




ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Вибіркова дисципліна 

Модулів – 1  

Спеціальність :     

053 Психологія 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне 
науково- 

дослідне завдання - 

Семеcтр 

Загальна кількість 

годин 

– 90 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  2 

самостійної 

роботи студента 

– 4 

 

 

 

 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

12 год. 4  год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6  год. 

Лабораторні  
- - 

Самостійна робота 

60 год. 80год. 

Мова навчання: 

Українська 
Вид контролю: залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботистановить: для денної форми навчання 33% / 67%  

для заочної форми навчання 11% / 89% 

 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1 - розкрити сутність основних понять, категорій, вчень філософії психології; 

  2 - розкрити філософсько-світоглядний аспект генези і змісту актуальних 

психологічних проблем; 

3 - проаналізувати шляхи їх вирішення з позиції філософії психології у контексті 

українського менталітету та європейських, загальнолюдських надбань.   

 Завдання вивчення дисципліни: 

1 - ознайомити з особливостями розвитку філософсько-психологічних ідей, вчень в 

історичному контексті  та у сучасності; 

2 - розкрити взаємозв’язок проблемного поля, методології філософії і психології; 

3 - застосовувати отримані знання, вміння у вирішенні теоретичних і практичних завдань з 

клінічної психології.



ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Місце навчальної дисципліни «Філософія психології» визначається: 

значущістю для майбутніх психологів знань, вмінь та навичок у полі 

міждисциплінарної взаємодії філософії і психології. Таке поєднання дає можливість 

використовувати тисячолітні надбання філософії у вирішенні теоретичних і 

практичних проблем у роботі психолога, синергетично посилює дослідження психіки 

в умовах сучасного світу і людини у їхньому взаємозв'язку; важливістю здійснення 

заходів щодо відновлення і покращення цілісності світогляду людини і спільноти, що 

сприяє рівню психічного здоров'я населення.  

Ця дисципліна поєднує теоретичні та прикладні аспекти таких галузей знань як 

«Загальна психологія», «Філософія», «Історія психології», «Соціальна психологія» та 

ін. 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна 

компетентність 

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 

компетентності 

(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) 

компетентності 

(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. 
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. 
 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

• своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені 

робочою програмою навчальноїдисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних та додаткових рекомендованих джерелах та літературі; 

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку тарозвитку; 

• вміння застосовувати методи філософії психології напрактиці. 

 

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт 

проводиться за поточнимта підсумковим контролями. Поточний контроль знань 

студентів з навчальної дисципліни проводиться в усній та письмовій формі (поточне 



опитування, контрольна робота,  2 види самостійної роботи). 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних 

завдань. Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де: 

50 балів відводиться на оцінку усних відповідей студентів на семінарських 

заняттях; 20 балів  - результат контрольної роботи; 20 балів — результат 2-х форм 

самостійної роботи; 10 балів — присутність і активність на лекціях. 

На семінарських заняттях студенти за усну відповідь та письмову відповідь  

максимально можуть отримати 5 балів. При цьому, студенти здійснюють огляд 

літератури за ключовими поняттями теми, анотують та конспектують першоджерела, 

оформляють відповіді на питання семінару у вигляді асоціативних малюнків-схем, 

практикують навики активного слухання, рефлексії, дискусії. 

Усне опитування студентів може здійснюватись індивідуально або 

фронтально. Загальний бал за цей вид роботи по кожному змістовому модулю 

виводиться з середнього балу за всі усні і письмові відповіді. 

 

Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. 

Базова самостійна робота 

забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і контрольних заходів. 

Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на заняттях, при 

виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. Базова 

самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури; пошук (підбір), огляд літератури і електронних джерел 

інформації; вивчення матеріалу, винесеного на самостійне опрацьовування; 

підготовка до семінарських занять; підготовка до написання контрольних робіт, 

інших форм поточного контролю; систематизація вивченого матеріалу. 

Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і закріплення знань 

студента, розвиток аналітичних навичок з проблематики навчальної дисципліни. Вона 

включає такі види робіт: аналіз наукових публікацій з визначеної викладачем теми; 

розробка мультимедійної презентації; виконання практичних задач, ситуативних 

завдань; опрацювання художніх фільмів; підготовка тренінгів, майстер-класів, 

дискусій, модерацій. 

Самостійна робота студентів максимально оцінюється 

10 балів — аналіз уривка першоджерела;10 балів — доповідь або презентація. 

            Всього самостійна робота студента оцінюється у 20 балів. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях може 

використовують тестовий контроль знань з тем, які виносяться на самостійне 

опрацювання. Для цього передбачені завдання з вибором однієї правильної відповіді з 

чотирьох запропонованих, завдання на встановлення правильної відповідності, 

завдання на встановлення правильної послідовності. Сукупна кількість балів за тест – 

5 балів. 

Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 20 балів (за потреби - 

включно з тестами). 



Питання до контрольної роботи: 

1. Сутність, генеза та особливості філософії психології як напряму філософії науки. Вкажіть 

основні етапи розвитку філософії психології. 

2. З історичні типи світогляду у філософії психології. Взаємовідносини Я і Світ і їхній вплив на 

психічне життя людини і спільноти (таблиця). 

3. Основні філософські ідеї про душу, психічне у вченні Сократа, Платона, Аристотеля, Плотіна 

4. Основні філософські ідеї про душу, психічне у вченні християнських апологетів 

Середньовіччя (Таціан, Атенагор, Ориген, Тантуліан, Августин) 

5. Основні філософські ідеї про душу, психічне у вченні християнських схоластів і містиків  

Середньовіччя (Бернард Клервонський, Роджер Бекон, Тома Аквінський) 

6. Філософські ідеї про душу, психічне Нового часу: Р.Декарт, Дж. Локк. 

7. Повернення у психологію філософських проблем у І пол.ХІХ ст. : функціоналізм, бігевіоризм, 

психологія імпульсу і образу: основні ідеї. 

8.  Фрактальність, сизигія і синергетика у дослідженні філософії психології соціальних груп. 

9. Індивідуалізм та інтровертність українського менталітету: філософсько-психологічний аспект. 

10. Екзекутивність і емоційно-естетична домінанта українського менталітету: філософсько-

психологічний аспект. 

11. Архетипи “вічного учня”, “героїзованого злочинця”, “обрядності й імітативності”: суть і 

філософсько-психологічна роль в українському менталітеті. 

12. Архетипи “едукативності психокультури”, “долі”, “тотожності істини і влади”: суть і 

філософсько-психологічна роль в українському менталітеті. 

Блок 2. 

1.Філософські передумови психології ХХ ст.: прагматизм,  

1. Філософські передумови психології ХХ ст.: феноменологія, 

2. Філософські передумови психології ХХ ст.: бергсонізм, 

3. Філософські передумови психології ХХ ст.: герменевтика. 

4. Філософські проблеми у психології І-ї третини ХХ ст.: функціоналізм 

5. Філософські проблеми у психології І-ї третини ХХ ст.: гормізм 

6. Філософські проблеми у психології І-ї третини ХХ ст.: психологія образу 

7. Філософські проблеми у психології І-ї третини ХХ ст.: бігевіоризм 

8. Філософські проблеми у психології І-ї третини ХХ ст.: психоаналіз 

9. Історичний матеріалізм у радянській психології 

10. Філософські ідеї основних психологічних течій ХХ – поч ХХІ ст.: позитивна 

психотерапія, експресивна психотерапія, когнітивно-поведінкова терапія, 

трансактний аналіз Е.Берна. 

11. Практика життєтворення сучасної особистості: філософсько-психологічний 

аспект



сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою 

(пояснення) 

90 – 100 А 
відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

80 – 89 В 
дуже добре (вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

70 – 79 С 
добре (загалом правильне 

виконання з певною кількістю суттєвих 
помилок) 

60 – 69 D 
задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

50 – 59 Е 
достатньо (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

26 – 49 FX 
незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

0-25 F 
неприйнятно (з обов'язковим 

повторним курсом) 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Вступ до філософії психології 
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. 

Філософські проблеми психології: предмет, об'єкт і завдання. Загальна характеристика 

філософських проблем сучасної психології . Зміст теми. Сутність філософії і філософії психології та 

ознаки світоглядно-методологічного знання. Сучасна світова філософія: стан та тенденції розвитку. 

«Вічні» психологічні проблеми та їх філософські підґрунтя. Взаємозв'язок філософії та психології в 

історичному контексті. Методологічні засади психологічних концепцій. Значення філософської 

методології для розуміння суті психічного та предмету психології Філософія психології як особливий 

розділ філософії науки. Атрибути філософсько-методологічного аналізу філософських проблем 

психології. Природа психічного. Детермінація психіки. Креативність психічного. Душа, дух, духовність. 

Свідомість і психіка. Психічна діяльність. Матерія, енергія, інформація і психіка. Нервова система, 

мозок і психіка. Онто- і філогенез психіки. Парапсихологічні і теософічні концепції психічного. 

Предмет, методи та функції навчальної дисципліни ―Філософські проблеми психології‖. Філософія 

психології як міждисциплінарна галузь наукового знання. Філософські проблеми психології як 

світогляд, наука та навчальна дисципліна. Структура і система філософії психології як 

міждисциплінарної галузі наукового знання. Предмет філософських проблем психології – онтологічний, 

антропологічний, епістемологічний, метафізичний, історико-логічний аспекти взаємодії філософії і 

психології.  Філософія психології в системі філософських та природничих наук. Світоглядна, 

аксіологічна, методологічна, критична, прогностична та інші функції філософських проблем психології в 

контексті особливостей становлення і розвитку парадигм сучасного наукового знання.  

 

Змістовий модуль 2. Історія філософських ідей про психічне 

Тема1.Філософські ідеї про душу, психічне Стародавнього Сходу 

Філософські ідеї про душу, психічне Стародавньої Індії: ведичний період: брахман як світова 

душа і атман як індивідуальна.  

Післяведичний період. Шлях Будди як шлях розкриття світової душі всередині людини. 

Філософські ідеї про душу, психічне Стародавнього Китаю: даосизм, конфуціанство. 

Порівняння К.Г Юнга про особливості філософсько-психічних уявлень східного і західного світу. 

 

Тема 2.Філософські ідеї про душу, психічне Стародавньої Греції, Риму 

Мікрокосм і макрокосм, ідеальне в структурі психічного. Натурфілософський підхід до психіки і 



психології. Натурпсихологія. Життєва доля, еманація, екстаз у античних греків. Діонісійський та 

аполонівський принципи античної психології. Філософські ідеї про душу, психічне натурфілософів: 

представники мілетської школи прагнули пояснити світ через осмислення першооснови (природної 

стихії), елеати намагалися пояснити що є буття, Емпедокл досліджував специфіку процесу 

сприймання та виникнення почуттів, Анаксагора цікавила відносність порогу свідомості, а Демокріт 

про суб‘єктивність чуттєвих якостей. 

Філософські ідеї про душу, психічне у вченні Сократа: зароджуються філософсько-психологічні 

концепції, актуальною стає проблема невіддільності, взаємообумовленості філософських та 

психологічних вчень, обґрунтування психологічних чинників моралі та ін. Сократівська філософія: 

«знання незнання» як різновид психологічного знання, принципи етики, співвідношення знання та 

доброчесності, метод аргументації, розуміння щастя та блага та ін.  

Філософські ідеї про душу, психічне Платона. Філософські ідеї про душу, психічне Аристотеля, 

психологія пізнання.  

Зміна філософських настанов в епоху еллінізму: осмислення проблем окремого індивіда: епікуреїзм 

(проблеми гедонізму, насолоди та доброчесного життя, атомізм), стоїцизм (стоїцистська програма 

відношення до життя, відокремлення етики від політики, психологічний сенсуалізм у епікурейців, 

співвідношення людського та природного закону), неоплатонізм (динамічне поняття буття, 

переосмислення платонівської  теорії еманації). 

 

Тема 3. Філософські ідеї про душу, психічне мислителів Середньовіччя 

Філософські ідеї про душу, психічне періоду апологетики і патристики. Вчення Августина 

Блаженного та Діонісія Аеропагіта.   

Філософські ідеї про душу, психічне періоду схоластики і містики. Тома Аквінський і 

християнізація‖ вчення Аристотеля, спроба гармонізації грецького та християнського способів 

мислення. Особливості доведення існування Бога, співвідношення людської душі і духу. 

Психологізм Оккама. 

 

Тема 4.  Філософські ідеї про душу, психічне Нового часу 

Протилежності в психічній природі людини (Н. Кузанський). Боротьба  мотивів і двоїстість людської 

природи (М. Монтень), Душа — безодня (Я. Боме). Гуманістичні психологічні ідеї Е. 

Ротердамського, Дж. Кардано, У. Шекспіра.  

На шляху до емпіричної психології (П. Помпонацці, Хуан Луїс Вівес,  Ф. Бекон). „Cogito ergo sum― 

Р. Декарт. Психіка людини: між Богом і твариною. Сутність всіх речей, в т. ч. психіки у Богові (Н. 

Мальбранш). Самопізнання як розкриття вселюдського в собі (Т. Гоббс). Самолюбство як 

визначальна пристрасть людини (Ф. Ларошфуко). Солілоквія — мистецтво самопізнання (Е. 

Шефтсбері). Синдересис — мистецтво прийняття мудрого рішення (Б. Грасіан). „Немає нічого в 

інтелекті, чого б раніше не було б у відчуттях― (Дж. Локк). Монадологічна психологія Г.В. 

Ляйбніца. Поняття існування і психологія самостворення людини (Й.Г. Гердер). 

Б.Спіноза: прагнення осмислити „загальну природну упорядкованість ―, частиною якого є людина. 

Його вчення про душу як частинку безкінечного розуму. 

Філософські ідеї про душу, психічне у вченнях німецької класичної філософії. І. Кант: антропологія з 

прагматичної точки зору. Вчинок як осередок феноменологічної психології (Й.Г. Фіхте). 

Феноменологічний принцип у психології, інтенційність свідомості на об‘єкт. Психологія розірваної 

свідомості та психологічна і етична природа совісті за Г.В.Ф. Гегелем. 

 

Змістовий модуль 3. Філософські передумови та основи у психології ІІ пол. ХІХ-поч. ХХІ ст. 

Тема 1. Філософські ідеї про душу, психічне мислителів ІІ пол. ХІХ ст. 

Філософські ідеї західної психології ІІ пол. ХІХ ст.: експериментальна психологія, фізіологічна 

психологія, соціальна психологія В.Вундта, індивідуальна психологія Ф.Галтона. 

Людське життя — пошук вселюдського. Ідея волюнтаризму в психології (А. Шопенгауер). 

Проблема стимулюючого начала людської діяльності в роботах німецьких ірраціоналістів. Ф.Ніцше. 

Психологічні ідеї у вченні марксизму.  

Фройдистська концепція психоаналізу. Структура особливості: ід, еґо, супереґо. Прихована війна 

в глибинах свідомості між неусвідомленими психічними силами та необхідністю вижити у ворожому 

середовищі. Лібідо як рушійні сили. Механізми захисту: компенсація, витіснення, раціоналізація, 

ідентифікація, сублімація, регресія. Персоналістський аналіз особистості та її внутрішньої будови. 

 



 

Тема 2. Філософські передумови у психології І пол. ХХ ст. 

Прагматизм, бергсонізм, феноменологія, герменевтика. 

Філософія прагматизму як передумова появи американського бігевіоризму. Інструменталізм як різновид 

прагматизму.   

Психоаналітична герменевтика А.Лоренцера.  

 

Тема 3. Філософські проблеми у психології І пол.ХХ ст. 

Функціоналізм, гормізм. 

Психоаналіз: вчення А. Адлера, К. Юнга, Е. Фромма та ін.). 

Заперечення свідомості як предмету психології. Головне в поведінці — навички. Стимул — реакція як 

головний закон бігевіоризму. Генетична психологія як еволюційне та історичне трактування процесів 

виникнення і функціонування психічних явищ. 

Психологія образу. Відчуття, образ і почуття як найголовніші елементи свідомості. Програма вивчення 

психіки з точки зору образів і форм — гештальтів  (М. Вертгаймер, В. Кьолер, К. Коффка, К. Дункер, К. 

Левін). Опозиція до традиційної психології, відношення до інтроспекції. Ідея примату цілісності над 

структурою. Закони образів: а) тяжіння до створення симетричного цілого; б) обґрунтування частин за 

принципом максимальної простоти і рівноваги; в) „прегнантності― — прагнення психічного феномену 

набути визначеної, чіткої і завершеної форми. 

Людська особистість як вищий спосіб життя (В. Штерн). Структурна психологія особистості (за І. 

Шпрангером). Структура свідомості як головний зміст структурної психології. Складові та способи 

структурування свідомості. Її елементи і зв‘язки. 

Тейяр де Шарден: переосмислення християнського вчення про душу в руслі сучасної науки. 

Феномен людини за Шарденом: переджиття, життя, думка, понаджиття. Альберт Швейцер і його 

„благоговіння перед життям―. Космічна етика і космічна психологія за А. Швейцером. Досягнення 

космології, астрономії, теоретичної фізики і розвиток психології. 

Структуралізм: «послідовно наукова точка зору», на основі тлумачення мови як істинної реальності 

людського буття.  На початку XX ст. виникає третій позитивізм‖ або неопозитивізм (Б.Рассел, 

Л.Вітгенштейн). Відбувається істотна зміна традиційного уявлення про завдання і функції філософії. 

Якщо і предмет, і образ є фактами, то філософія може лише виявляти характер відношень між ними, і, 

отже, філософська робота  - створення певного образу розуміння. Філософія перш за все діяльність, а 

вже потім теорія. Екзистенціалізм: екзистенція, що ототожнюється з суб'єктивними переживаннями 

людини, оголошується первинною щодо буття, а буття суспільства - вторинним.  

Матеріалізм радянської психології. Філософський зміст психології настанови. Д.М. Узнадзе про умови 

створення установки: а) потреби; б) ситуації; в) процес вдоволення потреб або вирішення завдань. 

 

Тема 4. Філософські ідеї основних психологічних течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ ст. 

Позитивна психотерапія, експресивна психотерапія, трансактний аналіз Е.Берна. 

Теорія самореалізації Г. Олпорта, концепція самоактуалізації за А. Маслоу, концепція відношень у 

структурі особистості (К. Роджерс). 

Філософія парапсихології. Філософія теософського підходу до психології. 

Антропологічний підхід до психології людини ХХІ століття. Єдиний інформаційно-енергетичний 

континуум і індивідуальна психіка людини. Спроба великого синтезу філософії, релігії і науки 

(психології). Від редукціоністської до загальної психології.  

Практика життєтворення сучасної особистості: філософсько-психологічний аспект. 

 

Змістовий модуль 4. Особливості української філософії психології: історія та сучасність 

Тема 1. Філософські ідеї про душу, психічне в Україні: історико-філософський підхід 

Давні праукраїнські уявлення про душу, психічне. Психологія в слов‘янському Відродженні, зокрема в 

Київській Русі. Вчення Києво-Могилянської академії (Г.Сковорода). Філософсько-психологічні уявлення 

у творах Т.Шевченка, Л. Українки. 

Розвиток ідей генетичної психології в Україні (С.Д. Максименко). 

Філософські та психологічні питання ноосферного підходу В.І. Вернадського. Досягнення природничих 

наук і психологія Зміст теми. Наукова думка як планетарне явище. Сцієнтизм у підході до психології. 

Людство як геологічна сила. Ступені сходження: літосфера, гідросфера, атмосфера і ноосфера. Зв‘язок 

індивідуальної психіки, психології народів і ноосфери. 

Тема 2. Вчення В.Роменця як засновника української філософії психології 



 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л 

п лаб інд с.р. 
 

 л  п 

л

лаб 

і

інд 

с

с.р. 

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

дуль 1 

Змістовий модуль 1. Вступ до філософії психології  
1. Філософія 

психології як 

напрям філософії 

науки: генеза та 

сучасність 

 1 2   3  2 

 

    

Змістовий модуль 2.Історія філософських ідей про психічне  

1. Філософські ідеї 

про душу, психічне 

Стародавнього 

Сходу 

 1    6      8 

2. Філософські ідеї 

про душу, психічне 

Стародавньої Греції, 

Риму 

 1 1   6      8 

3. Філософські ідеї 

про душу, психічне 

мислителів 

Середньовіччя 

 1 1   6      8 

4. Філософські ідеї 

про душу, психічне 

Нового часу 

 1 2   6      8 

Змістовий модуль 3. Філософські передумови та основи у психології ІІ пол.ХІХ-поч.ХХІ ст. 

1. Філософські ідеї 

про душу, психічне 

мислителів ІІ пол. 

ХІХ ст. 

7 1 2   6    

 
2 

  8 

2. Філософські 

передумови у 

психології І пол. ХХ 

ст. 

7  2   6   2 

 

  8 

Філософські 

проблеми у 

психології І пол.ХХ 

ст. 

 1 2    

6 

  

2 

   8 

Філософські ідеї 

основних 

психологічних течій 

ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ 

ст. 

 1 2   6  2    8 

Змістовий модуль 4. Особливості української філософії психології: історія та сучасність 

Філософські ідеї про 

душу, психічне в 

Україні: історико-

філософський підхід 

 2 2  2 6     2 8 



Українські практики 

життєтворення 

особистості 

 2 2  2 6     2 8 

. 90 12 18  4 60 90 6 4  4 80 

 

 

5.Теми практичних занять 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

6.Самостій

на робота 

 

№ 

з

/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1 Підготовка до аудиторних занять 44 

2 Опрацювання першоджерел 10 

3 Підготувати доповідь чи презентацію 6 

 Разом 60 

 

 

.Індивідуальні завдання: 

.Підготувати і представити доповідь на запропоновану (чи обрану студентами) тему: 

Філософія психології як напрям філософії науки 

Свідомість як предмет дослідження філософії психології 

Осмислення свідомості у феноменології 

Особливості крос-культурного підходу: філософсько-психологічний аспект 

Гендерна проблематика у психології культури 

Психоаналіз З.Фройда: філософсько-психологічний аспект 

Вчення про архетипи К.Г Юнга: філософсько-психологічний аспект 

Трансактний аналіз Е.Берна: філософсько-психологічний аспект 

Суб’єктно-діяльнісний підхід у психологічному дослідженні 

Екзистенційна психологія як напрям психології особистості 

№

№ 
Назва теми К-сть 

годин 

1 Філософія психології як напрям філософії науки: генеза та 

сучасність. 

2 

2 Філософські ідеї про душу, психічне Стародавнього Сходу 
 

 

3 Філософські ідеї про душу, психічне Стародавньої Греції, 

Риму 
 

1 

4 Філософські ідеї про душу, психічне мислителів 

Середньовіччя 
 

1 

5 Філософські ідеї про душу, психічне мислителів 

Середньовіччя 
 

2 

6 Філософські ідеї про душу, психічне Нового часу 
 

2 

7 Філософські ідеї про душу, психічне мислителів ІІ пол. ХІХ 

ст. 
 

2 

8 Філософські проблеми у психології І пол.ХХ ст. 
 

2 

9 Філософські ідеї основних психологічних течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ 

ст. 
 

2 

 Філософські ідеї про душу, психічне в Україні: історико-

філософський підхід 

2 

 Українські практики життєтворення особистості 2 

 



 

Студентам, які проявили підвищений інтерес до курсу пропонуються наступні варіанти 

індивідуальних завдань: 

Виступ з аналізом уривка першоджерела. 

Відеопрезентація 

Проведення міні-тренінгу, майстер-класу 

 

8. Методи навчання 

лекції та семінарські заняття із застосуванням тематичних презентацій, проблемних диспутів, 

виступів з аналізом першоджерел, доповідей. 

 

9. Методи контролю 

Контроль за засвоєнням матеріалу, передбаченого програмою з предмету «Філософія 

психології», підвищення якості знань студентів здійснюється у формі поточного, системно-

узагальнюючого та підсумкового етапів. 

Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення семінарських, 

індивідуальних занять, консультацій. При цьому застосовується усне, фронтальне, письмова контрольна 

робота, підготовка та захист доповідей, відеопрезентацій, виступів з аналізом уривків першоджерел, 

проведення тренінгів і майстер-класів, опитування. 

З метою перевірки якості знань студентів з окремих тем застосовується системно-

узагальнюючий метод. Він здійснюється у формі письмової роботи. 

Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним планом у формі семестрового 

заліку. Це має на меті перевірку знань студентів щодо особливостей формування філософсько-

психологічних підходів до вивчення суспільних процесів у світі та в Україні, розуміння суті концепцій 

провідних світових та українських надбань у цій сфері, виявлення умінь критично аналізувати, 

порівнювати, систематизувати наукові ідеї в процесі опрацювання значного масиву навчальної та 

наукової літератури.  

 
10. Програмові вимоги до курсу: 

.Особливості розвитку філософсько-психологічних ідей та виокремлення філософії психології як 

напряму філософії науки.  

.Предмет та особливості методології. 

.Етапи розвитку філософії психології: донауковий, психоаналітичний, гуманістичний. 

.Філософські ідеї про душу, психічне Стародавньої Індії: ведичний період 

.Філософські ідеї про душу, психічне Стародавньої Індії: ведичний період:  післяведичний період.  

.Філософські ідеї про душу, психічне Стародавнього Китаю.  

.Порівняння К.Г Юнга про особливості формування філософсько-психічних уявлень східного і західного 

світу. 

.Філософські ідеї про душу, психічне натурфілософів 

.Філософські ідеї про душу, психічне у вченні Сократа 

.Філософські ідеї про душу, психічне Платона 

.Філософські ідеї про душу, психічне Аристотеля 

.Філософські ідеї про душу, психічне Стародавнього Риму 

.Філософські ідеї про душу, психічне періоду апологетики і патристики Середньовіччя 

.Філософські ідеї про душу, психічне періоду схоластики і містики Середньовіччя 

.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 

.Філософські ідеї про душу, психічне мислителів ІІ пол. ХІХ ст.: фізіологічна психологія  

.Філософські ідеї західної психології ІІ пол. ХІХ ст.: експериментальна психологія 

.Філософські ідеї про душу, психічне мислителів ІІ пол. ХІХ ст.: соціальна психологія В.Вундта,  

.Філософські ідеї про душу, психічне мислителів ІІ пол. ХІХ ст.: індивідуальна психологія Ф.Галтона. 

.Філософські передумови у психології І пол. ХХ ст.: бергсонізм 

.Філософські передумови у психології І пол. ХХ ст.: прагматизм., Філософські передумови у психології І 

пол. ХХ ст.: феноменологія 

.Філософські передумови у психології І пол. ХХ ст.: герменевтика. 

.Філософські проблеми у психології І пол.ХХ ст.: функціоналізм 



.Філософські проблеми у психології І пол.ХХ ст.: гормізм 

.Філософські проблеми у психології І пол.ХХ ст.: психологія образу 

.Філософські проблеми у психології І пол.ХХ ст.: бігевіоризм 

.Філософські проблеми у психології І пол.ХХ ст.: психоаналіз. 

.Матеріалізм радянської психології 

.Філософські ідеї основних психологічних течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ ст.: позитивна психотерапія  

.Філософські ідеї основних психологічних течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ ст.: експресивна психотерапія  

.Філософські ідеї основних психологічних течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ ст.: трансактний аналіз Е.Берна 

.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. 

.Вчення В.Роменця як засновника української філософії психології 

.Практика життєтворення сучасної особистості: філософсько-психологічний аспект. 

11. Теми курсових робіт 

Філософські ідеї основних психологічних течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ ст.: позитивна психотерапія  

Філософські ідеї основних психологічних течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ ст.: експресивна психотерапія  

Філософські ідеї основних психологічних течій ІІ пол.ХХ- поч. ХХІ ст.: трансактний аналіз Е.Берна 

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. 

Вчення В.Роменця як засновника української філософії психології 

Практика життєтворення сучасної особистості: філософсько-психологічний аспект. 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

. 

Змістові 

модулі 

К.р Аналіз уривка 

п/дж 

Доповідь або  

Презентація 

Power Point 

Залік 

40 40 10 10 100 

. 

13. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцін

каECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

26-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

опорні конспекти лекцій; першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації до 

практичних занять. 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальна дисципліна «Філософія психології» передбачає використання мультимедійного 

обладнання (комп’ютер, проектор). 



 

15. Рекомендована література 

Базова 

1. Гоян І.М. Історико-філософська рефлексія психологізму: на перетині філософії і психології: 

монографія. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 360 с. 

2. Татаркевич В. історія філософії. У 3-х тт. – Львів: Свічадо, 1997-99 рр. 

3. Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – с. 326-

375. 

4. Витгенштейн Л. Заметки о философии психологии: Философия. – Т.1. – М., 2001. 

5. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика 

6. Основи психології/ ред. Роменця. – К., 1996. 

7. Психологія життєтворення особистості в сучасному світі. – К.: Міленіум, 2016. – 320 с. 

8. Романовський О.Г., Михайличенко В., Грень Л.  Філософія психології. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2016. – 140 с. 

9. Роменець В.А. Історія психології. Стародавній світ. Середні віки. Відродження. К., „Либідь―, 

2005.  - 333 с. 18.  

10. Роменець В.А. Історія психології ХVІІІ ст. Епоха Просвітництва. К., „Либідь―, 2006. - 464 с. 19. 

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

12. Хамітов, Гармаш, Крилова. Історія філософії: проблема людини: навч. пос. – К.: Наукова думка, 

200. -272 с. 

13. Щукін Є.О. Філософія психології / Гуманітарний вісник НУК, т.1. – Миколаїв, 2005. 

14. Ясперс К. Психологія світоглядів. – К.: Юніверс, 2009. – 460 с. 

Додаткова література до курсу: 

15. Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. – М.: Медиум, 1994. – 254 с. 

16. Этика: Энц.слов. / под ред. Р.Апресяна, А.Гусейнова. – М.: Гадарики, 2001. 

17. КримськийС.Б. Запити філософських смислів. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

18. Новейший философский словарь: 3-е изд., испр. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1280 с.  - ISBN 985-

428-636-3. 

19. Леонтьев А.Н Философия психологии. – М.: МГУ, 1994. 

20. Предмет і проблематика філософії / За ред. Скринника.  
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