
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. 

 

Кредити: 4 

Курс: 5 

Години: 120 (4 год. – лекції, 2 год. – семінарські заняття, 114 год. – самостійна робота) 

Викладач: д.ф.н. Вахтанг КЕБУЛАДЗЕ, професор кафедри теоретичної і практичної філософії  


