його сутність. Форма як  системна організація  

змісту відображення властивостей та ознак явища дійсності, виступаючого в 

якості об’єкту пізнання. Внутрішня, зовнішня та відносна форми організації  

пізнання. Функціональне призначення  усіх форм організації пізнання та їх 

значимість. Свідомість як вища форма відображення реальності, яка властива 

виключно людині. Категорії як  форми аналітичної організації пізнання.  

Тема  7. Категоріальна парадигма як принцип формально-логічної 

та мовленнєво-синтаксичної організації пізнання. Розумові операції 

аналізу, абстрагування та конкретизації  в межах категоріальної парадигми. 

Недоліки формально-логічної та мовленнєво-синтаксичної  організації  

пізнання та недосконалість їх психологічного знаряддя як причина неможли-

вості разв’язання проблеми організації  пізнання категоріальним шляхом. 

Антиномії. 
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Тема 8. Операційна парадигма як принцип позалогічної організації 

пізнання. Поняття «операції» як  форми синтетичної організації пізнання. 

Розумові операції синтезу, абстрагування та конкретизації  в межах опе-

раційної парадигми. Переваги принципу операційної організації пізнання. 

          Тема  9.  Категоріально-операційна парадигма як форма організації 

пізнання у відповідності з принципами діалектики.  Продуктивний діалог 

між розумовими операціями аналізу та синтезу. Взаємна обумовленність де-

дуктивної та індуктивної складових мислення як умова організації пізнання. 

Операція абстрагування в межах категоріально-операційної парадигми. 

                        

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКО-

ВОГО ПІЗНАННЯ. 

Тема 10. Перенесення проблеми організації пізнання в сферу пси-

хології.  

Вюрцбургська школа - родоначальник експериментального вивчення 

мислення як розумової діяльності. Задача як  детермінанта розумової діяль-

ності по розв'язанню проблеми організації пізнання. Поняття «антиципації». 

     Тема  11. Проблема організації пізнання в умовах методологічної 

кризи світової психологічної науки на рубежі 20 – 30 років ХХ сторіччя. 

Процесуальний підхід до розв’язання проблеми організації пізнання. Фі-

лософсько-психологічна концепція  С. Л.  Рубінштейна.   

          Методологічна проблема індивідуального та суспільного як низка кон-

кретних  психологічних проблем протистояння двох  аспектів людської 

психіки:   коллективного та особистісного, понятійного та наочно-чуттєвого,  

загальнозначущого та суб'єктивного, неістотного та істотного, сталого  

(закріпленого в значеннях мови) та бесперервно мінливого. Проблема ор-

ганізації пізнання як зіткнення дез'юнктивного та процессуального підходів 

до мислення. Культурно-історична теорія мислення Л. С. Виготського, теорія 

діяльності О. М. Лєонт'єва, філософсько-психологічна концепції Л. С. Рубін-

штейна.  

 Тема 12. Психологічні знаряддя організації пізнання методом «Схо-

дження від абстрактного до конкретного». Діалектико-логічне поняття  

та триадичний (діалектичний) умовівід. 

          Метод «Сходження від абстрактного до конкретного» як засіб розв'язання 

низки теоретичних проблем.   

Тема 13.  Сутність проблеми пізнання як вихідна категорія теорети-

чного підходу до організації  пізнання методом «Сходження від абстрак-

тного до конкретного».  Визначення  сутності проблеми пізнання як сис-

теми суперечностей.   

 Умова постановки теоретичної проблеми  як  основополагаюча принци-

пу її розв’язання. Розумові операції абстрагування. Сутність проблеми орга-



12 
 

нізації пізнання як форма системи суперечностей: вутрішньосутнісної та сут-

нісно-явленнєвої. Складові системи пізнання. 

            Тема 14. Перша складова системи суперечностей. Внутрішньосутніс-

на суперечливість метафоричної організації пізнання. Теза та логічний залишок 

(резідіум).   Метафоризація та  іронізування. 

Тема 15. Друга складова системи суперечностей. Суперечення  між  

внутрішньо суперечливою    метафоричною організацією пізнання   та  діалек-

тикою, як явленням  сутності пізнання. Теза та  антитеза.  Іронія та діалектика. 

Тема 16. Перший крок конкретизації проблематики організації пі-

знання у відповідності з вимогами методу «Сходження від абстрактного до 

конкретного». Постановка проблеми  між діалектикою, як принципом органі-

зації пізнання  і діалектичною логікою, як інтегральною формою організації 

пізнання.   

Тема 17. Другий крок конкретизації проблематики організації пізнан-

ня у відповідності з вимогами методу «Сходження від абстрактного до 

конкретного». Постановка проблеми між діалектичною логікою, як інтеграль-

ною формою організації пізнання   та категоріально-операційною парадигмою, 

як принципом організації пізнання. 

Тема 18. Третій крок конкретизації проблематики організації пізнання 

у відповідності з вимогами методу «Сходження від абстрактного до конк-

ретного». Постановка проблеми між засобами організації пізнання: категоріа-

льно-операційною парадигмою та психологічними особливостями  мислення як 

процесу. 

Тема 19. Четвертий крок конкретизації проблематики організації пі-

знання у відповідності з вимогами методу «Сходження від абстрактного до 

конкретного». Постановка проблеми між  психологічними закономірностями 

функціювання та розвитку мислення як процесу   і природною діалогічністю 

мисления. 

Тема 20.  П’ятий крок конкретизації проблематики організації пізнан-

ня у відповідності з вимогами методу «Сходження від абстрактного до 

конкретного». Постановка проблеми між  організацією пізнання у відповіднос-

ті з природною діалогічністю мислення та діалогікою, як формою організації 

пізнання.          
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Обсяг у годинах 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

 у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л сем пр лаб с.р. л сем пз лаб с.р. 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Методологічні проблеми організації   наукового пізнання. 

Тема1. Рушійні си-

ли розвитку пізнан-

ня.  Теоретична 

проблема   пізнання. 

4 4     2 2     

Тема 2.   Теоретичні 

проблеми  психо-

логії пізнання. 

Відповідність прин-

ципам діалектики та 

діалогічній природі 

мислення. Методо-

логічні, філософські 

та психологічні про-

блеми організації 

пізнання. 

10 4    6 12     12 

Тема 3.  «Сутність»  

як абстрактна філо-

софська категорія.  

Поняття «онтологія» 

та «гносеологія».   

Сутність  пізнання  

як об’єкт та як 

предмет  досліджен-

ня. 

10 4    6 10     10 

Тема 4. Сутність  

пізнання, як система 

двох суперечностей  

внутрішньосутнісної 

та сутнісно-

явленнєвої. Явлення 

сутності пізнання. 

Процес визначення 

сутності  пізнання. 

10 4    6 10     10 

Тема 5. Поняття ме- 4 4    4 2     2 
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тодології  та методів 

пізнання. Типи па-

радигмально-

пізнавальних техно-

логій. Теоретична та 

метатеоретична ме-

тодології організації 

пізнання. Методи 

пізнання та викла-

дання та методи пе-

дагогіки. Метод 

«Сходження від аб-

страктного до кон-

кретного». 

Разом за змістовим 

модулем 1 
38 20    18 38 4    34 

Змістовний модуль 2. Філософські проблеми організації наукового пізнання 

Тема 6. «Зміст» та 

«форма» як філо-

софські категорії  та 

їх значимість для 

розв’язання пробле-

ми пізнання. Понят-

тя «категорії» як 

форми аналітичної  

організації пізнання.  

2 2     2 2     

Тема 7. Кате-

горіальна парадигма 

як принцип фор-

мально-логічної та 

мовленнєво-

синтаксичної ор-

ганізації пізнання. 

Розумові операції 

аналізу, абстрагу-

вання та конкрети-

зації  в межах кате-

горіальної парадиг-

ми. Недоліки фор-

мально-логічної та 

мовленнєво-

синтаксичної  ор-

ганізації  пізнання та 

недосконалість їх 

8 2    6 8     8 
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психологічного 

знаряддя як причина 

неможливості 

разв’язання пробле-

ми організації  

пізнання кате-

горіальним шляхом. 

Антиномії. 

Тема 8. Операційна 

парадигма як прин-

цип позалогічної ор-

ганізації пізнання . 

Поняття «операції» 

як  форми синтетич-

ної організації 

пізнання. Розумові 

операції синтезу, аб-

страгування та кон-

кретизації  в межах 

операційної пара-

дигми. Переваги 

принципу опе-

раційної організації 

пізнання. 

8 2    6 8     8 

Тема 9.  Категоріа-

льно-операційна па-

радигма як форма 

організації пізнання 

у відповідності з 

принципами діалек-

тики.  Продуктив-

ний діалог між ро-

зумовими операція-

ми аналізу та синте-

зу. Взаємна 15бумо-

вленість дедуктив-

ної та індуктивної 

складових мислення 

як умова організації 

пізнання. Операція 

абстрагування в ме-

жах категоріально-

операційної паради-

гми. 

2 2    2      2 
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Разом за змістовим 

моділем 2 
20 8    12 20 2    18 

Змістовний модуль 3. Психологічні проблеми організації наукового  пізнання. 

Тема 10. Перене-

сення проблеми ор-

ганізації пізнання в 

сферу психології. 

Вюрцбургська шко-

ла - родоначальник 

експериментального 

вивчення мислення, 

як розумової діяль-

ності. Задача як  де-

термінанта розумо-

вої діяльності по ро-

зв'язанню проблеми 

організації пізнан-

ня.Поняття «анти-

ципації». 

6 2    4 6 2    4 

Тема 11. Проблема 

організації пізнання 

в умовах методо-

логічної кризи 

світової психологіч-

ної науки на рубежі 

20 – 30 років ХХ 

сторіччя.  

6 2    4 6     6 

Тема 12. Психологі-

чні знаряддя органі-

зації пізнання мето-

дом «Сходження від 

абстрактного до 

конкретного». Діа-

лектико-логічне по-

няття та триадичний 

(діалектичний) умо-

вівід. 

6 2    4 6     6 

Тема 13.   Сутність 

проблеми пізнання 

як вихідна категорія  

теоретичного підхо-

ду до  організації 

пізнання методом 

«Сходження від аб-

6 2    

4 

 

 

6     6 
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страктного до кон-

кретного». Визна-

чення  сутності про-

блеми пізнання як 

системи суперечно-

стей.   

Тема 14. Перша 

складова системи 

суперечностей. Вну-

трішньосутнісна су-

перечливість мета-

форичної організації 

пізнання. Теза та ло-

гічний залишок 

(резідіум).   Мета-

форизація та  іроні-

зування.  

4 2    2 4  2   2 

Тема 15. Друга скла-

дова системи супере-

чностей. Суперечен-

ня  між  внутрішньо 

суперечливою    ме-

тафоричною органі-

зацією пізнання   та  

діалектикою, як яв-

ленням  сутності пі-

знання. Теза та  анти-

теза.  Іронія та діале-

ктика. 

6 2    4 6  2   4 

Тема 16. Перший 

крок конкретизації 

проблематики орга-

нізації пізнання у 

відповідності з ви-

могами методу 

«Сходження від абс-

трактного до конк-

ретного». Постанов-

ка проблеми  між 

діалектикою, як 

принципом органі-

зації пізнання  і діа-

лектичною логікою, 

як інтегральною фо-

6   4  2 6     6 
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рмою організації пі-

знання.   

Тема 17. Другий 

крок конкретизації 

проблематики орга-

нізації пізнання у 

відповідності з ви-

могами методу 

«Сходження від абс-

трактного до конк-

ретного». Постанов-

ка проблеми між ді-

алектичною логі-

кою, як інтеграль-

ною формою органі-

зації пізнання   та 

категоріально-

операційною пара-

дигмою, як принци-

пом організації пі-

знання.  

6   4  2 6     6 

Тема 18. Третій 

крок конкретизації 

проблематики ор-

ганізації пізнання у 

відповідності з ви-

могами методу 

«Сходження від аб-

страктного до кон-

кретного». Поста-

новка проблеми між 

засобами організації 

пізнання: кате-

горіально-

операційною пара-

дигмою та психо-

логічними особли-

востями  мислення 

як процесу. 

6   4  2 6     6 

Тема 19. Четвертий 

крок конкретизації 

проблематики ор-

ганізації пізнання у 

відповідності з ви-

6   4  2 6     6 
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могами методу 

«Сходження від аб-

страктного до кон-

кретного». Поста-

новка проблеми між  

психологічними за-

кономірностями 

функціювання та ро-

звитку мислення як 

процесу   і природ-

ною діалогічністю 

мисления. 

Тема 20.  П’ятий 

крок конкретизації 

проблематики орга-

нізації пізнання у 

відповідності з ви-

могами методу 

«Сходження від аб-

страктного до конк-

ретного». Постано-

вка проблеми між  

організацією пі-

знання у відповід-

ності з природною 

діалогічністю мис-

лення та діалогікою, 

як формою органі-

зації пізнання.     

4   4   4  2   2 

Разом за змістов-

ним модулем 3 
62 12  20  30 62 2 6   54 

Усього  годин 120 40  20  60  6 6   108 

 

 

  



20 
 

6. Теми лекцій 

№ Назва теми Обсяг у годинах 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Рушійні сили розвитку пізнання.  Теоретична проблема   

пізнання. 
4 

 

 

2 

Теоретичні проблеми  психології пізнання. 

Відповідність принципам діалектики та діалогічній 

природі мислення. Методологічні, філософські та пси-

хологічні проблеми організації пізнання. 

4 

 

 

3 

 «Сутність»  як абстрактна філософська категорія.  По-

няття «онтологія» та «гносеологія».   Сутність  пізнання  

як об’єкт та як предмет  дослідження. 

4 

 

 

4 

Сутність  пізнання, як система двох суперечностей  

внутрішньосутнісної та сутнісно-явленнєвої. Явлення 

сутності пізнання. Процес визначення сутності  пізнан-

ня. 

4 

 

 

 

5 

Поняття методології  та методів пізнання. Типи пара-

дигмально-пізнавальних технологій. Теоретична та ме-

татеоретична методології організації пізнання. Методи 

пізнання та викладання та методи педагогіки. Метод 

«Сходження від абстрактного до конкретного». 

4 

 

 

 

6 

  «Зміст» та «форма» як філософські категорії  та їх 

значимість для розв’язання проблеми пізнання. Понят-

тя «категорії» як форми аналітичної  організації пізнан-

ня.  

2 

 

 

 

 

 

7 

Категоріальна парадигма як принцип формально-

логічної та мовленнєво-синтаксичної організації 

пізнання. Розумові операції аналізу, абстрагування та 

конкретизації  в межах категоріальної парадигми. 

Недоліки формально-логічної та мовленнєво-

синтаксичної  організації  пізнання та недосконалість їх 

психологічного знаряддя як причина неможливості 

разв’язання проблеми організації  пізнання кате-

горіальним шляхом. Антиномії. 

2 

 

 

 

8 

 Операційна парадигма як принцип позалогічної ор-

ганізації пізнання . Поняття «операції» як  форми син-

тетичної організації пізнання. Розумові операції синте-

зу, абстрагування та конкретизації  в межах операційної 

парадигми. Переваги принципу операційної організації 

пізнання. 

2 

 

 

 

 

 Категоріально-операційна парадигма як форма органі-

зації пізнання у відповідності з принципами діалектики.  

Продуктивний діалог між розумовими операціями ана-
2 
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9 лізу та синтезу. Взаємна обумовленність дедуктивної та 

індуктивної складових мислення як умова організації 

пізнання. Операція абстрагування в межах категоріаль-

но-операційної парадигми. 

 

 

10 

 Перенесення проблеми організації пізнання в сферу 

психології. Вюрцбургська школа - родоначальник 

експериментального вивчення мислення, як розумової 

діяльності. Задача як  детермінанта розумової діяль-

ності по розв'язанню проблеми організації пізнан-

ня.Поняття «антиципації». 

2 

 

 

 

11 

 Проблема організації пізнання в умовах методологіч-

ної кризи світової психологічної науки на рубежі 20 – 

30 років ХХ сторіччя. Процесуальний підхід до 

розв’язання проблеми організації пізнання. Філософсь-

ко-психологічна концепція С.Л.Рубінштейна. 

2 

 

 

12 

Психологічні знаряддя організації пізнання методом 

«Сходження від абстрактного до конкретного». Діалек-

тико-логічне поняття та триадичний (діалектичний) 

умовівід. 

2 

 

 

13 

Сутність проблеми пізнання як вихідна категорія  тео-

ретичного підходу до  організації пізнання методом 

«Сходження від абстрактного до конкретного». Визна-

чення  сутності проблеми пізнання як системи супереч-

ностей.   

2 

 

 

14 

Перша складова системи суперечностей. Внутрішньо-

сутнісна суперечливість метафоричної організації пі-

знання. Теза та логічний залишок (резідіум).   Метафо-

ризація та  іронізування.  

2 

 

 

 

15 

Друга складова системи суперечностей. Суперечення  

між  внутрішньо суперечливою    метафоричною ор-

ганізацією пізнання   та  діалектикою, як явленням  

сутності пізнання. Теза та  антитеза.  Іронія та діалек-

тика. 

2 

 

Усього годин 40  

 

                  7. Теми практичних занять 

№ Назва теми Обсяг у годинах 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 

 

1 

 Перший крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Схо-

дження від абстрактного до конкретного». Постановка 

проблеми  між діалектикою, як принципом організації 

пізнання  і діалектичною логікою, як інтегральною фо-

 

 

4 
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рмою організації пізнання.   

 

 

 

2 

 Другий крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Сходжен-

ня від абстрактного до конкретного». Постановка про-

блеми між діалектичною логікою, як інтегральною фо-

рмою організації пізнання   та категоріально-

операційною парадигмою, як принципом організації пі-

знання.  

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Третій крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Сходжен-

ня від абстрактного до конкретного». Постановка про-

блеми між засобами організації пізнання: категоріаль-

но-операційною парадигмою та психологічними особ-

ливостями  мислення як процесу.       

 

 

4 

 

 

 

4 

Четвертий крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Сходжен-

ня від абстрактного до конкретного». Постановка про-

блеми між  психологічними закономірностями 

функціювання та розвитку мислення як процесу   і при-

родною діалогічністю мисления.     

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Т  П’ятий крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Схо-

дження від абстрактного до конкретного». Постановка 

проблеми між  організацією пізнання у відповідності з 

природною діалогічністю мислення та діалогікою, як 

формою організації пізнання. 

 

 

4 

 

Усього годин 20  

                               

                            8. Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи визначається по дисципліні « Методологічні та тео-

ретичні проблеми пізнання в галузі психологічної  науки» визначається ро-

бочою навачальною програмою дисципліни. Самостійна робота над дисцип-

ліною включає: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем  або питань , що передбачені для самостійного 

опрацювання; 

- поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової 

інформації; 

- підготовку до практичних занять; 

- опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших 

виданнях статей; 

- підготовку та оформлення схемю таблиць, графиків, діаграм тощо. 

-  
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№ з/п Назва теми  Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Теоретичні проблеми  психології пізнання. Відповідність 

принципам діалектики та діалогічній природі мислення. 

Методологічні, філософські та психологічні проблеми ор-

ганізації пізнання. 

6 

 

2  «Сутність»  як абстрактна філософська категорія.  Понят-

тя «онтологія» та «гносеологія».   Сутність  пізнання  як 

об’єкт та як предмет  дослідження. 

6 

 

3 Сутність  пізнання, як система двох суперечностей  внут-

рішньосутнісної та сутнісно-явленнєвої. Явлення сутності 

пізнання. Процес визначення сутності  пізнання. 

6 

 

4 Категоріальна парадигма як принцип формально-логічної 

та мовленнєво-синтаксичної організації пізнання. Розумові 

операції аналізу, абстрагування та конкретизації  в межах 

категоріальної парадигми. Недоліки формально-логічної 

та мовленнєво-синтаксичної  організації  пізнання та недо-

сконалість їх психологічного знаряддя як причина немож-

ливості разв’язання проблеми організації  пізнання кате-

горіальним шляхом. Антиномії. 

6 

 

5  Операційна парадигма як принцип позалогічної ор-

ганізації пізнання . Поняття «операції» як  форми синте-

тичної організації пізнання. Розумові операції синтезу, аб-

страгування та конкретизації  в межах операційної пара-

дигми. Переваги принципу операційної організації пізнан-

ня. 

6 

 

6  Перенесення проблеми організації пізнання в сферу пси-

хології. Вюрцбургська школа - родоначальник експери-

ментального вивчення мислення, як розумової діяльності. 

Задача як  детермінанта розумової діяльності по розв'язан-

ню проблеми організації пізнання.Поняття «антиципації». 

4 

 

7  Проблема організації пізнання в умовах методологічної 

кризи світової психологічної науки на рубежі 20 – 30 років 

ХХ сторіччя. Процесуальний підхід до розв’язання про-

блеми організації пізнання. Філософсько-психологічна 

концепція С.Л.Рубінштейна. 

 Психологічні знаряддя організації пізнання методом 

«Сходження від абстрактного до конкретного». Діалекти-

ко-логічне поняття та триадичний (діалектичний) 

умовівід. 

4 

 

8 Психологічні знаряддя організації пізнання методом 

«Сходження від абстрактного до конкретного». Діалекти-

ко-логічне поняття та триадичний (діалектичний) умови-

4 
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від. 

9 Сутність проблеми пізнання як вихідна категорія  теоре-

тичного підходу до  організації пізнання методом «Сход-

ження від абстрактного до конкретного». Визначення  

сутності проблеми пізнання як системи суперечностей.   

4 

 

10 Перша складова системи суперечностей. Внутрішньосут-

нісна суперечливість метафоричної організації пізнання. 

Теза та логічний залишок (резідіум).   Метафоризація та  

іронізування.  

2 

 

11  Друга складова системи суперечностей. Суперечення  між  

внутрішньо суперечливою    метафоричною організацією 

пізнання   та  діалектикою, як явленням  сутності пізнання. 

Теза та  антитеза.  Іронія та діалектика. 

4 

 

12 Перший крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Сходження 

від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми  

між діалектикою, як принципом організації пізнання  і 

діалектичною логікою, як інтегральною формою орг 

2 

 

17 Другий крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Сходження 

від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми 

між діалектичною логікою, як інтегральною формою ор-

ганізації пізнання   та категоріально-операційною пара-

дигмою, як принципом організації пізнання. 

2 

 

18 Третій крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Сходження 

від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми 

між засобами організації пізнання: категоріально-

операційною парадигмою та психологічними особливо-

стями  мислення як процесу. 

2 

 

19 Четвертий крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Сходження 

від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми 

між  психологічними закономірностями функціювання та 

розвитку мислення як процесу   і природною діалогічністю 

мисления. 

2 

 

20 П’ятий крок конкретизації проблематики організації 

пізнання у відповідності з вимогами методу «Сходження 

від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми 

між  організацією пізнання у відповідності з природною 

діалогічністю мислення та діалогікою, як формою ор-

ганізації пізнання 

4 

 

Усього годин 60  

10. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
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1. Підготувати реферати на теми: 

1. Теоретичні проблеми  психології пізнання. Відповідність принципам 

діалектики та діалогічній природі мислення. Методологічні, філософські та 

психологічні проблеми організації пізнання. 

2. Перенесення проблеми організації пізнання в сферу психології. Вюрцбург-

ська школа - родоначальник експериментального вивчення мислення, як роз-

умової діяльності. Задача як  детермінанта розумової діяльності по розв'язан-

ню проблеми організації пізнання.Поняття «антиципації». 

3. Проблема організації пізнання в умовах методологічної кризи світової 

психологічної науки на рубежі 20 – 30 років ХХ сторіччя. Процесуальний 

підхід до розв’язання проблеми організації пізнання. Філософсько-

психологічна концепція С. Л. Рубінштейна. 

 

                        11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

За джерелом знань: 

Словесні: лекція ( інформаційна, проблемна. З елементами бесіди, з розбором 

конкретних ситуацій), навчальна дискусія. 

Наочні: ілюстрування, спостереження, тощо. 

Практичні: вправи різних типів, ситуативне модулювання. 

Репродуктивні: відтворення. 

За логікою розвитку змісту: дедуктивні, індуктивні, конкретизації. 

За стимулюванням та мотивацією навчання: дискусії ( пізнавальні, навча-

льні), аналіз виробничих ситуацій, імітаційні вправи, рольове та іг8рове мо-

делювання. 

Методи навчання – це система способів управління пізнавальною дія-

льністю студентів.  

 

Форма занять 

 

Методи навчання 

№ тем, 

де вико-

ристову-

ється 

даний 

метод 

Лекції Проблемне викладання: чітке формулювання 

основних понять, їхня практична спрямова-

ність, приклади проблемних ситуації і залу-

чення аудиторії до їхнього вирішення  

1-20 

Періодичний діалог з аудиторією 1-20 

Використання ілюстративного матеріалу й 

технічних засобів навчання (мультимедійних 

1, 4, 5, 7, 

12-15,  
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систем) 

 

Практичні  

Організація роботи на занятті у формі ділової, 

рольової гри 

13-15, 19 

Робота у малих групах 5, 6, 

Робота в парах для вирішення проблемних 

завдань 

16-20 

семінарські 

Диспут 10 

Конференція 11 

«Круглий стіл» за тематикою самостійної ро-

боти 

3 

Дискусія з актуальних проблемних питань 16-20 

Презентація результатів самостійної роботи 2-19 

 

Методи навчання відповідно до програмних результатів: 

ПРН 2 – лекція (інформаційна, проблемна, з елементами бесіди, з розбором 

конкретних ситуацій); моделювання психологічного експерименту, вико-

нання психодіагностичних завдань, зокрема, психологічних тестів; виконан-

ня психологічних завдань, вправи, групові дискусії, дидактичні та ділові іг-

ри, що імітують досліджувані процеси; таблиця «З-Х-Д»; презентація; 

ПРН 3 – розповідь, бесіда, обговорення; вправа; робота в малих групах, «ажу-

рна пилка»; презентація; 

ПРН 6 – вправа, аналіз виробничих ситуацій, тренування, індивідуальні ро-

боти, метод проектів; «акваріум», презентація; 

ПРН 7 – вправа, тренування, самоуправління, індивідуальні роботи, метод 

проектів; демонстрація, презентація; 

ПРН 10 – дерево рішень, асоціативний кущ, таблиця «З-Х-Д», тричастинний 

щоденник, есе; тестування; ілюстрування, спостереження 

СПРН 1 – лекція, проблемне навчання; метод проектів; метод «круглого сто-

лу», форум, дебати, симпозіум; таблиця «З-Х-Д», есе 

 

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Опитування. 

2. Усний індивідуальний і фронтальний контроль. 

3. Письмовий індивідуальний та фронтальний контроль. 

4. Виконання практичних завдань. 

5. Тестування  (закритої та відкритої форм). 

6. Взаємоконтроль. 

7. Самоконтроль: рефлексія, само оцінювання, рецензування 
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Форми  

контролю 

Методи контролю № тем, де використо-

вується даний метод 

Усний  Усні відповіді на запитання 1-20 

 Презентація результатів ІНДР 2, 10 

 Доповідь  3, 7, 14 

Письмовий Письмові тести 8, 13, 14, 16 

 Письмова відповідь на запитання 3, 6, 7-11 

 Самостійна робота 2, 3, 6, 8 
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   13.  КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВ-

ЧАННЯ 

  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 

 

 З
ал

ік
 

С
у

м
а 

Змістовий мо-

дуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 3 50 10

0 
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0 

1

1 

1

2 

1
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1

4 

1
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1
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1
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 

 

 

           Накопичення балів студентами відбувається у період вивчення дисци-

пліни на підставі  проведення викладачем  двох основних видів контролю: 

поточного(перевірка рівня засвоєння студентами  навчального матеріалу  в 

обсязі певної теми чи окремого розділ та підсумкового (перевірка рівня за-

своєння  студентами навчального матеріалу по завершенню курсу).   

       Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю скла-

дає 50 балів, з яких – 20 за теоретичні знання ( доповіді на практичних за-

няттях, проходження поточного електронного тестування; - 30 – за практич-

ні заняття ( розв’язання практичних ситуацій, виконання практико- орієнти-

овапних завдань). 

 

Шкала оцінюван-

ня: національна 

та ЕCTS:Сума 

балів за всі види 

навчальної діяль-

ності 

Оцінка ЕCTS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ: 
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За національною шка-

лою 

За 100-бальною шка-

лою 

За шкалою ECTS 

Відмінно 90 – 100  A 

ставиться, якщо студент: 

 ґрунтовно і повно відтворює вивчений матеріал; 

 виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а 

й самостійно складені; 

 викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 

 вміє застосовувати його для вирішення конкретних професійних завдань 

  

За національною шка-

лою 

За 100 бальною шка-

лою 

За шкалою ECTS 

Добре 
83 – 89  B 

75 - 82 С 

ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє тим же вимогам, 

що й оцінка “5”, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після заува-

ження викладача, та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і 

мовленнєвому оформленні. 

За національною шка-

лою 

За 100 бальною шка-

лою 

За шкалою ECTS 

Задовільно 
    68 – 74 D 

60 - 67 E 

ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень 

даної теми, але: 

- відтворює матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні 

правил; 

- не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває трудно-

щі під час добору прикладів; 

- відтворює матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому офор-

мленні. 

 

За національною шка-

лою 

За 100 бальною шка-

лою 

За шкалою ECTS 

Незадовільно з можли-

вістю повторного скла-

дання 

35 – 59 FX 

Незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням 

0 – 34 F 
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ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого 

матеріалу відповідно розділу, допускає у формулюванні правил помилки, що 

спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає матеріал. 

 

Академічна доброчесність. При вивченні навчальної дисципліни «Техноло-

гії психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потре-

бами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти» студент по-

винен знати, що її викладання ґрунтується на засадах академічної доброчес-

ності ‒ сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладан-

ня та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення дові-

ри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабар-

ництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження 

оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із за-

кладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбав-

лення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з 

оплати навчання. 

 

                           14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Конспекти лекцій з дисципліни на електронних носіях. 

2. Методичні вказівки  до практичних занять та самостійної роботи студентів 

на електронних носіях. 

3. Засоби контролюта самоконтролю  на електронних носіях. 

4. Комплекс літератури з дисциплін. 
                                          

                        15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха. – К: АБУ, 

2012. – 480 с.  

2. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень із психології: 

Нав-чальний посібник / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К: Центр учбової 

літератури, 2018. – 360 с. 

3. Донченко О. Теоретико-методологічні засади фрактальної психології 

[Текст] / О. Донченко // Психологія і суспільство: Український науково-

економічний та соціально-психологічний часопис. - 2014. - №4. - С. 167-181 

 4.  Корольчук, М. С. Методологічні та теоретичні проблеми психології: 
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Навч. посібник / М. С. Корольчук,, І. Ю. Трофімов, В. І. Осьодло. – К: Ніка-

Центр, 2008. – 336 с. 

5. Карпенко З. Предмет і метод аксіопсихології особистості / З. Карпенко. // 
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