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В останні роки спостерігається пожвавлення інтересу до 

методологічних питань психологічної науки і практики. Читачеві відомі 
численні наукові публікації, присвячені аналізу методологічних проблем 
психології. Створено спеціальні наукові журнали, інтернет-портали,  у фахових 
виданнях проблемам методології присвячують окремі розділи.  

Як правило збільшення інтересу до методології зазвичай буває 
пов'язано (як про це свідчить історія психології) з появою нових теоретичних 
підходів і суттєвими просуваннями у розробці предметної площини 
психологічної науки.  
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Зазвичай більшість авторів, які обговорюють питання методології 
психології, явно чи неявно виходять з відомого «визначення» методології, 
даного в 1926 році Львом Семеновичем Виготським. Вказуючи, що розробка 
нової методології необхідна, Л.С.Виготський писав: «Яка буде ця методологія 
та як скоро вона з’явиться, ми не знаємо, але те що психологія не зрушить 
далі, доки не створить методології, те що першим кроком вперед буде 
методологія, це безперечно» (Л.С.Виготський, 1982).  

Багатьом психологам така позиція по відношенню до методології 
видається виправданою і сьогодні: віддаючи данину постмодернізму або 
розділяючи популярні в останні роки ідеї плюралізму, автори вважають, що 
методологія повинна являти собою набір, сукупність певних положень (у тому 
числі й суттєво різних). Деякі автори говорять про «множинності 
методологічних підходів і відповідно засобів методологічного аналізу» 
(Корнілова, 2006). 

Виникає найважливіше питання: як саме ця сукупність понять, принципів, 
тощо, повинна бути організована? Що саме поєднає методологічний апарат в 
єдину систему? В який спосіб повинні співвідноситися між собою різні 
методології? 

Кафедра диференціальної та спеціальної психології Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова пропонує колективну 
монографію з теоретико-концептуальних засад методології сучасних 
наукових досліджень (на  прикладі конкретних психологічних досліджень) в 
галузі загальної, спеціальної, педагогічної та юридичної психології.  Отже, про 
що йдеться в пропонованій читачеві монографії? 

В розділі «Концептуальні засади категоріальної структури професійної 
свідомості викладачів вищих навчальних закладів» доктором психологічних 
наук професором О.А. Гульбс здійснено теоретичне обґрунтування концепції 
категоріальної структури професійної свідомості викладачів вищої школи. На 
основі теоретичних досліджень різних підходів запропоновано основні 
принципи вивчення особистості викладача вищої школи як суб'єкта 
категоризації. Узагальнюючи концептуальні засади до опису і розуміння 
категоріальної свідомості, виділено наступні її ознаки: психофізіологічна 
єдність особистості, що об'єднує  фізичне та соціальне; система стійких рис і 
особливостей, які виявляються у внутрішньому діалозі суб'єкта з самим 
собою; система індивідуальних способів впорядкування зовнішніх вражень і 
внутрішніх переживань; певний тип особистості з характерними 
особливостями поведінки; система планів, відносин, спрямованості, 
смислових утворень суб’єкта, які коректують його поведінку; система 
конструктів особистості.  

Професійна свідомість викладача розглядається як особлива форма 
свідомості, яка, у зв’язку з впливом низки об’єктивних (соціальних) і 
суб’єктивних (психологічних) чинників, набуває специфічної структури, що 
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складається з комплексу базових понять – категорій, які наповнюють зміст 
компонентів професійної свідомості викладача: мотиваційно-ціннісного, 
емоційно-вольового, когнітивного, психологічна і комунікативна культура, 
самовідношення і рефлексія, інноваційна рефлексія. На основі 
запропонованих психосемантичний моделей аналізу та оцінки категоріальної 
структури професійної свідомості викладачів вищої школи у контексті 
визначення чинників їх самостійної активності у професійній діяльності, було 
виявлено особливості категоріальної структури професійної свідомості 
викладачів, а саме: система конструктів професійної свідомості 
самовідношення викладачів; структурно-змістовний розподіл особистісних 
конструктів викладачів; критерії, показники та рівні сформованості 
професійної свідомості викладачів. 

В розділі «Методологічні шляхи дослідження професійної свідомості: 
від  пошуку одиниці аналізу до цілісної структури феномена» докторантом, 
кандидатом психологічних наук   О.В. Дробот наголошує на тому, що історія 
філософських і психологічних уявлень про свідомість являє собою 
безперервний процес пошуку первинних одиниць аналізу психічного. Цей 
факт свідчить про те, що для психологічної науки проблема походження, 
становлення та розвитку свідомості у філогенезі та онтогенезі є 
фундаментальною. 

Система теоретичних уявлень про свідомість, на думку автора, 
обов’язково має містити в собі знання про матеріал (зміст), структуру й 
функції свідомості, а відтак – постає питання про першоелемент психічного. 
«За всю історію психології, – пише А.Ю. Агафонов,– одиниця аналізу не 
виступала в змістовно-структурно-функціональній триєдності». Тобто одиниця 
аналізу ніколи не розглядалася одночасно і як матеріал, з якого будується 
психічний процес, і як елементарна психічна форма, і як елементарна функція. 
А.Ю. Агафонов. Яку би психологічну концепцію, що претендує на роль 
наукової теорії, ми не розглядали, базовим постулатом кожної з них є 
положення про елемент психічного, котрий, будучи предметом 
психологічного аналізу, виступає саме як одиниця такого аналізу. У різні часи 
такою первинною одиницею аналізу витупали: «асоціація», «відчуття», 
«функція», «гештальт», «рефлекс», «реакція», «дія», «установка», «схема», 
«архетип», «переживання». 

Оскільки вибір одиниці аналізу визначає не лише зміст свідомості як 
психічного феномена, але й пояснювальні можливості психологічної теорії, 
автором розглянуто парадигми окремих, найбільше значущих напрямків, які 
визначили історичний хід психологічної науки. 

В розділі «Методологічні  основи  дослідження правосвідомості 
особистості  юриста» кандидат психологічних наук, доцент О.В. Кобець 
розглядає теоретико-методологічні підходи до проблеми  психологічних 
особливостей фахової діяльності працівників правозастосовної системи як у 
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плані психологічного аналізу її структури, так і в плані психологічної 
характеристики властивого їй комплексу професійно важливих якостей.  

Правосвідомість фахівця юриста пропонується розглядати як особливу 
форму свідомості, яка, в зв’язку з впливом ряду об’єктивних (соціальних) і 
суб’єктивних (психологічних) факторів, має специфічну категоріальну 
структуру, що складається з комплексу базових правових понять 
(особистісних конструктів). 

Провівши системний аналіз професійної діяльності працівників 
прокуратури, автор підкреслює, що ця діяльність є багаторівневим 
ієрархічним утворенням, в якому правосвідомість є компонентом вищого 
соціально-психологічного рівня організації поведінки особистості. У постійній 
взаємодії з іншими рівнями функціональної системи правосвідомість фахівця 
виступає психологічним механізмом мотивації і саморегуляції професійної 
діяльності. 

В межах діяльнісної концепції категоріальна структура індивідуальної 
правосвідомості суб’єкта  прокурорської праці розглядається як система 
значень, що розкриває особистісний смисл відображення соціальної  системи 
права, яка сприймається суб’єктом і відповідно оцінюється ним. 

Вивчення категоріальних структур індивідуальної правосвідомості 
працівників правозастосовної  діяльності   дозволяє виявити якість їх 
правових і моральних критеріїв, потенційні можливості розвитку 
професіоналізму. 

В розділі «Структура емоційно-оцінного ставлення особистості до 
себе» докторант, кандидат психологічних наук, доцент О.І. Кононенко надає 
теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми емоційно-оцінного 
ставлення особистості до себе. 

Аналіз поняття емоційно-оціночного ставлення до себе дозволив 
визначити його як інтегральне і структурно складне утворення, що становить 
внутрішню динамічну основу, спосіб існування самовідносини, через яке 
суб'єкт усвідомлює ціннісний зміст власного ставлення до себе, 
безпосередньо відображає у свідомості особистісний зміст «Я». Воно не 
зводиться до однієї самооцінці, а включає в себе дві основні підструктури: 
загальні, глобальні показники особистості, або суб'єкт-об'єктну підструктуру, і 
приватну, або суб'єкт-суб'єктну підструктуру, яка в подальшому впливає на 
загальну інтеграцію особистості в систему мікросоціальних відносин з 
оточенням. Складено й апробовано психодіагностичний комплекс, що 
дозволяє діагностувати структурні компоненти емоційно-оцінного ставлення 
особистості до себе. 

Запропоновано загальпсихологічну п'ятикомпонентну модель емоційно-
оціночного ставлення особистості до себе, загальна структура якої 
сформована з тісно взаємозалежних між собою окремих показників, або 
компонент. Виділена теоретико-емпіричним шляхом глобальна 
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загальпсихологічна структура емоційно-оціночного ставлення особистості до 
себе включає суб'єкт-об'єктну, суб'єкт-суб'єктну і амбітендентность 
підструктури. 

В розділі «Континуум професійного мислення юристів в системі органів 
внутрішніх справ України: методологія, концептуальні інтерпретації»  
кандидатом психологічних наук, доцентом В.Є.Луньовим узагальнено 
результати дослідження психологічних особливостей професійного мислення 
юристів. Представлено теоретичний та емпіричний аналіз проблеми 
професійного мислення у зарубіжній та вітчизняній психології, на основі якого 
автором визначено головні підходи до досліджуваної проблеми, укладено 
комплекс психометрично обґрунтованих методів і процедур дослідження 
професійного мислення відповідно поставленій меті. Запропоновано модель 
дослідження професійного мислення. Виявлено психологічні особливості 
професійного мислення на сензитивних етапах його розвитку. 

Оскільки професійне мислення розглядається в дослідженні не тільки як 
когнітивна характеристика, а значно ширше, як професійно значуща якість, 
окрема роль у її структурі відводиться особистісним складовим. 

В розділі «Теоретичні передумови розвитку системного мислення» 
докторант, кандидат технічних наук, доцент Н.І. Навоєва розглядає питання 
щодо використання системного підходу з метою пізнання систем зовнішнього 
світу і людини у всій їх складності, динамічності і цілісності. Створено 
понятійний апарат, що дозволяє сьогодні розуміти специфіку використання 
системного підходу в процесах пізнання складних, системних і полісистемних  
об'єктів сучасного світу в результаті їх взаємодії з суб'єктом пізнання 
(людиною). Було встановлено, що всі психічні процеси у своїй сукупності 
представляють складне, динамічне, системно-ієрархічне, цілісне утворення,  
між окремими структурами, рівнями та елементами  якого існують   відповідні 
співвідношення і взаємозв'язки, які протікають на одному і тому  ж 
матеріальному субстраті – на рівні  нейродинамики. Системний підхід 
дозволив по новому трактувати проблему детермінізму в психології – як 
систему детермінант різного рівня. Систему можливо зрозуміти тільки через 
зміну парадигми мислення: від лінійного мислення – до системного мислення.     
Це дозволить суб'єкту про-никати за межи ізольованого системного цілісного, 
бачити його структуру, розуміти взаємозв’язки.  Але для цього сьогодні 
потрібно створення такої моделі процесу мислення і пізнання, та теоретико-
пізнавальної технології, використання яких у практичній площині  дозволила б 
формувати нові розумові конструкції і організовувати процес мислення 
відповідно до специфіки та характерних ознак системи на рівні її цілісності. 

В розділі «Теоретико-методологічні аспекти дослідження особливостей 
розвитку лексико-семантичної сторони мовлення у дошкільників із 
затримкою психічного розвитку» кандидатом психологічних наук, доцентом 
Г.Б. Соколовою розглядається одна з найбільш актуальних проблем сучасної 
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спеціальної психології – проблема складного дефекту, в структурі якого 
порушення мовлення супроводжуються іншими відхиленнями психічного 
розвитку. У зв'язку з цим, однією із значущих проблем спеціальної психології є 
проблема порушень мовлення та їх корекції у дітей з інтелектуальною 
недостатністю, зокрема, у дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР). 

В якості теоретико-методологічної основи дослідження, на думку 
автора, можуть виступити теоретичні положення про системність мови, її 
ієрархічну будову (Є.Ф.Соботович, Ф.Де Соссюр, А. Бодуен де Куртене, М.М. 
Покровський та ін.); концепції про місце і роль мови в процесі розвитку 
дитини, про зв'язок мовлення та інших психічних процесів, теорія 
мовленнєвої діяльності (М.І.Жинкін, О.О. Леонтьєв, О.М. Леонтьєв, О.Р. Лурія 
та ін.); вчення І.П. Павлова та І.М. Сеченова про умовно – рефлекторну 
діяльність та пластичність мозку дитини; теорія П.К. Анохіна щодо принципів 
компенсації порушених функцій та концепція    Л.С. Вигот-ського про складну 
природу дефекту. 

В розділі «Методологічний підхід до трансформації свідомості  
особистості в координатах "психологічного простору" і "внутрішнього 
психологічного образу"» кандидат психологічних наук, доцент М.М. Тепляков 
аналізує з методологічних позицій феномен трансформації свідомості 
особистості. 

Аналізуються наслідки, до яких привела криза в дослідженні 
психологічної реальності особистості і внутрішнього психологічного простору 
суб'єкта нині і обкреслюються майбутні перспективи розробки теоретичних 
схем і моделей формування і трансформацій свідомості суб'єкта.  

Визначається той перелік категорій, понять і психологічних феноменів 
(«образ  світу», «зовнішня реальність», «внутрішня психологічна реальність», 
«внутрішній світ», «суб'єктивні семантичні простори»), без яких рішення 
позначених проблем в майбутньому буде істотно ускладненим й 
малоефективним. 

Особлива увага відводиться аналізу зарубіжними і вітчизняними 
вченими категорії «простір», а також диференціація таких понять, як  
просторово-предметне середовище і внутрішньо-психологічне середовище.  

Показано, як системні представлення О.М. Леонтьева про зовнішню 
реальність і про природу психічного привели до формування в глибинних 
структурах психіки людини образу світу, як операционального аналога  цієї 
зовнішньої реальності.  

Розкривається підхід С.Д. Максименко до такої проблеми внутрішнього 
психологічного простору особи, як «внутрішній світ». Показана та роль, яка 
відводиться С.Д.Максименко цьому феномену в структурі особистості і в 
процесі формування особистості дитини.  

Доведено, що в основі трансформаційних процесів свідомості 
особистості лежать трансформації семантичних одиниць, системи 
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особистостних сенсів сприйнятої нею  буттєвої реальності, що  зумовило 
трактування свідомості особистості як специфічного квазі виміру у вигляді 
цілісного, системного суб'єктивного утворення. 

Обгрунтовано, що трансформація свідомості, а конкретніше - значень і 
особових сенсів в глибинних сферах  свідомості особи, обумовлюється цілим 
комплексом зовнішніх чинників і феноменів, в основі яких лежить такий 
інтегруючий початок як практика.  

Цікавим на нашу думку є аналіз кібернетичних підходів західних 
психологів до опису психічної і психологічної реальності, з окремими 
положеннями  яких  дуже важко погодитися. 

Проводиться головна думка про те, що психосемантичні методи 
дозволяють досліджувати  сприйняття навколишнього світу очима самої 
людини, а не через жорсткі трафарети існуючих психодіагностичних тестових 
методик і опитувачів. 

Позначаються два рівні трансформації глибинних структур свідомості 
особи - семантичний і парадигмальний. 

Виділено принципові розбіжності наших уявлень про механізми 
породження початкових особових конструктов з пропонованими процесами 
появи первинних, початкових особистостних конструктов і механізмів 
породження нових конструктов (як одної з форм трансформації свідомості 
особистості) в теорії Дж. Келлі. 

Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам академіку 
С.Д.Максименко та професору В.М.Синельникову за слушні зауваження та 
рекомендації, а також усім, хто тією чи іншою мірою сприяв виходу 
монографії в світ.  

Усвідомлюючи, що в пропонованій науковій спільноті монографії на 
окремі питання не вдалося дати вичерпних відповідей, автори сподіваються, 
що запропоновані в ній методологічні підходи до дослідження конкретних 
психологічних феноменів, емпіричні дослідження та узагальнення зустрінуть 
конструктивну критику, зауваження та пропозиції.  

 
З усіх питань звертайтеся за адресою редакційної колегії: 

fund.issled.intern@gmail.com 

  


