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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасні напрямки зарубіжної 

психології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

бакалаврів зі спеціальності 053 «Психологія». 

В сучасних умовах глобальних зрушень у житті нашої держави дуже актуальним 

є залучення потенціалу психологічної науки до вирішення практичних завдань, які 

постають у різних сферах життєдіяльності суспільства.  

Вивчення та засвоєння майбутніми спеціалістами даного курсу забезпечує 

можливість орієнтації студентів у просторі психологічної інформації, надає варіанти 

концептуального підходу до вивчення науки, знайомить із головними подіями розвитку 

психології на сучасному етапі суспільного життя, дозволяє окреслити місце і функції 

психологічних знань в міждисциплінарній площині.  

У курсі «Сучасні напрямки зарубіжної психології» розглянуто основні напрями 

сучасної психології, історію їх заснування, особистості засновників та основні поняття, 

методологію, методи, техніки та особливості їх застосування. 

 Предметом дисципліни є вивчення цілісної системи психологічних 

знань, дозволяє проаналізувати логіку дослідження психічного в різні віки, минуле і 

сучасне щодо теоретичного та емпіричного освоєння колективного та індивідуального 

буття особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на знанні загальної 

психології та історії психології, філософії (загальні основи, закони і поняття 

діалектики, принципи науково-практичної діяльності, роль особистості в історичному 

процесі, свідомість та самосвідомість, розмаїття наукових теорій і шкіл), іноземної 

мови (практика усного та писемного мовлення), всесвітньої історії та історії України, 

релігієзнавства, культурології та мистецтвознавства.  

  Програма складається з двох змістовних модулів: 

1. Розвиток зарубіжної психології 

2. Сучасний стан зарубіжної психології 

 

Метою і завдання навчальної дисципліни:  

1.1. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із курсом 

«Сучасні напрямки зарубіжної психології»; формування загальнокультурного рівня 

професійної підготовки; засвоєння знань та умінь у сфері сучасної зарубіжної 

психології, якими студенти володітимуть після опанування; стимулювування розробки  

концептуальної схеми, необхідної для майбутнього фахівця, який знатиме основні 

напрямки розвитку психологічної науки. 

1.2.  Основними завданнями є:  

– вивчення вивчення теоретичних основ розвитку зарубіжної психології, історію 

їх заснування, особистості засновників та основні поняття; 

– теоретичний аналіз  аспектів сучасного стану зарубіжної психології; 

– створення цілісної системи психологічних знань, дозволяє проаналізувати 

логіку дослідження психічного в різні віки, минуле й сучасне щодо теоретичного та 

емпіричного освоєння колективного та індивідуального буття особистості. 

1.3. Види занять з дисципліни 

а) лекції; 

б) семінарські заняття; 

в) самостійна робота 

1.4. У результаті вивчення предмета студент повинен знати: 

– передумови виникнення сучасних напрямків у зарубіжній психології; 

– джерела сучасних психологічних теорій; 



– теоретичні засади та практичне спрямування сучасних напрямків зарубіжної 

психології, таких як біхевіоризм, необіхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз; 

неофрейдизм; гуманістична психологія, когнітивна психологія, гештальттерапія, 

психодрама, екзистенційна психологія;   

вміти: 
– застосовувати знання про різні напрямки сучасної зарубіжної психології у 

практичній діяльності; 

–  науково аналізувати соціально значущі проблеми й процеси, факти і явища 

суспільного життя; 

– орієнтуватись у застосуванні певних психологічних теорій у сучасних 

психологічних дослідженнях. проводити самостійні дослідження. 

1.5. Згідно з вимогами освітньої професійної прграми студенти оволодівають 

наступними компетентностями: 

Інтегральними: здатність розв’язувати складні  спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 

психологічних теорій та методів і характеризуються комплексністю і невизначеністю 

умов; 

Загальними:  

 – здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

– здатність зберігати та приумножувати 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. 

Фаховими: 

– здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом; 

– здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ; 

– здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Програмними результатами навчання: 

– аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.  

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 год / 5 кредитів ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль № 1. Розвиток зарубіжної психології 

 

Тема 1. Необіхевіоризм та його сучасні напрямки 
1. Еволюція біхевіоризму. 

2. Когнітивний біхевіоризм Е.Толмена.  

3. Гіпотетико-дедуктивний біхевіоризм К.Халла.  

4. Оперантний біхевіоризм Б.Скіннера. 

5. Застосування «оперантного зумовлення» у практиці навчання, виховання, 

лікування.  

6. Сучасний стан біхевіоризму. 

  

Тема 2-3. Неофрейдизм 
1. Соціальний психоаналіз К. Хорні. 

2. Персонологія Г. Мюррея. Тематичний апперцептивний тест (ТАТ). 

3. Створення концепції кризи ідентичності Е. Еріксоном. 

4. Психосоціальні стадії розвитку за Е. Еріксоном.  

5. Трансактний аналіз Е. Берна.  

6. Структура особистості за Е. Берном. Сценарний аналіз.  

7. Внесок у теорію психоаналізу Г. Саллівена. 

 

Тема 4-5. Гуманістична психологія  
1. Ієрархія мотивів.за А. Маслоу. 

2. Поняття про самоактуалізацію.  

3. Характеристика людини, що досягла самоактуалізації.  

4. К. Роджерс та його внесок у розвиток гуманістичної психології. 

5.  Поняття про позитивну увагу.  

6. Теорія соціального характеру Е.Фромма. 

 

Тема 6. Екзистенційна психологія 
1. Сутність екзистенційної психології. 

2. Філософські джерела екзистенційної психології.  

3. Екзистенційний психотерапевтичний процес та його цілі. 

4. Психотехніки в екзистенційній парадигмі. 

5. Логотерапія В. Франкла. В. Франкл про пошуки сенсу життя. 

 

Тема 7. Когнітивна психотерапія 

1. Когнітивна психологія У. Найсера.  

2. Концепція А. Елліса про вирішальну роль знання у поведінці суб’єкта.  

3. Сутність когнітивної психотерапії. 

4. Когнітивна психотерапіяА. Бека. 

5. Основні поняття та методи когнітивної психотерапії. 

6. Техніки когнітивної психотерапії. Поняття про базові неадаптивні думки 

(мішені).  

 

Модуль 2. Сучасний стан зарубіжної психології 

Тема 8. Гештальттерапія Ф. Перлза 
1. Історія створення гештальттерапії.  

2. Ф. Перлз — засновник гештальттерапії.  

3. Основні принципи гештальттерапії.  

4. Психотерапевтичний процес у рамках гештальттерапії. 



5. Психотехніки. Робота із сновидіннями. Природа людини у парадигмі 

гештальттерапії. 

 

Тема 9-10. Трансперсональний підхід 

1. Поняття трансперсонального підходу. 

2. Психосинтез Р.Ассаджіолі. 

3. Класифікація трансперсональних переживань С.Грофа. 

4. Концепція перинатальних матриць С.Грофа. 

5. Спектральна психологія К.Уілбера. 

6. Подальший розвиток транс персональної психології.  

 

Тема 11-12. Екофасилітативний підхід у психології 
1. Психологічний аналіз особистісних змін. 

2. Стадії особистісних змін за М.Фергусоном, Дж.Прочаскою, Дж.Нокросом. 

3. Принципи особистісних змін. 

4. Формування екопсихологічного відношення до дійсності. 

5. Толерантність до невизначеності. 

6. Конструювання «психологічних голограм». 
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13. Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эриха 

Фромма. М.: Юрист, 1995. 624 с. 

14. Психологія особистості : словник–довідник / за ред. П. П. Горностая, 

Т. М. Титаренко.  К. : Рута, 2001.  320 с. 

15. Психологія : підручник / В. В. Рибалка, Ю. Л. Трофімов,  П. А. Гончарук 

[та ін.].  4-е вид., стер.  К. : Либідь, 2003.  560 с. 

16.  Роджерс К. Свобода учиться : пер. с англ. М. : Смысл, 2002.  527 с. 

17. Розин В. М. Психология: теория и практика: учебное пособие для высшей 

школы. М.: Издательская группа «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 1998. 296 с. 

18. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології 20 ст.: навч.посібник.    

К.: Либідь, 1998. 992 с. 

19. Роменець В.А. Історія психології: 19 - початок 20 ст.: Навч. посібникк / 

В.А. Роменець.  К.: Либідь, 2007. - 832 с. 

20. Словарь психолога-практика / сост. С. Ю. Головин. Минск.: Харвест, 

2001.  976 с. 

21. Солсо Р. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002.  592 с 

22. Холл Келвин С., Линдсей Г. Теории личности. М. "КСП+", 1997. 776 с. 

23. Хорни Карен. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию / под 

ред М. М. Решетникова. СПб: совместное издание Восточно Европейского института 

психоанализа и БСК, 1997. 3 16 с. 

24.  Хьелл Л. Теории личности. СПб :  Питер, 2000.  608 с.  

25.  Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.  368с. 

 

 

4 Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Іспит 

 

5 Засоби діагностики успішності навчання 
Поточний контроль (вправи, тести), модульний контроль 

 

 


