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ВСТУП
Програму навчальної дисципліни «Філософські проблеми психології»
розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра
за спеціальністю 053 «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система філософських
підходів щодо сутності проблем психології.
Міждисциплінарні зв’язки:
Забезпечуючі дисципліни: філософія, релігієзнавство, соціологія.
Забезпечувані дисципліни: теоретико-методологічні проблеми юридичної
психології; сучасні теорії особистості.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Філософські засади психологічного знання.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософські проблеми
психології» є формування системи знань щодо філософського осмислення та
трактування проблемних питань психологічного знання.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософські проблеми
психології» є:
– орієнтуватися в напрямках та течіях філософського знання;
– оволодіти філософською методологією психічних явищ та феноменів;
– стимулювати до філософського переосмислення психологічного знання.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати:
– категоріальний апарат філософських проблем психології;
– коло проблем філософії психології;
– особливості філософського аналізу проблем психології;
вміти:
– аналізувати тенденції та закономірності розвитку філософської методології;
– застосовувати філософські принципи з метою аналізу психологічних явищ;
– розвивати філософську та психологічну рефлексію.
На вивчення навчальної дисципліни «Філософські проблеми психології»
заплановано 60 годин 2 кредити ECTS.
2. Структура навчальної дисципліни
Розділ 1. Філософські засади психологічного знання
Тема 1. Філософські проблеми психології як наука та дисципліна
Природа філософських питань. Сучасна світова філософія. Філософські
аспекти «вічних» психологічних проблем. Взаємозв’язок філософії та
психології. Філософські засади психологічних концепцій. Природа психічного.
Детермінація психічного. Душа, дух, духовність. Свідомість і психіка. Психічна
діяльність. Матерія, енергія, інформація і психіка. Нервова система, мозок і
психіка. Онтогенез і філогенез психіки. Парапсихологічні та теософічні
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концепції психічного. Філософські проблеми психології як предмет
дослідження. Методи та задачі філософських проблем психології.
Тема 2. Філософський аналіз розвитку психології
Міфологічні уявлення про психіку. Уявлення про психіку в волхвів та у
жреців. Психологічні уявлення в стародавній Індії та Китаї. Натурпсихологія.
Антична психологія. Ранньосередньовічна психолога. Західноєвропейська
психологія. Психологія індуїзму. Психологія даосизму. Психологія буддизму.
Психологічна думка Відродження. Фаустівська душа. Політична психологія
Макіавеллі. Вчення про душу Спінози. Трактування душі Нострадамусом.
Психологія протилежності в психічній природі людини Кузанського.
Психологія боротьби мотивів Монтеня. Психологія душі як безодні Беме.
Гуманістичні психологічні ідеї Ротердамського та Шекспіра. Емпірична
психологія Помпонацці та Бекона. Психологічні ідеї Декарта. Психіка людини
Мальбранша. Самопізнання Гоббса. Самолюбство у Ларошфуко. Солілоквія
Шефтсбері. Синдересис Грасіана. Психологія Локка. Монадологічна психологія
Ляйбніца. Психологія самостворення Гердера. Антропологія Канта.
Феноменологічна психологія Фіхте. Психологія Гегеля. Психологія Гете.
Психологія Шопенгауера. Психологія Ніцше. Психологія Маркса і Енгельса.
Тема 3. Філософські проблеми напрямів психології
Психологія Штерна. Структурана психологія Шпрангера. Теорія
самореалізації Олпорта. Концепція самоактуалізації Маслоу. Концепція
відношень Роджерса. Філософія прагматизму. Психологія біхевіоризму.
Генетична психологія Максименка. Психологія гештальтизму. Психологія
Фрейдизму та його послідовників. Психоаналітична герменевтика Лоренца.
Психологія установки Узнадзе. Ноосферний підхід Вернадського.

