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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Філософія психології 

Викладач (-і) Радченко О.Б. 

Контактний телефон 

викладача 

+380 97-566-07-49 

E-mail викладача psycholograda@gmail.com 

Формат дисципліни Очна й заочна форми навчання 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 годин 

Консультації Раз на тиждень відповідно до графіка консультацій 

2. Анотація до курсу 

Курс спрямований на формування навичок аналізу понять і методології філософії 

психології як науки. У рамках курсу аналізуються філософсько-психологічні аспекти 

дослідження особистості, методи дослідження особистості з позицій гуманістичного і 

поведінкового підходів, інтеракціоністські підходи у психології, біологічні аспекти 

психіки, сучасні філософські підходи до дослідження психологічних конструктів. 

Комплексний аналіз методології філософсько-психологічного дослідження сприятиме 

глибшому розумінню майбутніх курсів, які стосуються різних аспектів філософсько-

психологічного знання. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою вивчення нормативної дисципліни «Філософія психології» — ознайомити 

студентів із основними загальними поняттями та категоріями філософії психології, 

методологічною базою психології, структурування її принципів та категоріального 

апарату, філософськими проблемами та аспектами психології як наукової дисципліни; 

ознайомити студентів із основними новітніми теоріями особистості. 

Цілі курсу: 

1. ознайомити студентів із основними категоріями та проблемами філософії 

психології;  

2. сформувати розуміння основних понять філософії психології; зокрема, розуміння 

таких базових понять, як філософія психології, філософська психологія, 

філософські проблеми психології, методологія психології, психологічна теорія та 

напрям; 

3. ознайомити студентів із новітніми теоріями особистості, сформувати розуміння їх 

характеристик і відмінностей від перших теорій особистості; 

4. навчити студентів методологічно грамотно аналізувати основні поняття, категорії 

та положення теорії філософії психології. 

4. Результати навчання (компетентності)ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 



Інтегральна 

компетент

ність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері психології та професійної підготовки у процесі навчання, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів і характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетент

ності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; мислити 

концептуально, системно, саногенно.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним,  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-психологічними 

механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні, знання юридичних та морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно 

дотримуватись їх. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК12. Здатність і готовність розуміти психологічний зміст суспільних процесів, 

психотравмувальних суспільних факторів і впливати на них з позицій принципу 

гуманізму; ставитись з повагою до мультикультурності та різноманітності  

Спеціальні 

(фахові, 

предмет 

ні) 

компетент

ності (СК) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології та 

філософії психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу українського і зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ, 

психотравм, порушень психічних функцій. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну та реабілітаційно-психологічну інформацію з різних 

джерел.  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне та клініко-психологічне дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу  

відповідно до запиту, заходи промоції збереження психічного здоров’я населення.  

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку,  ефективної адаптації до нових ситуацій у сфері професійної 

діяльності.  

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 



ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати філософсько-психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування філософсько-психічних 

явищ, процесів в контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення філософсько-психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму просвітницьких заходів філософсько-психологічного 

спрямування у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до стратегії. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

Використовувати аналітико-синтетичний методи, логічне обґрунтування позицій. 
 

 

- Розуміти логіку процесу організації та проведення наукового дослідження; 

- формулювати робочі гіпотези та визначати дослідницькі завдання;  

- підбирати адекватні методи наукового дослідження з метою вирішення 

дослідницьких завдань; 

- розробляти теоретичну модель наукового дослідження; 

- підготувати тези наукових повідомлень та наукових статей; 

- рецензувати наукові статті; 

- вирішувати філософсько-психологічні, етичні дилеми з опорою на норми закону, 

етичні принципи та загальнолюдські цінності;  дотримуватися принципів 

академічної доброчесності; 

- презентувати результати дослідження в усній та письмовій формах на рідній та 

іноземній мовах за допомогою інформаційних технологій, вести дискусію. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 90 

 Очна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Лекції 12 6 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 4 

самостійна робота 60 80 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/ 

Вибірковий 

5-ий Психологія 3-ій Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Фо

рм

Література 

 

Завдання, год Вага 

оцінки 

Терм

ін 



а 

зан

ятт

я 

вико

нанн

я 

Тема 1. Філософія 

психології як напрям 

філософії науки: генеза та 

сучасність. 

Особливості розвитку 

філософсько-

психологічних ідей та 

виокремлення філософії 

психології як напряму 

філософії науки. Предмет 

та особливості 

методології. 

Етапи розвитку філософії 

психології: донауковий, 

психоаналітичний, 

гуманістичний. 

Лк 

См 

.Гоян 

І.М.Історико-

філософська 

рефлексія 

психологізму: на 

перетині філософії 

і психології: 

монографія. – 

Івано-Франківськ: 

Симфонія форте, 

2011. – 360 с. 

.Татаркевич В. 

історія філософії. 

У 3-х тт. – Львів: 

Свічадо, 1997-99 

рр. 

.Ясперс К. 

Психологія 

світоглядів. – К.: 

Юніверс, 2009. – 

460 с. 

Опрацювати  

питання лекції з 

метою участі у 

семінарському 

занятті.  

5 балів  2 

тижн

і 

2. Філософські ідеї про 

душу, психічне 

Стародавнього Сходу 

Філософські ідеї про 

душу, психічне 

Стародавньої Індії,   

Стародавнього Китаю.  

Порівняння К.Г Юнга про 

особливості формування 

філософсько-психічних 

уявлень східного і 

західного світу. 

Лк .Юнг К.Г. О 

психологии 

восточных 

религий и 

философий. – М.: 

Медиум, 1994. – 

254 с. 

 

Опрацювати 

питання теми за 

конспектом і 

зазначеним 

джерелом  

5 балів 

усна 

відповідь  

2 

тижн

і 

3. Філософські ідеї про 

душу, психічне 

Стародавньої Греції, Риму 

Філософські ідеї про 

душу, психічне 

натурфілософів; у вченні 

Сократа, Платона, 

Аристотеля. Філософські 

ідеї про душу, психічне 

Стародавнього Риму 

Лк

См 

.Татаркевич В. 

історія філософії. 

У 3-х тт. – Львів: 

Свічадо, 1997-99 

рр. 

Опрацювати 

питання теми за 

матеріалом 

лекції і 

зазначеними 

джерелами;  

5 балів 

усна 

відповідь  

4 

тижн

і 

4. Філософські ідеї про 

душу, психічне 

мислителів Середньовіччя 

Філософські ідеї про 

душу, психічне періоду 

Лк 

См 

.Татаркевич В. 

історія філософії. 

У 3-х тт. – Львів: 

Свічадо, 1997-99 

рр. 

Опрацювати 

питання теми за 

лекційним 

матеріалом 

5 балів 

усна 

відповідь  

4 

тижн

і 



апологетики і патристики 

Середньовіччя; 

схоластики і містики 

Середньовіччя 

 

5. Філософські ідеї про 

душу, психічне Нового 

часу 

Філософські ідеї про 

душу, психічне у вченні 

Р.Декарта, Ф.Бекона 

Філософські ідеї про 

душу, психічне Дж.Локка 

Філософські ідеї про 

душу, психічне у вченнях 

німецької класичної 

філософії 

Лк

См 

.Татаркевич В. 

історія філософії. 

У 3-х тт. – Львів: 

Свічадо, 1997-99 

рр. 

Опрацювати 

питання теми.  

Зробити 

доповідь або 

відерпрезентаці

ю 

 

5 балів 

усна 

відповідь 

10 балів 

інд.завд  

4 

тижн

і 

6. Філософські ідеї про 

душу, психічне 

мислителів ІІ пол. ХІХ 

ст.: 

1- експериментальна 

психологія; 2 - соціальна 

психологія В.Вундта; 3 -  

 індивідуальна психологія 

Ф.Галтона. 

Лк

См 

.Татаркевич В. 

історія філософії. 

У 3-х тт. – Львів: 

Свічадо, 1997-99 

рр. 

Опрацювати 

питання теми за 

матеріалом 

лекції і 

зазначеними 

джерелами;  

5 балів 

усна 

відповідь  

2 

тижн

і 

7. Філософські проблеми 

у психології І пол.ХХ ст. 

Бергсонізм, прагматизм, 

феноменологія,герменевт

ика. 

Функціоналізм,гормізм 

психологія образу, 

бігевіоризм, психоаналіз. 

Матеріалізм радянської 

психології 

См .Татаркевич В. 

історія філософії. 

У 3-х тт. – Львів: 

Свічадо, 1997-99 

рр. 

Опрацювати 

питання теми за 

матеріалом 

лекції і 

зазначеними 

джерелами;  

5 балів 

усна 

відповідь  

2 

тижн

і 

8. Філософські ідеї 

основних психологічних 

течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ 

ст. 

-  позитивна 

психотерапія  

- експресивна 

психотерапія; КТП, 

арт-терапія; 

- трансактний аналіз 

Е.Берна 

Лк

См 

.Роменець В. А., 

Маноха І. П. 

Історія психології 

ХХ ст. – К., 1998. 

.Титаренко Т. М. 

Сучасна 

психологія 

особистості. – К. : 

Марич, 2009. – 

232 с. 

.O’Donohue W., 

Kitchener R.F. The 

Philosophy of 

Psychology. – 

London: SAGE, 

1996. – 395 p. 

Опрацювати 

питання теми за 

матеріалом 

лекції і 

зазначеними 

джерелами; 

Представити 

аналіз уривка 

першоджерела 

5 б 

 

 

10 балів 

інд.завд  

2 

тижн

і 



.Карпенко З.С. 

Аксіологічна 

психологія 

особистості. – 

Івано-Франківськ: 

Лілея-НВ, 2009. – 

с. 326-375. 

9. Філософські ідеї про 

душу, психічне в Україні: 

історико-філософський 

підхід 

Давні праукраїнські 

уявлення про душу, 

психічне. Філософсько-

психологічні уявлення у 

вченнях мислителів 

Київської Русі. 

Філософсько-

психологічні уявлення у 

вченнях Києво-

Могилянської академії 

(Г.Сковорода).  

Філософсько-

психологічні уявлення у 

творах Т.Шевченка, Л. 

Українки. 

Архетипи в українському 

менталітеті 

Лк

См 

.Донченко О., 

Романенко Ю. 

Архетипи 

соціального життя 

і політика 

Опрацювати 

питання теми за 

матеріалом 

лекції і 

зазначеними 

джерелами;  

5 балів 

усна 

відповідь  

2 

тижн

і 

10.Українські практики 

життєтворення 

особистості. Вчення 

В.Роменця як засновника 

української філософії 

психології 

Вчення В.Роменця як 

засновника української 

філософії психології 

Практика життєтворення 

сучасної особистості: 

філософсько-

психологічний аспект. 

Лк 

См 

.Психологія 

життєтворення 

особистості в 

сучасному світі. – 

К.: Міленіум, 

2016. – 320 с. 

Опрацювати 

питання теми за 

матеріалом 

лекції і 

зазначеними 

джерелами 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

40  балів 

к.р.  

2 

тижн

і 

      

6. Система оцінювання курсу 

 Виступи на семінарських заняттях (за заняття по 5 балів кожне) – 40 балів; 

 Результати контрольної роботи – 40 балів; 

 Розробка обґрунтування проблеми дослідження (формулювання теми, об’єкту, предмету, 

мети та завдань дослідження) – 10 балів; 

 Написання та презентація доповіді або відеопрезентації -  10 балів; 

 Підготовка та презентація аналізу уривка першоджерела/ проведення дискусії, тренінгу — 

10 балів 

7. Політика курсу 

Викладання курсу грунтується на принципах академічної доброчесноті. Студент виконує 



завдання, які зазначено у програмі (силабусі) вчасно. Всі завдання курсу повинні бути 

виконаними незважаючи на причину відсутності студента на занятті. Відсутність студента 

на занятті без поважної причини передбачає зниження балів, які відводяться на 

обговорення питань семінарських та лекційних занять, а також захисту розробки на 

занятті (по 5 балів за кожну розробку).   

8. Література 

Базова 
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10. Роменець В.А. Історія психології ХІХ — початок ХХ ст. К., „Либідь―, 2007. 

11. Хамітов, Гармаш, Крилова. Історія філософії: проблема людини: навч. пос. – К.: 

Наукова думка, 200. -272 с. 

12. Щукін Є.О. Філософія психології / Гуманітарний вісник НУК, т.1. – Миколаїв, 

2005. 
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2003. – 357 с. 
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Життя, конфлікти і любов у транскультурному світі: Зб. м-лів ІХ наук.-практ. 
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Одеса, 2017 – с. 173-178. 
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40-47 
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Інформаційні ресурси 
34. Гілея:науковий вісник: http://gileya.org/ 

35. https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko 

36. «Гуманітарні науки» (http://www.сhitalca.html).   
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