




ВСТУП 

Мета дисципліни – Метою курсу є ознайомлення студентів із можливостями застосування 

феноменологічної методології в психологічних і соціологічних дослідженнях. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання з 

теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій 

та ролі в історії культури; специфіка філософських проблем, особливостей взаємин 

філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя людства; 

критичне осмислення особливостей і проблематики сучасних філософських концепцій 

та варіантів розв’язання філософських проблем; сутності й типи наукової 

раціональності крізь призму критичного осмислення сучасних досягнень науки; 

онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, феноменологічні константи та 

орієнтири, що зумовлюють процеси формування світогляду та дають уявлення про 

головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння 

критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах 

соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної та теоретичної 

філософії, ставити конкретні цілі і завдання філософських досліджень та реалізовувати 

їх за допомогою обраних теоретичних підходів та  методів; формувати філософську 

експертну думку через аналіз конфліктних, типових чи особливих ситуацій; оперувати 

різноманітними складовими теоретичної і практичної філософії у повсякденному 

житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових філософських 

проблем, обираючи обґрунтоване рішення; розуміти природу онтологічних, 

гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних, 

мовних та історичних явищ; давати оцінку стану і тенденціям розвитку сучасної 

культури, орієнтуватися в її новітніх практиках;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати складні задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання та в дослідницькій діяльності; опрацьовувати великі 

масиви літератури з теоретичної та практичної філософії; аналітично обґрунтовувати 

цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати філософські проблеми 

соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку, 

розробляти моделі її можливого вдосконалення;  здійснювати різні види дослідницької 

роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної 

філософії; належним чином представляти результати проведених досліджень;  вільно 

здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

Анотація навчальної дисципліни: Курс «Феноменологічна психологія та соціологія» 

передбачає висвітлення найбільш характерної тематики сучасних психологічних і 

соціологічних досліджень із застосуванням феноменологічної методології. 

Предмет курсу: 

 історія виникнення і розвитку феноменологічної психології 

 психофізична проблема 

 інтенційна психологія Франца Брентано 

 описова й аналітична психологія Вільгельма Дильтая 

 розрізнення феноменологічної психології і трансцендентальної феноменології в 

творчості Едмунда Гусерля 

 феноменологічна критика бігевіоризму, позитивізму та натуралізму як методологічних 

засад соціально-гуманітарного пізнання 

 феноменологічна психологія Карла Ясперса 

 суб’єктивні й об’єктивні симптоми в психопатології 

 феноменологічні критерії нормальності в психології 

 феноменологічні засади екзистенціальної психотерапії 



 фундаментальна онтологія Мартина Гайдеґера й екзистенціальна терапія Людвіґа 

Бінсванґера 

 історія виникнення і розвиту феноменологічної соціології 

 теоретичні витоки феноменологічної соціології Альфреда Шюца 

 суб’єктивний сенс соціальної дії 

 структури життєсвіту повсякденності 

 теорія релевантності 

 анонімізація та типізація соціального досвіду 

 соціальний запас знання 

 царини реальності неповсякденого досвіду 

 

Завдання (навчальні цілі) – формування у студентів навичок самостійної орієнтації в 

концепціях та поняттях феноменологічної психології та соціології на основі опрацювання 

текстів найбільш презентативних представників цих напрямків. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ФК 1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі культури. 

ФК 3.Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків. 

ФК 5.Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення. 

ФК 8.Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних завдань. 

ФК 11.Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і сучасний 

стан наукового та гуманітарного знання. 

Результати навчання:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність і відповідальність) 
Методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

предмет, методи, теоретичні засади 

феноменологічної психології та соціології 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення,  

самостійна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

15 

1

1.2 

основну проблематику феноменологічної 

психології та соціології та критично її 

осмислювати 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

 

15 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання спеціалізованої 

літератури із феноменологічної 

психології та соціології 

Лекції, 

семінари, 

 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

15 

2

2.2 

пояснювати умови формування 

феноменологічної психології та соціології 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

 

15 

 комунікація:    

3

3.1 

демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання 

Лекції, 

семінари, 

Усна доповідь, 

конспекти 

15 



самостійна 

робота 

першоджерел, 

 

 автономність і відповідальність:    

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

феноменологічної психології та 

соціології, вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

 

15 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

феноменологічною психологією та 

соціологією, та порівнювати їх із 

результатами власне проведених 

досліджень з феноменологічної 

психології та соціології 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. розуміти сенс філософії, її місце в системі культури + + +  +  + 

ПРН 9.Мати навички написання філософських текстів.    +  +   

ПРН 15.Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах + + +  + +  

ПРН 17.Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у 

галузі філософії. 
+   +   

+ 

ПРН 18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних 

баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати. 

+

+ 
 

+

+ 
  

+

+ 

 

+

+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 

– результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1); (автономність та відповідальність 

4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

3.1, 4.1 –40 / 60 балів 

2. Самостійна робота: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1  – 10 / 20 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу 

з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, 

отриманих за  аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах). 

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   = 80 балів 

- в мінімальному вимірі  = 50 балів 



У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Залік у вигляді підсумкової контрольної роботи -   РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, – 10 / 20 балів 

Підсумкова контрольна робота відбувається в письмовій формі і складається з 2 питань, кожне з 

яких оцінюється за шкалою 10 білів, що в загальному підсумку дає 20 балів.  

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 50, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної 

роботироботи (мінімум 10, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Залік Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 50 10 60 

Максимум 80 20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 50 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

Протягом семестру. У разі 

відсутності студента на занятті, 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«4» х 10 = 40 «6» х 10 = 60 

Самостійна робота   «10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка  

 50 80 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

4 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

3-2 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

1 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

 

Доповнення / участь в дискусіях 

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота: 

20-11 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 



демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

10-1 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0 59 

 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 
 

Частина 1.  

1 Інтенційна психологія Франца Брентано 2 2 20 

2 Описова психологія Вільгельма Дильтая 2 2  

3 Феноменологічна критика бігевіоризму й позитивізму 2 2  

4 
Трансцендентальна феноменологія і феноменологічна 

психологія 
2 2 20 

5 Феноменологічна психопатологія Карла Ясперса 2 2  

6 
Фундаментальна онтологія Мартина Гайдеґера та 

екзистенціальна психотерапія Людвіґа Бінсванґера 
2 2  

Частина 2.  

7 
Теоретичні витоки соціального вчення Альфреда 
Шюца 

2 2  

8 Суб’єктивний сенс соціальної дії 2 2  

9 Структури життєсвіту повсякденності 2 2 10 

10 Царини реальності замкнутої смислової структури 2 1 10 

11 
Вплив концепції Альфреда Шюца на подальший 
розвиток соціальних наук 

2 1 16 

12 Підсумкова контрольна робота  2  

 ВСЬОГО 22 22 76 

 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі, (авдиторні 44 год.): 

Лекції    22 год. 

Семінари   22 год. 

Самостійна робота 76 год. 
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