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 Дисципліна «Наукові школи і теорії в психології» и

розкриває зміст наукових досягнень в області
сучасної вітчизняної та зарубіжної психології:
наукові школи, наукові концепції, наукові теорії;
дає можливість володіти критеріями оцінки
наукових теорій і концепцій; вміти критично
аналізувати, систематизувати і узагальнювати,
давати наукову оцінку досягненням в області
психології в динаміці розвитку психологічної
науки, обґрунтовувати свою теоретичну позицію.

Анотація до дисципліни



Мета навчальної дисципліни:

Ознайомити магістрантів з теоретико-методологічними проблемами

сучасної психології. Забезпечити знаннями, що дозволяють впевнено

орієнтуватися в різноманітті сучасних психологічних школах, теорій і

концепцій, допомогти магістрантам сформувати власне особистісно-

професійний світогляд.
Після вивчення дисципліни здобувач набуде загальних
компетентностей:

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність

проведення досліджень на відповідному рівні; здатність генерувати нові ідеї

(креативність); уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Спеціальних компетентностей:

здатність здійснювати теоретичний; методологічний та емпіричний аналіз

актуальних проблем психологічної науки та / або практики; здатність

самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне

дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості;

здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати

професійну кваліфікацію; здатність дотримуватися у фаховій діяльності

норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.





Теми лекційних занять

 Тема 1.Наукова школа як особливий 
вид наукової спільноти.

 Тема 2. Теоретичне знання в 
психології: критерії, створення, 
перевірка, аналіз психологічних 
теорій. 

 Тема 3. Біхевіоризм як наука про 
поведінку. Необіхевіорізм. 

 Тема 4. Екзистенційно-гуманістичні 
школи у психології.

 Тема 5. Глибинно-психологічні 
школи в псіхологіі: псіхоаналіз і 
неофрейдизм.





Теми лекційних занять

 Тема 6. Школи аналітичної та 
індивідуальної психології.

 Тема 7. Когнітивні теорії в 
психології.

 Тема 8. Наукові школи і теорії 
вітчизняної психології. 

 Діяльнісний підхід у вітчизняній 
психології 

 Тема 9. Розвиток культурно-
історичної психології Л.С. 
Виготського.

 Тема 10. Українські школи і теорії 
в психології. 





Теми практичних занять

 Тема 1. Проблема об'єктивності та суб'єктивності 
психологічного знання.

 Тема 2.  Функції, компоненти і критерії 
оцінювання психологічних теорій.  

 Тема 3. Наукови школи З.Фрейда, А.Адлера, 
К.Юнга. та школи неофрейдізма.

 Тема 4. Теоретичні підходи А.Маслоу, 
К.Роджерса, Р.Мєя, В.Франкла.

 Тема 5. Соціально - центровані теорії в психології. 

 Тема 6.  Концепції українських науковцив А.Ш. 
Кульчицького, Г.О. Балла.

 Тема 7. Теорії особистості у працях украінських 
вчених:: М.І. Боришевскій, Г.С. Костюк, В.А. 
Роменець, В.А. Моляко, Т.С. Яценко.


