1. Назва модуля: Філософія психології
2. Код модуля: ПНПБ.1.2.6.
3.Тип модуля: Обов’язковий
4. Сесія: денна, заочна форми – II курс IV семестр
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4)
аудиторні години: денна форма навчання – 50 год. (лекції 30 год., семінарські заняття 20
год.); заочна форма навчання – 8 год. (лекції 6 год., семінарські заняття 2 год.)
6. Лектор: к.п.н., доцент Матвієнко Лариса Іванівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати:
 процес і закономірності формування категоріального ладу;
 закони та принципи психології;
 основні методологічні проблеми психології;
вміти:
 вибудовувати методологію дослідження (визначати проблемну область, предмет, об'єкт
і т. д.) при написанні дипломної роботи;
 використовувати навички для обгрунтування методів дослідження, пов'язуючи
теоретико - методологічні основи роботи з методикою експериментального
дослідження.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: «Загальна психологія»;
 кореквізит: «Соціальна психологія», «Психологія праці»;
10.Зміст модуля:
Проблематика філософії психології. Структура психології як системи знань.
Категоріальний лад психології. Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі
психологічних знань. Основні проблеми психологічної науки.
11. Рекомендована література:
 Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии / Т. В.
Корнилова, С.Д. Смирнов. – СПб. : Питер, 2009. – 320 с.
 Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навч. посібник / М.С, Корольчук,
Ю.Л. Трофімов, В.І. Осьодло та ін. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 336 с.
 Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / Отв.ред. А.Л.
Журавлев, А.В. Юревич. – М.: Изд-во « Институт психологии РАН» , 2007. – 528 с.
12.Форми та методи навчання:
 Форми: денна, заочна
 Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13.Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14.Мова навчання: українська

