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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою курсу «Історія психології» є ознайомлення студентів  з  процесом  

розвитку поглядів на природу психічного. Завдання курсу полягає в тому, щоб 

показати важливість знання історичних коренів наукових знань для адекватного 

осмислення студентами  системи ідей та категорій, що утворюють сучасний 

план психологічної науки. 

В курсі «Історії психології» студенти опановують  вміння та навички 

аналізу психологічних концепцій,  ведення дискусії, роблять крок до 

визначення свого бачення  наукових проблем  у галузі психології. 

опанувавши курс,  студенти повинні ЗНАТИ: 

• ключові положення основних психологічних теорій; 

• закономірності розвитку предмета психології; 

• основні персоналії, їхні  досягнення, ідеї засновників напрямків і шкіл 

світової психології; 

• основні віхи розвитку психології в Україні; 

• сучасний стан психологічних досліджень в Україні та їхнє значення та 

роль у світовій психології. 

УМІТИ: 

• визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій; 

• прослідкувати історію розвитку ідей та психологічних шкіл; 

• ідентифікувати тексти, точки зору найвідоміших представників основних 

напрямків  психології; 

• визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів в історії 

психології; 

• моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, 

школи, автора). 

Вивчення курсу має сприяти формуванню у студентів таких 

компетентностей: 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку. 
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ЗК 12. Здатність професійно спілкуватись державною мовою з широкою 

науковою спільнотою, фахівцями-практиками та громадськістю,грамотно 

вибудовувати наукові тексти. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних 

явищ.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту спільноти. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з науковою спільнотою, 

фахівцями-практиками та індивідуальними і груповими споживачами фахової 

психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або практичної діяльності. 

Очікувані результати 

У результаті вивчення курсу «Історія психології» студент повинен знати: 

• ключові положення основних психологічних теорій; 

• закономірності розвитку предмета психології; 

• основні персоналії, їх досягнення, ідеї засновників напрямків і шкіл 

світової психології; 

• основні віхи розвитку психології на Україні; 

• сучасний стан психологічних досліджень в Україні та їх місце в світовій 

психології 

У результаті вивчення курсу «Історія психології» студент повинен уміти: 

• визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій; 

• прослідкувати історію розвитку ідей та психологічних шкіл; 

• ідентифікувати тексти, точки зору; 

• визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів; 

• моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, 

школи, автора). 

ПП1.2.15 Історія психології, як складова підготовки бакалавра, має 

сприяти досягненню таких програмних результатів навчання: 
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  
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ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи ґендерно-вікові відмінності.  

   ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Історія психології» належить до 

циклу професійної та практичної підготовки напрямку «Психологія». Цей курс 

викладають у 6 семестрі на третьому курсі. Цей курс базується на знаннях 

студентів, які вони отримали, вивчаючи курси «Загальна психологія», 

«Філософія», «Історія філософії», «Історія світової культури», 

«Експериментальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія».  

Оскільки курс «Історія психології»  знайомить студентів з процесом 

розвитку психологічної науки та дослідженнями видатних психологів,  то 

знання, які студенти отримують в процесі його вивчення стануть в пригоді в 

процесі вивчення дисциплін теоретичного та  прикладного характеру, як циклу 

дисциплін самостійного вибору навчального закладу, так і циклу дисциплін 

самостійного вибору студента.        

Електронний курс «Історія психології» представлено на освітній 

платформі MOODLE. У віртуальному просторі надано доступ до лекційних 

матеріалів, завдань для самостійної підготовки з кожної теми, методичних 

рекомендацій до дисципліни, списку навчальної літератури, посилань на 

наукові джерела тощо. Електронний курс «Історія психології» пройшов 

атестацію та сертифікацію у 2021 році. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

 

 Кількість годин  

Тема Лекції 

Семінарські / 

практичні 

заняття 

Змістовий модуль 1.  

1 Тема 1. Предмет, завдання, методи історії 

психології 

2 2 

2 Тема 2. Психологія стародавнього світу 2 2 

3 
Тема 3. Психологія античності  

2 2 

4 Тема 4. Психологічні вчення середньовіччя та 

епохи Відродження 

2 2 

5 Тема 5. Психологія як наука про свідомість 2 2 

6 Разом – зм. модуль1 10 10 

Змістовий модуль 2. 

7 Тема  6.  Виникнення експериментальної психології 2 2 

8 Тема  7. Психологія “потоку свідомості” 2 2 

Тема 8. Фрейдизм і неофрейдизм 4 4 

9 
Тема 9. Розвиток біхевіоризму  

2 2 

10 Тема 10. Гештальтизм як психологія цілісності 2 2 

11 Тема 11. Феноменологічна стратегія в психології 2 2 

12 Тема 12. Диспозиційні теорії особистості 2 2 

13 Тема 13. Когнітивна психологія та школа Ж. Піаже  2 2 

14 Тема 14. Розвиток психології в найближчому 

зарубіжжі. Психологія в радянський період 

2 2 

15 Тема 15. Розвиток психології в Україні 2 2 

16 Разом – зм. модуль 2 22 22 

17 Разом 32 32 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Погляди на природу психічного  у 

міфологічному та філософському  періодах розвитку психології 

Тема 1. Предмет, завдання, методи історії психології  

Підходи до історії психології. Предмет історії психології. Завдання історії 

психології. Типи психологічного пізнання.Періодизація історії психології. 

Методичні проблеми історико-психологічного дослідження. Методи, що 

використовуються в історії психології. Функції історії психології, її роль в 

розвитку знань. 

 

Тема 2. Психологія стародавнього світу  

Психологічні погляди в стародавньому Єгипті та Вавілоні. Зародження 

поглядів про душу в рамках міфологічних і релігійних поглядів.Психологічні 

погляди в Стародавній Індії. Тлумачення душі та свідомості в буддизмі і 

джайнізмі (проблема самосвідомості).Психологічні аспекти вчень, 

філософських шкіл в Стародавній Індії (чарвакка, йога, веданта, міманса, н’яя, 

вайшешика) та розуміння співвідношення душі і організму, темпераменту в 

індійських медиків.Стародавній Китай: своєрідність трактування душі, 

особистості та її морального розвитку (Конфуцій, даосизм, Ван Чун, Мо-цзи, та 

інші). 

 

Тема 3. Психологія античності  

Душа в трактуванні натурфілософів. Вчення про логос. Вчення про душу 

Геракліта. Піфагорійський союз і зміна уявлень про душу. Моральна психологія 

Сократа. Маєвтика як метод розвитку інтелекту. Психологічні погляди 

Платона. Психологічні ідеї у вченнях Демокріта та Епікура. Внесок Аристотеля 

в розвиток психології. Психологічні погляди античних лікарів. Гуморальна 

теорія і трактування темпераменту. 

 

Тема 4. Психологічні вчення середньовіччя та епохи Відродження.  

Вчення про душу філософів арабомовного середньовіччя. Проблема 

подвійної істини. Ібн-Сіна як філософ та лікар. Асоціативний експеримент Ібн-

Сіни. Ібн-Рошид: вчення про душу та  її волю. Внесок Аль-Газена в розвиток 

психології. Середньовічна Європа. Патристика: проблема душі, пізнання, 

свобода волі (Тертуліан, Григорій Нисський, Немезій Ефеський та 

інші).Схоластика. Психологія і теологія Томи Аквінського. Роджер Бекон – ідея 

дослідного пізнання душі. Боротьба номіналізму і реалізму. Проблема душі і 

розвитку особистості у Абеляра та Аврелія Августина. “Бритва” Вільяма 
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Оккама.Психологічні погляди епохи Відродження. “Душа в тілі” – П’єтро 

Помпонацці. Створення товариства природодослідників Бернардіно 

Телезіо.Вивчення пізнавальних можливостей людини Леонардо да Вінчі. 

Вчення про світ і душу Н. Кузанського, гілозоїзм Дж. Бруно. Психологічні 

погляди іспанських вчених: Х. Вівес,  Г. Перейра. 

 

Тема 5. Психологія як наука про свідомість  

Обґрунтування Ф. Беконом емпіричної методології та індуктивної логіки та 

їхнє значення для розвитку експериментальної науки.Вчення про душу і тіло в 

дуалізмі Р. де Карта. Вчення про рефлекс, психофізичний паралелізм. Вчення 

про афекти і свободу волі Б. Спінози.Епіфеноменалізм Т. Гоббса. Закладання 

основ емпіричної психології у вченні про пізнання Дж. Локка. Монадологія  Г. 

Лейбніца.  Асоціанізм Д. Гартлі, Д. Прістлі.“Бути – значить бути сприйнятим” – 

Дж. Берклі. Поширення принципу асоціацій на процес пізнання Д. 

Юмом.Психологічні погляди філософів епохи Просвітництва  (Е. Кондільяк, Ж. 

Кондорсе, Вольтер, Д. Дідро, П.-Ж. Кабаніс, Ж. Ламетрі, Гете та 

інші).Психологічні погляди німецьких філософів: І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг, 

Г. В.-Ф. Гегель, Л. Фейєрбах. Розвиток асоціанізму в ХІХ ст. (Г. Спенсер, Дж. 

Міль, Т. Браун). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Виникнення  та розвиток психології у 

власних наукових межах 

 

Тема 6. Виникнення експериментальної психології  

Природничо-наукові передумови розвитку експериментальної психології. 

Дослідження І. Мюллера, Г. Гельмгольца. Створення фізіології ВНД. Дарвінізм. 

Френологія.Дослідження часу реакції. Психофізика. Відкриття Фехнером і 

Вебером основного психофізичного закону. Програми створення нової, 

дослідної психології. В. Вундт – засновник експериментальної психології. 

Програма емпіричної (спостерігаючої) психології Ф. Брентано. Програма 

побудови психології як науки про поведінку І. Сеченова. Розгалуження 

психологічної науки. 

 

Тема 7. Психологія “потоку свідомості”  

Психологія “потоку свідомості” В. Джемса. Особистість, її життєвий шлях, 

за В. Джемсом. Теорія емоцій Джемса-Ланге. “Форми життя” Е. Шпрангера. 

Екзистенційна психологія особистості В. Франкла. Екзистенційна корекція 

особистості та логотерапія. Антипсихіатричний напрямок Л. Біневангера. 
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Тема 8. Фрейдизм і неофрейдизм  

З. Фрейд і його вчення про несвідоме. Пансексуалізм і психоаналіз. 

Трансформація фрейдизму. Індивідуальна психологія А. Адлера. Аналітична 

психологія К. Г. Юнга. Анатомія невротичної особистості К. Хорні. 

Гуманістичний психоаналіз Е. Фрома. Міжособистісна психіатрія Г. Салівена. 

Теорія розвитку особистості Е. Еріксона: кризи розвитку, можливості та 

перепони розвитку. 

 

Тема 9. Розвиток біхевіоризму  

Розуміння психології як науки про поведінку: Дж. Уотсон. Проблема 

поведінки і процесу научіння. Необіхевіоризм  Е. Толмена і його вчення про 

проміжні перемінні. “Маленький робот” з біхевіористичною програмою К. 

Халла. Оперантний біхевіоризм Б. Скінера. 

 

Тема 10. Гештальтизм як психологія цілісності  

Гештальт-теорія як реакція проти атомізму традиційної психології. 

Дослідження М. Вертгеймером “продуктивного мислення”. Гештальтистський 

“тріумвірат”. Проблема розвитку психіки (К. Коффка). Дослідження законів 

сприймання та інсайту (В. Келер). Неогештальтизм. Психологія мотивації, 

почуттів, волі, особистості: К. Левін. 

 

Тема 11. Феноменологічна стратегія в психології  

Проблема самореалізації та ієрархії потреб в концепції  А. Маслоу. “Я”-

концепція і “індериктивна” центрована на клієнтові психотерапія К. Роджерса. 

Теорія особистісних конструктів Д. Келлі. 

 

Тема 12. Диспозиційні теорії особистості  

Зародження диспозиційних теорій. Мірний підхід до особистості.  

Факторна теорія особистості Р. Кеттелла.. Описати особистість через систему  її 

рис, властивостей та характерологічних рис (Г. Олпорт). Факторна теорія 

особистості Г.Ю.Айзенка. 

 

Тема 13. Когнітивна психологія та школа Ж. Піаже  

У. Найсер – психіка як інформаційна система. Теорія стадій розвитку 

інтелекту Ж. Піаже. Критика теорії егоцентризму Ж. Піаже Д. Х’юзом та М. 

Дональдсон. 
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Тема 14. Розвиток психології в найближчому зарубіжжі. Психологія в 

радянський період  

Психологічні ідеї біхевіористського спрямування  І. Павлова та В. 

Бехтерева. Культурно-історична теорія, дефектологія, педагогічна психологія в 

працях Л. Виготського. Школа Виготського. Діяльнісний підхід С. 

Рубінштейна. Напрямки розвитку радянської психології: загальна психологія, 

дитяча, педагогічна, соціальна тощо. Ідеологічний тиск на психологію 

радянського періоду. Здобутки та проблеми розвитку психології радянського 

періоду. 

 

Тема 15. Розвиток психології в  Україні  

Психологічні погляди філософів епохи Київської Русі. Психологія в 

“братських школах”. Психологічні погляди  І. Вишенського. Г. Сковорода про 

душу і світ. Психологія в Києво-Могилянській академії. І. Гізель. С. 

Яворський.Вчені – психологи у Львівському університеті:  Ю. Охорович, С. 

Балей.Розвиток української психології в радянський період: Харківська школа 

(Гальперін, Запорожець, Божович та інші); дефектологія – І. Соколянський та 

О. Мешеряков; історія психології – В. Роменець. Г. Костюк як вчений та 

організатор наукових досліджень в Україні.Проблеми становлення сучасної 

української психології. 
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота студентів під час вивчення дисципліни «Історія 

психології» передбачає: 

● підготовку до семінарських занять, 

● опрацювання навчальних кейсів, 

● опрацювання та аналіз публікацій, 

● підготовку індивідуального завдання; 

● підготовку до контрольних робіт, 

● підготовку до іспиту. 

 

4.1. ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин  

1 Тема 1. Предмет, завдання, методи історії психології.. 

Опрацювання літератури 

1 

2 Тема 2. Психологія стародавнього світу. Опрацювання 

літератури 

1 

3 
Тема 3. Психологія античності. Опрацювання літератури 

1 

4 Тема 4. Психологічні вчення середньовіччя та епохи 

Відродження. Опрацювання літератури Конспектування 

тексту Роменця В.А. Історія психології ХХ ст., С. 40-83 

1  

5 Тема 5. Психологія як наука про свідомість 

Конспектування тексту Роменця В.А. Історія психології 

ХХ ст., С.902-903 

2  

6 Тема  6.  Виникнення експериментальної психології 

Опрацювання літератури 

2 

7 Тема  7. Психологія “потоку свідомостіі” 

Конспектування тексту    У. Джемс Теорія особистост 

2 

8 Тема 8. Фрейдизм і неофрейдизм Конспектування тексту 

Е. Берна «Що таке людина», З. Фрейда «Я і Воно» 

2 

9 
Тема 9. Розвиток біхевіоризму Конспектування тексту 

К.Г. Юнга Аналітична психологія», А. Адлера 

Індивідуальна психологія, її гіпотези та результат» 

2 
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10 Тема 10. Гештальтизм як психологія цілісності 

Конспектування тексту К. Хорні «Наші внутрішні 

конфлікти» 

2 

11 Тема 11. Феноменологічна стратегія в психології 

Конспектування тексту У. Фромма Особистість у 

сучасній культурі» та «авторитатна особистість» 

2 

12 Тема 12. Диспозиційні теорії особистості 

Конспектування тексту Е. Еріксона «Життєвий цикл: 

епігенез ідентичності» 

2 

13 Тема 13. Когнітивна психологія та школа Ж. Піаже 

Конспектування тексту А. Маслоу «Мотивація та 

особистість» 

2 

14 Тема 14. Розвиток психології в найближчому зарубіжжії. 

Психологія в радянський період Конспектування тексту 

К. Р. Роджерса «Що означає: «ставати людиною»? 

2 

15 Тема 15. Розвиток психології в Україні Конспектування 

тексту С. Балея «До психоаналізу творчості Шевченка» 

2 

 Загалом 26 

 

4.2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

ВІДПОВІДНО ДО ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Предмет, завдання, методи історії психології ) 

1. Підходи до історії психології. Предмет історії психології. 

2. Завдання історії психології. 

3. Періодизація історії психології. 

4. Методи, що використовуються в історії психології. 

5. Функції історії психології, її роль в розвитку знань. 

6. На основі аналізу публікацій, а також матеріалів лекції студентам 

пропонується виконати один з чотирьох варіантів завдань (групу можна 

розбити на чотири підгрупи, кожна з яких отримує відповідний варіант 

завдання).  

Публікації для аналізу: 

⮚ Шульц Д.П., Шульц С.Э.  История современной психологии / Пер. с англ. 

А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – 
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СПб.: Изд-во «Евразия», 2002.- 532с (Глава 1. Изучение истории 

психологи) https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/shulc/01.php 

⮚ Козачук С.А. «Кризовий стан сучасної психології як відображення 

невизначеності її наукової парадигми» https://pgk.ffs.npu.edu.ua/--1/29-1-l 

⮚ Мазилов В.А., Слепко Ю.Н. Лоскутное одеяло теорий, или Теория всего 

была возможна, пока мы знали очень мало // Методология и история 

психологии. 2011. № 1. С. 128–132. 

⮚ Мироненко И.А. Об источниках сомнений в прогрессе психологии // 

Методология и история психологии. 2007. № 3. С. 94–106. 

⮚ Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. / О. О. Євдокімова. - 

Вид. 2-ге , допов. – Харків : Константа, 2020. – С.11-28 

 

Варіанти завдань: 

⮚ Перший варіант.  Скласти текст промови до студентів, аби мотивувати 

їх до вивчення історії психології. В тексті необхідно розкрити обʼєкт 

історії психології, основні завдання та функції, а також дати відповідь 

на питання «навіщо вивчати історію психології».  

⮚ Другий варіант. Проаналізувати помилки – артефакти, які 

спотворюють, викривлюють знання про психологію. Навести 

приклади. Поміркувати, чи сучасні методи можуть сприяти 

«очищенню» знань, що отримувалися протягом історії вивчення 

науки? Як саме? Які способи запобігання артефактам можна 

запропонувати?  

⮚ Третій варіант. Проаналізуйте фактори (економічні, історичні, 

культурні, науково-технічні тощо), які впливали на розвиток 

психології як науки та практики. Які фактори впливають зараз на 

розвиток психології? Порівняйте.  

⮚ Четвертий варіант. Поміркуйте над питанням «Хто більше впливає 

на хід історії – окремі постаті чи «дух часу»»? Обгрунтуйте свою 

думку, назвіть приклади, повʼязані із історією психології. Поміркуйте, 

яким є сучасний «дух часу», як саме він впливає на розвиток 

психології.  

Варіанти роботи над завданням можуть бути різні. Наприклад, студенти 

можуть працювати самостійно, роботу оформити у вигляді есе та здати у 

визначений час викладачу. Якщо над завданням працює група студентів, 

доцільно рекомендувати їм обрати одного спікера, який представить 

напрацювання групи під час спільного обговорення. 

 Вимоги до написання та оформлення есе: документ  Word; шрифт - 

TimesNewRoman; обсяг – від 2 сторінок змістовного тексту; 14 кегль – 14; 

міжрядковий інтервал -1,5; вирівнювання за шириною. 
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Література 

1. Данилюк І. Історія психології в Україні. –  К: Либідь, 1998.– С. 3-7. 

2. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: 

К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. – С. 4-11. 

3. Махній М.М. Історія психології : навчальний посібник. – К.: Видавничий 

дім «Слово», 2016. ‒ 472 с.https://makhnii-

history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html 

4. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. Переклад з 

англ. – Самара: Бахрах. – М, 2008. – 544 с. 

5. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – 391 p. 

 

Тема 2. Психологія стародавнього світу  

1. Зародження поглядів про душу в рамках міфологічних і релігійних поглядів. 

2. Психологічні погляди в Стародавній Індії. Тлумачення душі і свідомості в 

буддизмі і джайнізмі (проблема самосвідомості). 

3. Психологічні аспекти вчень, філософських шкіл в Стародавній Індії 

(чарвакка, йога, веданта, міманса, н’яя, вайшешика). 

4. Стародавній Китай: своєрідність трактування душі, особистості і її 

морального розвитку (Конфуцій, даосизм, Ван Чун, Мо-цзи та інші). 

5. Студентам пропонується робота в малих групах за відповідними темами та 

схемами аналізу, що представлено у кожному варіанті. Спільний груповий 

доробок (колаж, презентацію, ілюстрації тощо) група презентує на занятті, 

спікер (спікери) від групи доповідає змістову частину. Іншим варіантом 

може бути індивідуальна самостійна робота студента. В такому разі роботу 

потрібно оформити відповідно у вигляді колажу або презентації, або 

текстового файлу з ілюстративними вставками та у визначений час здати 

викладачу на перевірку. 

⮚ Перший варіант. 

Тема: Стародавній Єгипет. Шумеро-вавілонська культура – одна з 

найдавніших у світі. 

Схема аналізу: 

1. Коли (приблизно) і де виникла стародавня культура? Проілюструвати 

відповідь малюнком, картою. 

2. Назвіть (та проілюструйте), в яких історичних джерелах (археологічні дані, 

старовинні ритуали, фольклор, первісне мистецтво тощо) містяться згадки 

про психічні феномени (про душу, розвиток на інше) 

3. Назвіть чинники, які дали поштовх розвитку «науковій» свідомості та 

зародженню філософсько-психологічної думки (економічні, географічні….) 

4. Душа у віруванні стародавніх Єгиптян, сутність людини, поняття про життя 

та смерть та про інші факти психічного буття. 

https://makhnii-history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
https://makhnii-history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
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5. Спробуйте пояснити світогляд стародавнього єгиптянина («Я – єгиптянин. 

Я вірю у те, що….; Про себе я знаю, що…») 

6. Як у сучасній творчості представлені світоглядні ідеї стародавніх єгиптян 

щодо душі, людини. Наведіть кілька прикладів з живопису або/та 

кінематографу, літературної творчості.  

 

⮚ Другий варіант. 

Тема: Психологічна думка Стародавнього Китаю. 

Схема аналізу: 

1. Коли (приблизно) і де виникла стародавня культура? Проілюструвати 

відповідь малюнком, картою. 

2. Назвіть (та проілюструйте), в яких історичних джерелах (археологічні дані, 

старовинні ритуали, фольклор, первісне мистецтво тощо) містяться згадки 

про психічні феномени (про душу, розвиток на інше) 

3. Назвіть чинники, які дали поштовх розвитку «науковій» свідомості та 

зародженню філософсько-психологічної думки (економічні, географічні….) 

4. Душа, сутність людини, темперамент, головні ідеї  стародавньої китайської 

психології – гуманність, чуттєвість, самосвідомість, моральна поведінка, 

сприймання, уява. 

5. Основні ідеї Конфуція, конфуціанство 

6. Основні ідеї Лао-Цзи, Даосизм 

7. Інші філософи – Сюнь-Цзи, Мо-Цзи. 

8. Як у сучасній творчості представлені світоглядні ідеї стародавніх 

китайських мудреців щодо душі, людини. Наведіть кілька прикладів з 

живопису або/та кінематографу, літературної творчості. 

 

⮚ Третій варіант:  

Тема: Психологічна думка у  Стародавній Індії. 

Схема аналізу: 

1. Коли (приблизно) і де виникла стародавня культура? Проілюструвати 

відповідь малюнком, картою. 

2. Назвіть (та проілюструйте), в яких історичних джерелах (археологічні дані, 

старовинні ритуали, фольклор, первісне мистецтво тощо) містяться згадки 

про психічні феномени (про душу, розвиток на інше) 

3. Назвіть чинники, які дали поштовх розвитку «науковій» свідомості та 

зародженню філософсько-психологічної думки (економічні, географічні….) 

4. Душа, сутність людини, головні ідеї  стародавньої індійської психології – 

самовдосконалення, етична проблематика, чуттєвість 

5. Релігійно-філософське вчення Джайнізм 

6. Буддизм 
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7. Ідеї філософських шкіл (Веданта, Йога та ін.) 

8. Як у сучасній творчості представлені світоглядні ідеї стародавніх 

індійських мудреців щодо душі, людини. Наведіть кілька прикладів з 

живопису або/та кінематографу, літературної творчості. 

 

Література 

1. Роменець В. А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – 

К.: Вища школа, 1983. – С.93-158, 158-202 

2. Махній М.М. Історія психології : навчальний посібник. – К.: Видавничий 

дім «Слово», 2016. ‒ 472 с.https://makhnii-

history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html 

3. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. Переклад з 

англ. – Самара: Бахрах. – М, 2008. – 544 с. 

4. Махній І.П., Скок М.А. Історія психологічної думки: Навч.посібник [ 

Електронний ресурс]. – Чернігів: Чернігівський національний університет 

ім. Т.Г. Шевченка, 2010: http  //makhnii-history.blogspot.com/  

5. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. –  С. 11-15 

 

Тема 3. Психологія античності   

1. Душа в трактуванні натурфілософів. Геракліт. 

2. Піфагорійський союз і зміна уявлень про душу. 

3. Моральна психологія Сократа і психологічні ідеї в філософській системі 

Платона. 

4. Вчення про ейдоси Демокріта. Психологічні ідеї Епікура. 

5. Внесок Аристотеля в розвиток психології. 

6. Психологічні погляди античних лікарів. Гуморальна теорія і трактування 

темпераменту. 

7. Студентам пропонується заповнити «пропуски» в таблиці позначені знаком 

питання, а також доповнити факти, які стосуються життя та наукової 

діяльності античних мудреців. Факти, які слід розкрити виділено жирним 

шрифтом, факти, яких бракує, позначені знаком питання
1
. Спільний 

груповий доробок (заповнена таблиця) група презентує на занятті, спікер 

(спікери) від групи доповідає змістову частину. Іншим варіантом може бути 

індивідуальна самостійна робота студента. В такому разі роботу потрібно 

оформити відповідно у вигляді заповненої таблиці та у визначений час здати 

викладачу на перевірку. 

 

⮚ Перший варіант. 

                                                             
1 Завдання розроблене на основі таблиць в джерелі: Практикум з історії психології : навч. посіб.для студ. вищ. 

навч. закл. / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С.24 

https://makhnii-history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
https://makhnii-history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
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№ Прізвище науковця,  

Обличчя науковця 

Біографічні дані, 

основні ідеї щодо душі 

та психічного 

Бібліографія 

(декілька відомих 

творів) 

Цитата 

1 ? 

 

 

 

 

Заснував в Афінах 

власну школу – Лікей; 

витлумачував душу як 

ентелехію тіла 

(пояснити) 

● Які види душі 

виокремив? 

● В чому полягає 

вчення про 

здібності душі? 

● Поняття про 

відчуття та 

сприймання. 

 

? Здається, що 

пізнання душі багато 

сприяє пізнанню 

будь-якої істини, 

особливо ж пізнанню 

природи. Адже душа 

є як би початок 

живих істот 

(пояснити, як 

зрозуміли) 

2 ? Засновник мілетської 

школи.  

Вперше формулює 

наукову проблему: «Що 

є все?»,  таким чином 

спрямовує пізнання на 

пошук всезагального 

субстрату світобудови. 

Який матеріальний 

субстрат вчений 

вважає основою 

світободови? 

«Про рівнодію», 

«Про 

сонцеворот», 

Хто щасливий? — 

Той, хто здоровий 

тілом, сприймає 

душею і податливий 

до 

виховання(пояснити

, як розумієте) 

 

Коли найпростіше 

пережити 

нещастя? — Коли 

бачиш, що іншим ще 

гірше(пояснити, як 

розумієте) 

 

3 Гіппократ (460–370 рр. 

до н. е.) 

 

? (розгляньте три- 

чотири ключові ідеї, 

тезово) 

? „Хвороба не падає на 

голову як грім 

посеред ясного неба. 

Вона являє собою 

результат постійних 

порушень законів 

природи. Постійно 

розширюючись на 

накопичуючись, ці 

порушення раптово 

прориваються у 

вигляді хвороби. Але 

ця раптовість тільки 

здається такою.  

(поясніть, як 
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розумієте) 

4 ? Уперше в античному 

світі зробив душу 

головним предметом 

філософії 

Пізнання людини має 

бути спрямоване на 

себе, на діяльність 

власної душі. 

Основна чеснота 

людини - ? 

? «Я знаю, що я нічого 

не знаю»(поясніть, 

як розумієте) 

Додайте ще дві 

цитати 

5 Платон 

(428–348 рр. до н. е.) 

● Опишіть рівні 

душі за вченим; 

● Мотиваційний 

конфлікт 

(боротьба 

мотивів) в ідеях 

Платона 

● Поясніть, як саме 

Платон описав 

феномен 

«внутрішнього 

мовлення» 

До нас дійшло 36 

Платонових 

творів, котрі видав 

Трасил 

Олександрійський

, придворний 

астролог 

імператора 

Тиберія, та розбив 

на 9 тетралогій. 

«Лахет»: Яким 

чином сини 

можуть стати 

чоловіками, що 

дотримуються 

чеснот 

«Хармід»: 

Доброчесність та 

пізнання блага 

(добра) 

«Євтифрон»: Про 

суть благочестя та 

об'єктивної істини 

Та ін. 

«Кохання – це 

серйозне психічне 

захворювання» 

(поясніть) 

«Найтісніша дружба, 

як про неї кажуть  

мудреці, буває між 

людьми, схожими 

один до одного» 

(поясніть) 

„ У всіх державах 

справедливістю 

вважається одне і 

теж саме. А саме – 

те, що  

потрібно чинній 

владі“ 

(поясніть) 

 

 

 

⮚ Другий  варіант. 

№ Прізвище 

науковця,  

Обличчя 

науковця 

Біографічні дані, основні ідеї щодо 

душі та психічного 

Бібліографія 

(декілька 

відомих 

творів) 

Цитата 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B4_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
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1 ? 

 

 

 

 

● основою всього існуючого, і 

Всесвіту, є елементи чисел 

(монада, діада, трійця, 

тетрада та декада, число 7 – 

священі числа) Бог – 

верховна Монада, яка є 

одиничною; 

● Космос - упорядковане, 

гармонійне, системне ціле, 

осягнути яке дано не всім, а 

тільки обраним, хто 

сприйняв особливий спосіб 

життя споглядальника — 

мудреця, який перебуває у 

стані самозаглиблення, 

самоудосконалення 

● Розгляньте ще дві-три ідеї 

(тезово) 

“Про 

природу”, 

“Про 

виховання”, 

“Про 

державу”, 

“Про світ”, 

“Про душу”. 

 Роби велике, не 

обіцяючи 

великого 

(пояснити, як 

зрозуміли) 
 

Ти не можеш бути 

щасливий сам: 

щастя є справою 

двох 

(пояснити, як 

зрозуміли) 
 

Якщо запитають: 

що є давнішим від 

богів? — 

відповідайте: 

страх і надія 

 (пояснити, як 

зрозуміли) 

2 ? 

 

 

 

Представник мілетської школи.  

● Джерело всіх речей – 

апейрон, стан матерії, який 

не має якісної визначеності, 

але який завдяки 

внутрішньому розвитку і 

поєднанню породжує 

різноманіття світу.  

● перший з древніх філософів, 

хто здійснив спробу 

пояснити виникнення і 

походження людини й 

живих істот.  

● ідея зародження живого з 

неживого:  поясніть 

детальніше 

● головна ознака, яка відрізняє 

людину від тварини: більш 

тривалий термін годування 

дитини грудьми і більш 

тривали догляд за нею.  

 

? І невинним є в 

чому розкаятись 

(пояснити, як 

зрозуміли) 
 

 

Початком усього є 

безмежний час 

(пояснити, як 

зрозуміли) 

3 Галлен (200–130 

рр. до н. е.) 

● основа діяльності і всіх 

проявів душі - кров, яка 

утвориться в печінці в 

результаті з'єднання 

перевареної їжі з повітрям. 

По венах вона надходить до 

серця, а від нього по 

артеріях розтікається по 

всьому тілу. На шляху до 

мозку кров, випаровуючись і 

очищаючись, 

?  

Вставайте із-за 

столу злегка 

голодними, і ви 

будете завжди 

здорові. 

(пояснити, як 

зрозуміли) 
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перетворюється в психічну 

пневму. 

● Розгляньте вчення 

Галлена про довільні та 

мимовільні рухи 

● Розгляньте вчення 

Галлена про емоції та 

афекти 

4 ? ● Родоначальник психології 

як науки 

● світ і його розвиток -

результат постійного 

взаємопроникнення двох 

начал - пасивного (матерії) 

і активного (форми). 

Матерія - це все те, що 

оточує людину і сама 

людина. Усі конкретні 

матеріальні речі 

виникають завдяки формі, 

що надає їм якісну 

визначеність 

● Душа -форма живої матерії 

(рослини, тварини або 

людини) 

● Функції душі? 

● Центральний орган душі? 

«Про душу» 

Доповніть 2-3 

джерела 

Одні 

накопичують, 

ніби мають жити 

вічно, інші  

витрачають, 

наче зараз вже 

помруть 

(пояснити, як 

зрозуміли) 

Звичка – друга 

натура 

(пояснити, як 

зрозуміли) 

 

 

5 Епікур (341-271 

рр до н.е.) 

 

● первинна реальність -

матеріальний світ, 

незалежно від людини.  

● вихідні елементи всього – 

атоми, що знаходяться в 

порожнечі у  вічному русі,  

● душа - найтонша речовина 

повітряно-вогненної 

природи, яка поширена по 

всьому тілу, міцно пов’язана 

з ним, надає рух; без тіла 

душа розсіюється, тіло ж без 

душі - руйнується.  

● співвідношення вогняних і 

повітряних атомів визначає 

рівень психічної активності. 

Чим душа ближче до вогню і 

чим її стан сухіший, тим 

вище її активність. 

● Поняття про почуття, 

задоволення та 

страждання? 

До нас дійшли 

лише 

фрагменти 

праць 

філософа. 

Якщо хочеш 

зробити когось 

багатим – не 

додавай йому 

грошей, а зменш 

його бажання. 

(пояснити, як 

зрозуміли) 
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⮚ Третій  варіант. 

№ Прізвище науковця,  

Обличчя науковця 

Біографічні дані, основні ідеї 

щодо душі та психічного 

Бібліографія 

(декілька відомих 

творів) 

Цитата 

1 ? 

 

 
 

 

• Душа- особливий 

перехідний стан 

вогняного початку в 

організмі - Психеї. 

• Впершевисловлена 

думка про зміни та 

закономірний 

розвиток вього: «все 

тече, все змінюється», 

«двічі ніхто не може 

увійти в одну ріку»: 

принцип 

закономірності 

• Все закономірно 

згідно Логосу 

(вселенський закон 

розвитку для всього 

сущого, зокрема і для 

душі) 

• Ідеї вченого про 

потреби? 

• Поняття про щастя? 

 

? “Якими би 

шляхами ти не 

йшов, не 

знайдеш меж 

душі, настільки 

глибокий є її 

Логос” 

(пояснити, як 

зрозуміли) 

 

 

Все у світі з 

вогню. Світ був 

і буде вічним 

вогнем, який 

іноді спалахує, 

іноді згасає. 

(пояснити, як 

зрозуміли) 

 

2 ? ● першим пов'язав 

психіку з роботою 

головного мозку і 

нервовою системою.  

● вперше 

систематизував опис 

загальної будови тіла 

і функцій організму.  

● виявив наявність 

провідників (нервів), 

що йдуть від мозку 

людей та тварин до 

органів чуття, вони 

викликають 

переживання, 

відчуття і 

сприймання.  

● відчуття - вихідна 

форма пізнавальної 

діяльності 

● поясніть, як вчений 

застосував правило 

подібностідля 

пояснення принципу 

чутливості? 

Автор першого 

давньогрецького 

медичного 

трактату. 

 Легше 

вберегтися від 

ворога, ніж від 

друга 

(пояснити, як 

розумієте) 

 

 

3 Демокріт (460-370 рр. ? (розгляньте три- чотири “Про природу  Звички батьків, 
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до н. е.) 

 

ключові ідеї мудреця, 

тезово) 

людини” 

“Про ідеї” 

“Малий 

світострой” 

“Великий 

світострой” 

як хороші так і 

не дуже, 

перетворюються 

на вади дітей 

 

(поясніть, як 

розумієте) 

 

Якщо перетнеш 

межу, то 

найбільш 

приємне 

перетвориться 

на найбільш 

неприємне  

(поясніть, як 

розумієте) 

 

4 ? 

 

 

• Людина повинна 

прагнути мати 

мінімальні потреби, і 

задовольняти їх 

тільки тоді, коли вони 

досягають свого 

вищого напруження. 

Це наближає людину 

до богоподібну стану, 

при якому вона стає 

відносно вільною від 

тілесних прагнень, а 

головне зусилля волі і 

розуму спрямовує на 

пошук істини й сенсу 

життя.  

• Доповніть декілька 

ідей вченого 

 Будь-якими 

засобами 

одружіться: 

якщо у вас буде 

чудова дружина, 

ви станете 

щасливим; якщо 

погана – станете 

філософом 

(поясніть, як 

розумієте) 

Додайте ще дві 

цитати 

5 Зенон з Кітіона 

(бл. 336-254 до н.е.) 

 

? 

• Душа матеріальна, 

єдина, складається з 

найдосконалішої 

Пневми, подібна 

теплому диханню 

• 8 Душевних 

здібностей (в 

залежності від 

ступеня розвитку 

пневми): здатність до 

розмноження і росту, 

здатність мови, п'ять 

основних видів 

чутливості і 

гегемонікон  (носій 

вищої здібності, 

пов'язаної з 

Твори Зенона 

дійшли до нас у 

вигляді 

небагаточисленни

х фрагментів.  

Хто звертається 

до філософії, 

відступаючи від 

насолоди, у 

тому свідомо 

жива не тільки 

вроджена, але й 

добровільна 

схильність до 

благородства. 

(поясніть, як 

розумієте) 
Два вуха і один 

язик нам дані 

для того, щоб 

більше слухати 

й менше 
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переробкою всіх 

вражень в загальні 

уявлення, поняття, 

вольові і спонукальні 

акти) 

• Від народження 

гегемонікон подібний 

до чистого аркушу 

паперу, записи на 

якому з'являються в 

результаті взаємодії 

людини із зовнішнім 

світом. Потім -

переробка чуттєвих 

вражень в загальні 

уявлення  (по типу 

понять) - мислення. 

• Поняття про афекти 

у стоїцизмі? 

говорити. 

(поясніть, як 

розумієте) 
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1. Аристотель. О душе. – К. : Psyhe, 2019. ‒ 260 с. 
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Тема 4. Психологічні вчення середньовіччя та епохи Відродження  

1. Арабомовний світ. Проблема подвійної істини. Ібн-Сіна як філософ та лікар. 

Асоціативний експеримент Ібн-Сіни. Ібн-Рошид: вчення про душу і її волю. 

Внесок Аль-Газена в розвиток психології. 

2. Середньовічна Європа. Патристика: проблема душі, пізнання, свобода волі 

(Тертуліан, Григорій Нисський, Немезій Ефеський та інші). 

3. Схоластика. Психологія і теологія Томи Аквінського. Роджер Бекон – ідея 

дослідного пізнання душі. Боротьба номіналізму і реалізму. Проблема душі і 

розвитку особистості у П. Абеляра та А. Августина. “Бритва” В. Оккама. 

4. Психологічні погляди епохи Відродження. (П. Помпонацці, Б. Телезіо, Л. да 

Вінчі, Н. Кузанський, Дж. Бруно, Х. Вівес, Г. Перейра). 

5. Студентам пропонується заповнити «пропуски» в таблиці позначені знаком 

питання, а також доповнити факти, які стосуються життя та наукової 
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діяльності вчених епох Середньовіччя та Відродження. Факти, які слід 

розкрити виділено жирним шрифтом, факти, яких бракує, позначено знаком 

питання.  Спільний груповий доробок (заповнену таблицю) група презентує 

на занятті, спікер (спікери) від групи доповідає змістову частину. Іншим 

варіантом може бути індивідуальна самостійна робота студента. В такому 

разі роботу потрібно оформити відповідно у вигляді заповненої таблиці та у 

визначений час здати викладачу на перевірку
2
. 

Перший варіант. 

№ Прізвище науковця,  

Обличчя науковця 

Біографічні дані, основні 

ідеї щодо душі та 

психічного 

Бібліографія 

(декілька 

відомих творів) 

Цитата 

1 ? 

 

 
 

 

 

видатний 

середньоазіатський вчений-

енциклопедист. Коло його 

наукових інтересів було 

надзвичайно широким і 

включало в себе філософію, 

медицину, психологію, 

логіку, астрономію, фізику, 

математику, хімію, етику, 

філологію музику. 

Головними ж сферами його 

діяльності були філософія і 

медицина 

● поняття про пневму 

● поняття про афекти 

● поняття про вікову  

періодизацію 

● подвійна істина 

● асоціативний 

експеримент 

 

«Канон 

лікарської 

науки» 

 

«Всеохопна 

книга з 

медицини» 

 

«Книга 

зцілення» 

 

 «Вказівки й 

настанови» 

Лікар повинен 

мати зір сокола, 

руки дівчини, 

мудрість змії та 

серце лева 

(пояснити, як 

зрозуміли) 

2 Квінт Тертулліан (бл. 

155-220 рр.) 

● Ким був? 

● Основоположна 

лінія філософії? 

● Про несумісність 

віри і розуму 

«Послання 

апостола 

Павла» 

«Вірю, адже це 

безглуздо» 

 

(пояснити, як 

розумієте) 

 

 

                                                             
2Завдання розроблене на основі таблиць в джерелі: Практикум з історії психології : навч. посіб.для студ. вищ. 

навч. закл. / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С.45 
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3 ? 

 

? 

Народився в Північній 

Африці (на території 

сучасного Алжиру) 

Основоположник 

волюнтаризму. Так, 

сутність душі він розглядає 

через її вольову діяльність, 

а не духовно-

інтелектуальну функцію, 

чого до нього ніхто з 

мислителів не робив. 

● Який напрям – 

схоластика чи 

патрістика? 

● Поняття про душу 

● Про досвід 

● Про індивідуальну 

та людську волю 

 

«Монологи» 

Назвіть ще 

одну-дві відомі 

праці 

Віра є воля 

віруючого 

(поясніть, як 

розумієте) 

4 Роджер Беккон 

 

Англійський філософ і 

натураліст, який розкривав 

непотрібність і навіть 

шкідливість схоластичного 

методу, далекого від 

реальності. 

● Як треба вивчати 

природу? 

● Про відчуття? 

 

? «Досвідна наука 

– володарка 

споглядальних 

наук» 

(поясніть, як 

розумієте) 

5 П’єтро Помпонацці 

(1462-1525) 

 

? 

 

Заперечує існування 

випадкових (безпричинних) 

подій, наголошуючи на 

тому, що і людська 

поведінка включена в 

загальну сукупність 

причинно-наслідкових 

«Про причини 

природних 

явищ, або про 

чарування» 

«Про фатум, 

свободу волі та 

приречення» 

? 
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зв’язків. Воля, вибір 

людини визначається як 

зовнішніми об’єктами, так і 

самою її природою. 

Поведінка людини 

ініціативна й 

детермінована. Помпонацці 

заперечує ідею про 

божественне всевідання і 

наголошує на особистій 

відповідальності людини 

● Проблема 

співвідношення 

розуму і тіла? 

● Про розум, 

мислення 

«Трактат про 

безсмертя 

душі» 

 

⮚ Другий варіант. 

№ Прізвище науковця,  

Обличчя науковця 

Біографічні дані, основні 

ідеї щодо душі та 

психічного 

Бібліографія 

(декілька 

відомих творів) 

Цитата 

1 ? 

 

 

 
 

 

Відомий арабський 

мислитель, прихильник 

досвідного й точного 

знання 

● За що отримав 

прізвисько 

«коментатор»? 

● Про душу, про 

волю? 

● Про розум? 

● В чому полягає 

несумісність ідей 

вченого з Кораном? 

«Про можливий 

розум» 

 

Неможливо 

зрозуміти 

час без руху 

(пояснити, 

як 

зрозуміли) 

2 Тома Аквінський 

 

● Людина в доктрині 

вченого? 

● Проблема душі і 

тіла 

● Інтелект, розум, 

воля 

● Співвідношення 

віри і знання 

Свою 

теологічно-

філософську 

систему виклав 

у численних 

працях (останнє 

Ватиканське 

видання його 

творів становить 

28 томів), 

найвідомішими 

серед яких є 

Універсалії 

є в речах (як 

прояв 

загального), 

і до них – у 

Божому 

розумі, і 

після них – 

у розумі 

людини. 

(пояснити, 

як 
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«Сума проти 

поганців» 

(1264), «Сума 

теології» (1274) 

та ін. 

розумієте) 

3 ? 

 

? 

Видатний представник 

середньовічної 

схоластики. Він був 

складним письменником і 

мислителем –як у сенсі 

сприйняття, так і в сенсі 

розуміння. Він отримав 

поважний титул «тонкий 

доктор», що означало 

тонку аргументацію, а 

також складне сприйняття 

його думок. 

В чому погляди 

суперечили Т. 

Аквінському? 

Співвідношення знання і 

віри? 

Поняття про пізнання 

Реаліст чи номіналіст? 

"Оксфордський 

твір" 

"Сентенцій" 

Петра 

Ломбардського; 

"Трактат про 

Першопочаток"  

«Вірую, 

Боже, бо 

говорить 

Твій 

великий 

пророк, але, 

якщо 

можно, 

зроби так, 

аби я знав» 

(поясніть, 

як 

розумієте) 

4 Бернардіно Телезіо (1509-

1588). 

 

Намагаючись пояснити 

психічне з природних 

законів, він створив у 

Неаполі Товариство 

(Академію) натуралістів, 

які вивчали природу в усіх 

її 

складових і пояснювали її з 

неї самої. Він відстоював 

погляд на людину як на 

вищу цінність і, 

незважаючи на 

свою природничо-наукову 

орієнтацію, вважав, що 

одним рухом матерії не 

можна пояснити 

особливого положення 

людини, яку відрізняє 

безсмертна 

душа, дарована Богом. 

1. Про природу 

2. Про пневму 

«Про природу 

речей»  

Наведіть 

цитату 

вченого  

 (поясніть, 

як 

розумієте) 
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3. Про пізнання 

4. Про гомеостаз 

5 Хуан Луїс Вівес (1492-1540) 

? 

 

Основні ідеї (розгляньте 

3-4) 

«Про душу й 

життя» 

Доповніть 1-2 

праці 

Не існує 

дзеркала, 

яке 

відображало 

б людину 

ліпше, ніж її 

слова 

(поясніть, 

як 

розумієте) 

 

 

⮚ Третій варіант 

№ Прізвище науковця,  

Обличчя науковця 

Біографічні дані, 

основні ідеї щодо душі 

та психічного 

Бібліографія 

(декілька 

відомих творів) 

Цитата 

1 ? 

 
 

 

 

 

Арабський 

вчений, більшість 

творів якого 

присвячені 

математиці, 

астрономії, оптиці та 

механіці. Він 

поєднував у своїх 

наукових 

заняттях ретельні 

експерименти з 

чіткими 

математичними 

доказами. 

 

● Чому 

називають 

«батьком 

оптики»? 

● Поняття про 

відчуття? 

● Ідея щодо 

несвідомих 

висновків? 

«Книга оптики» «Між 

подразненням 

зорового органу 

та 

суб’єктивним 

відчуттям існує 

певний 

проміжок часу» 

(пояснити, як 

зрозуміли) 

2 П’єр Абеляр (1079-1142) 

 

 

 

● Номіналіст чи 

реаліст? 

● Про віру і 

знання 

Так і ні  

 

Листування з 

Елоізою 

 

 «Той, хто читає 

святі тексти, 

нічого в них не 

розуміючи, 

схожий на 



29 
 

 

● Про моральну 

відповідальніс

ть людини 

Історія моїх літ віслюка з лірою, 

який вважає, що 

можна на ній 

грати без 

попередньої 

підготовки» 

(пояснити, як 

розумієте) 

 

 

3 ? 

 

 

Відомий англійський 

мислитель і 

представник пізньої 

схоластики. 

Наголошував на тому, 

що наші твердження – 

це лише концепти 

нашого розуму, тому 

єдиним місцем, в 

якому існують 

універсалії, є аніма, 

або душа людини. 

 

Можливості 

вивчення природи і 

людини 

незалежно від 

теології? 

?  Лезо обрізає 

світ і обмежує 

тим самим 

кількість 

сутностей до 

того мінімуму, 

без якого просто 

неможливо 

обійтися. 

Сутності не 

потрібно 

приумножувати 

без необхідності 

(поясніть, як 

розумієте) 

4  

Леонардо да Вінчі (1452-

1519) 

? 

вчений-

енциклопедист, 

художник, мислитель. 

Він стверджував 

важливе значення 

чуттєвого пізнання, 

наголошував на тому, 

що створені людиною 

цінності, які 

сприймаються на 

чуттєвому рівні, є 

засобом пізнання 

закономірної будови 

речей. 

● Ідеї про 

людину? 

● Про фантазію? 

● Про природу? 

 

Розкажіть про 

зображення 

«Вітрувіанська 

людина» 

«Мудрість – 

дочка досвіду» 

(поясніть, як 

розумієте) 
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5 ? 

 
 

 

Аналізував здібності, 

зіставляючи їх із 

сумішшю 4-х 

елементів в 

організмі 

(темпераментом) і 

сферами діяльності 

(медицина, військове 

мистецтво, 

юриспруденція та ін.). 

Психологічний аналіз 

діяльності лікаря, 

полководця, юриста, 

теолога та ін. привів до 

думки про те, що 

кожна сфера 

діяльності вимагає 

кращого розвитку 

певної здібності. Він 

вважав, що успішність 

людини в 

певному виді 

мистецтва чи професії 

залежить від таланту, 

даного їй природою. 

Однак, це не означає, 

на його думку, 

даремності виховання 

та праці. Важливу 

роль при цьому 

відіграють 

індивідуальні та вікові 

відмінності. Крім того, 

не 

менш значущими для 

формування 

здібностей є 

фізіологічні фактори, 

зокрема 

харчування. 

Ідея про професійний 

добір? 

 

«Дослідження 

здібностей до 

наук» 

Навести 1-2 

цитати автора. 

Пояснити. 
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Тема 5. Психологія як наука про свідомість  

1. Ф. Бекон: емпірична методологія та індуктивна логіка і їхнє значення для 

розвитку експериментальної науки. 

2. Вчення про душу і тіло в дуалізмі Р. Декарта. Вчення про рефлекс, 

психофізичний паралелізм. Вчення про афекти і свободу Б. Спінози. 

Епіфеноменалізм Т.Гоббса. 

3. Закладання основ емпіричної психології у вченні про пізнання Дж. Локка. 

Монадологія Г. Лейбніца. 
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5. “Бути – значить бути сприйнятим” – Дж.Берклі. Поширення принципу 

асоціацій на процес пізнання Д.Юмом. 

6. Психологічні погляди філософів епохи Просвітництва (Е. Кондільяк, Ж. 

Кондорсе, Вольтер, Д. Дідро, П.-Ж. Кабаніс, Ж. Ламетрі, Гете та інші). 

7. Психологічні погляди німецьких філософів: І.Кант, І.Фіхте,Ф.Шеллінг, Г.В.-

Ф.Гегель, Л.Фейєрбах. 

8. Розвиток асоціанізму в ХІХ ст. (Г. Спенсер, Дж.Міль, Т.Браун). 

9. Студентам пропонується заповнити таблицю, визначивши назву напрямку, в 

якому працювали вчені, назву теорії, яку розробляли, основні категорії, 

якими оперували, основні ідеї щодо психіки (психічного, душевного життя 

людини), а також наголошуючи, які ідеї інших науковців заперечував той чи 

інший вчений, зазначений у таблиці. Слід також зазначити століття, в якому 

працював вчений, країну в якій працював, зазначити 1-2 публікацій 

вченого.Робота над завданням може бути здійснена у малих групах або 

індивідуально. Завдання може бути представлене на спільному обговоренні, 

або ж відповідним чином оформлене та здане викладачу у визначений час. 
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Таблиця для аналізу: 

Прізвище вченого, 

століття, в якому 

працював, країна в 

якій працював, 1-2 

назви публікацій, 

наприклад, «Новий 

Органон» 

Назва напрямку, в якому працював 

(наприклад, сенсуалізм, 

раціоналізм); назва теорії, яку 

розробив
3
 (наприклад, 

матеріалістична теорія несвідомого 

); основні категорії, якими оперував 

(наприклад, рефлексія, рефлекс, 

психофізичний паралелізм тощо)  

Основні ідеї щодо 

психічного (тезами) 

 

Які ідеї інших науковців 

заперечував – також тезами  

Френсіс Бекон 

 

  

Рене де Карт 

 

  

Бенедикт Спіноза 

 

  

Томас Гоббс 

 

  

Джон Локк 

 

  

Готфрід Лейбніц 

 

  

Девід  Гартлі 

 

  

Джозеф Прістлі 

 

  

Джордж Берклі 

 

  

Девід Юм 

 

  

 

                                                             
3
Не обов’язково, в разі наявності 
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Література 

1. Г’юм Д. Про людську природу. ‒ К.: Азбука, 2016. ‒ 320 с. 

2. Декарт Р. Рассуждение о методе. ‒ К.: Азбука, 2018. ‒ 320 с  

3. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: 

К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. – С.50-85. 

4. Роменець В. А. Історія психологіїХVІІ століття – К.: Вища школа, 1990. – 

С. 80-154, 233-276 

5. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – С. 23- 40. 

6. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 

and Company, 1996. – С. 40-60. 

 

Тема 6. Виникнення експериментальної психології  

1. Природничо-наукові передумови розвитку експериментальної психології. 

Дослідження І.Мюллера,  

Г.Гельмгольца. Створення фізіології ВНД. Дарвінізм. Френологія. 

2. Дослідження часу реакції. Психофізика. Відкриття Фехнером і Вебером 

основного психофізичного закону. 

3. Програми створення нової, дослідної психології. В.Вундт – засновник 

експериментальної психології. Програма емпіричної(спостерігаючої) 

психології Ф.Брентано. Програма побудови психології як науки про 

поведінку І.Сеченова. 

4. Студентам пропонується робота в малих групах над завданнями, 

розподіленими по шести варіантах. 

 

⮚ Перший варіант 

Природничо-наукові передумови розвитку експериментальної психології 

Дослідження функцій нервової системи, функціонування мозку 

 Автор/метод Роки 

жття 

та/або 

творчості

,  

країна 

Внесок в дослідження функцій нервової 

системи 

1 Маршал Холл   

2 Франц Йозеф Галль   

3 Ж. Флуранс   

4 Клінічний метод П. Брока   
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5 Метод електростимуляції   

6 Луїджі Гальвані   

7 Джованні Альдіні   

8. Едвард Пфлюгер   

9. Чех, Прохаска, Мажанді, 

інші… 

  

Висновки щодо впливу фізіологічних досліджень на розвиток експериментальної психології 

 

⮚ Другий варіант 

Природничо-наукові передумови розвитку експериментальної психології 

Психофізіологія та псиофізика 

 Автор/метод Роки 

жття 

та/або 

творчості

, 

країна 

Доробок 

1 Іоган Мюллер – 

дослідження сенсорного 

пприймання 

  

2 Герман фон Гельмгольц   

3 Поняття про психофізику – основні 

ідеї, зміна акцентів в дослідженнях, 

психофізична проблема 

 

4 Е. Веббер   

5 Г. Фехнер   

6 Основний психофізичний закон, його 

уточнення 

 

Висновки : вплив психофізики на становлення експериментальної психології 
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⮚ Третій варіант 

Еволюційна теорія Ч. Дарвіна та її вплив на розвиток психології 

1. Роки жття та/або 

творчості, 

Країна 

 

2. видатні праці Ч. Дарвіна  

3. Хто з філософів 

минулого висловлював 

подібні (до ідей Ч. 

Дарвіна) ідеї 

 

4.  Що спільного в ідеях Ч. 

Дарвіна та Т. Мальтуса 

 

5 Як питання «розвиток», 

«принцип розвитку» по-

новому прозвучало із 

впливом Ч.Дарвіна на 

психологію ХХ ст.? 

 

6 Вплив Дарвіна на 

розвиток зоопсихології 

 

7 Вплив Дарвіна на дитячу 

психологію 

 

8 Вплив Дарвіна на 

психологію народів 

 

Висновки: 

 

⮚ Четвертий варіант 

Психологія індивідуальних відмінностей. Ф. Гальтона 

1. Роки життя та/або 

творчості, 

Країна 

 

2. видатні праці Ф. 

Гальтона 

 

3. Психологія 

індивідуальних 
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відмінностей 

4.  Вимірювання 

індивідуальних 

відмінностей 

 

5 Відкриття кореляції 

Пірсоном 1888 р. 

 

6 Тести розумових 

здібностей Гальтона 

 

7 Словесно-асоціативний 

тест Гальтона 

 

8 Дослідження Гальтоном 

психічних образів  – 

прототип перших 

опитувальників 

 

Висновки: 

 

⮚ Пʼятий варіант 

Виокремлення психології в самостійну науку 

  Роки життя та/або 

творчості, 

Країна, видатні праці 

● Предмет психології, 

● завдання психології,  

● методи психології,  

● розділи психології, 

●  теми досліджень, 

● вплив на подальші 

напрямки психології 

●  інше 

1 Вільгельм Вундт   

 

 

 

 

2 Франц Брентано   
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3 Іван Сєчєнов   

 

 

 

Висновки 

 

⮚ Шостий варіант 

Розвиток Експериментальної психології в Європі на межі ХІХ-ХХ ст., Америці 

 Автор/метод Роки 

жття 

та/або 

творчості

,  

Країна, 

провідні 

праці 

Основні ідеї 

1 Г. Еббінгауз   

2 О Кюльпе   

3 Розвиток психометрики. 

А. Біне, Т. Симон, В. 

Штерн 

  

4 Американський 

структуралізм. Е. 

Тітченер (предмет 

психології, метод 

дослідження, 

дослідження відчуттів) 

  

5 Американський 

функціоналізм Г. 

Спенсер 

  

6 Функціоналізм У. 

Джеймса (мета 

психології, свідомість, 

методи, структура 

  



38 
 

особистості, самооцінка) 

7 Французька психологічна 

школа: Месмер, Льєбо, 

Шарко, Т. Рібо, П. Жане 

  

8. Французька соціологічна 

школа. Е. Дюркгайм 

  

Висновки  

 

Література 

1. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: 

К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. – С. 85-107 

2. Роменець В. А. Історія психології. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – К.: 

Вища школа, 1996. 

3. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – С.40-83. 

4. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 

and Company, 1996.  – С. 60-90. 

 

Тема 7. Психологія “потоку свідомості”  

1. Психологія “потоку свідомості” В. Джеймса. Особистість, її життєвий шлях. 

Теорія емоцій Джеймса – Ланге. 

2. “Форми життя” Е. Шпрангера. 

3. Екзистенційна психологія особистості В.Франкла. Екзистенційна корекція 

особистості і психотерапія. 

4. Антипсихіатричний напрямок Л.Бінсвангера. 

5. Студентам пропонується виконати завдання, згруповані у три варіанти. 

Робота може виконуватися як індивідуально, так і у малих групах.  

Структура аналізу:  

1. Автор (автори), роки життя, країна (країни), в яких працював (ли) 

2. Напрям (філософський, психологічний). 

3. Провідні праці. 

4. Розкрити основні  ідеї (тезово). 

5. Навести приклади  фільмів (серіалів, мультфільмів, анімаційних фільмів 

тощо), художніх книг, в яких можна відстежити ідеї автора, концепції (не 

потрібно переказувати фільм чи книгу, а наголосити на тому, як у сюжеті 

розкриваються ідеї того чи іншого науковця, про якого йдеться у 

завданні). 

6. Підсумок – вплив ідей автора на подальший  розвиток психології. 
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⮚ Перший варіант. 

«Форми життя» за Е. Шпрангером, базовані на цінностях людини. Підібрати та 

навести приклади до кожної життєвої орієнтації, описаної Шпрангером, з 

художньої літературної творчості або кіно творчості (з літературного твору або 

фільму тощо ). В цілому – не менше 5 прикладів, в яких герої в своїх життєвих 

орієнтаціях та вчинках демонструють форми життя за Шпрангером. 

⮚ Другий варіант. 

Екзистенційна психологія особистості В. Франкла, корекція та психотерапія. 

Підібрати та навести приклади з літературної художньої творчості або кіно 

творчості (художнього твору чи фільму тощо), в яких, в якості лейтмотиву, 

зображено провідні аспекти наукової творчості Франкла: пошуки сенсовності 

життя, екзистенцій ний вакуум, смислоутворюючі цінності (цінності творчості, 

цінності переживання, цінності відносин), логотерапія.  В цілому – не менше 5 

прикладів. 

⮚ Третій варіант. 

Антипсихіатрія.  Антипсихіатричний напрямок Л. Бінсвангера. Підібрати та 

навести приклади з літературної художньої творчості або кіно творчості 

(художнього твору чи фільму тощо), в яких в, якості лейтмотиву, зображено 

провідні ідеї течії Антипсихіатрії: наприклад, ідея про «важливість любові до 

хворих» Пола де Крюі, «глибоке проникнення у переживання хворих» Рональда 

Лейнга, «Пекло – це інші», «В безумстві є свій сенс» Жана-Поля Сартра, 

«Диллема психіатрії» Людвіга Бінсвангера. В цілому – не менше 5 прикладів. 

 

Література 

1. Роменець В. А. Історія психології. Кінець ХІХ – початок  

ХХ ст. – К., 1996. 

2. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу . – К.: Книжковий клуб 

«Клуб сімейного дозвілля», 2020. ‒ 160 с. 

3. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – С.83-95. 

4. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 

and Company, 1996. – С. 102-116 

 

Тема 8. Фрейдизм і неофрейдизм  

1. З.Фрейд і його вчення про несвідоме. Пансексуалізм і психоаналіз.  

2. Індивідуальна психологія А. Адлера. 

3. Аналітична психологія К.Г.Юнга. 

4. Анатомія невротичної особистості у К.Хорні. 

5. Гуманістичний психоаналіз Е.Фрома. 

6. Е. Еріксон: его-психологія, стадіальний розвиток особистості, ідентичність. 

7. Студентам пропонується заповнити таблиці, у відповідях акцентувати на 

спільних та відмінних моментах з життя та творчості відомих представників 
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глибинного напрямку психології. Завдання можна виконувати 

індивідуально,  тоді студент самостійно обирає завдання, або отримує номер 

варіанту від викладача. Іншою формою роботи над завданням може бути 

робота в малих групах: студентів слід поділити на групи та видати 

відповідний варіант завдання. 

 

⮚ Перший варіант. 
Фрейд VS Юнг 

 З. Фрейд К. Г. Юнг Відзначит

и спільне 

Відзначит

и відмінне 

Роки життя     

Країна, місто 

народження, 

Етнічне походження 

    

Країна еміграції 

(Якщо мала місце) 

    

Родина (склад 

родини, фах батьків, 

матеріальне 

положення, інші 

вагомі факти 

біографії стисло, 

тезово) 

    

Країна, місто 

навчання, 

університет, освіта,  

науковий ступінь  

    

Фах, професія, 

практика 

    

Ідеї  про несвідоме, 

інстинкти 

    

Структура психіки     

Структура 

особистості 

    

Розвиток 

особистості 
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Про тривогу     

Про неврози, 

захисні механізми 

    

Про сни, сновидіння     

Про психотерапію, 

Метод и 

психотерапії 

    

Про вплив 

соціального на 

психіку людини 

    

Інші ідеї:     

 

⮚ Другий варіант. 

Фрейд VS Хорні 

 З. Фрейд К. Хорні Відзначит

и спільне 

Відзначит

и відмінне 

Роки життя     

Країна, місто 

народження, 

Етнічне 

походження 

    

Країна еміграції 

(Якщо мала місце) 

    

Родина (склад 

родини, фах 

батьків, матеріальне 

положення, інші 

вагомі факти 

біографії стисло, 

тезово) 

    

Країна, місто 

навчання, 

університет, освіта,  

науковий ступінь  
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Фах, професія, 

практика 

    

Ідеї  про несвідоме     

Структура психіки     

Структура 

особистості 

    

Розвиток 

особистості 

    

Про тривогу     

Про неврози, 

захисні механізми, 

стратегії взаємодії з 

соціумом 

    

Про стать     

Про психотерапію, 

Метод и 

психотерапії 

    

Про вплив 

соціального на 

психіку людини 

    

Інші ідеї:     

 

⮚ Третій варіант. 

Фрейд VS Адлер 

 З. Фрейд А.Адлер Відзначит

и спільне 

Відзначит

и відмінне 

Роки життя     

Країна, місто 

народження, 

Етнічне походження 

    

Країна еміграції 

(Якщо мала місце) 
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Родина (склад 

родини, фах батьків, 

матеріальне 

положення, інші 

вагомі факти 

біографії стисло, 

тезово) 

    

Країна, місто 

навчання, 

університет, освіта,  

науковий ступінь  

    

Фах, професія, 

практика 

    

Ідеї  про несвідоме     

Структура психіки     

Структура 

особистості 

    

Про владу     

Розвиток 

особистості 

    

Про тривогу     

Про неврози, 

захисні механізми, 

стилі життя, 

фіксації 

    

Про комклекси 

неповноцінності, 

компенсацію 

    

Про психотерапію, 

Метод и 

психотерапії 

    

Про вплив 

соціального на 

психіку людини 

    

Інші ідеї:     
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Література 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995. 

2. Берн Е. Ігри, в які грають люди. – К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2016. ‒ 256 с. 

3. Берн Е. Що ти скажеш після привітання? Психологія людської долі. – К.: 

Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2018. ‒ 432 с. 

4. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. (або інші видання).  – 

Розд. 18. 

5. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара: 

Бахрах – М, 2008. – С. 249-302. 

6. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекції. – К.: Основи, 2015. ‒ 422 с. 

7. Фройд З. По той бік принципу задоволення.‒ Львів : Фоліо, 2019. ‒ 160 с. 

8. Фройд З. Тотем і табу. ‒ Львів : Фоліо, 2019. ‒ 272 с. 

9. Фром Е. Мистецтво любові. – К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2017. ‒ 192 с. 

10. Фром Е. Мати або бути. – К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2020. ‒ 304 с. 

11. Хорни К. Психология женщины. – К.: Академічний Проект, 2009. 

12. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. – К.: Канон+РООИ, 

2013. – 288 с. 

13. Юнг К. Г. Аналітична психологія. ‒ Львів : Астролябія, 2018. ‒ 608 с. 

14. Юнг К. Г. Психологічні типи.‒ Львів : Астролябія, 2011. ‒ 696 с 

15. Юнг К. Г. AION. Нариси щодо символіки самості. ‒ Львів : Астролябія, 

2016. ‒ 432 с 

16. Юнг К. Г. Архетип і колективне несвідоме.‒ Львів : Астролябія, 2018. ‒ 

608 с. 

17. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996. 

18. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – С. 95-121 

19. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 

and Company, 1996. –С. 301-361 

 

Тема 9. Розвиток біхевіоризму  

1. Розуміння психології як науки про поведінку: Дж.Уотсон. Проблема 

поведінки і процесу научіння. 

2. Необіхевіоризм Е. Толмена і його вчення про проміжні перемінні. 

3. “Маленький робот” з біхевіористичною програмою К.Халла. 

4. Оперантний біхевіоризм Б.Скінера. 

5. Студентам пропонується розробити психологічний експеримент, базований 

на науковій платформі біхевіоризму. Робота над завданням можлива 

індивідуальна або у малих групах.  

Схема опрацювання завдання: 

1. Основні ідеї автора, які розвивав чи запропонував. 

2. Психологічні погляди, з якими автор не погоджувався, які заперечував. 
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3. Розробка власного експерименту: мета дослідження, досліджувані, хід 

експерименту, змінні: залежна, незалежна, додаткові, прогнозований 

результат (гіпотеза). За можливістю – спробуйте провести експеримент та 

оцінити результат.  

⮚ Перший варіант. 

Розробити психологічний експеримент, базований на науковій платформі 

класичного біхевіоризму Дж. Уотсона(свій авторський, можна видозмінювати 

класичні експерименти, але основна ідеята мета мають бути власні).  

⮚ Другий варіант. 

Розробити психологічний експеримент, базований на науковій платформі 

біхевіоризму Е. Толмена та /або К. Халла (свій авторський, можна 

видозмінювати класичні експерименти, але основна ідеята мета мають бути 

власні).  

⮚ Третій варіант. 

Розробити психологічний експеримент, базований на науковій платформі 

біхевіоризму  Б. Скінера (свій авторський, можна видозмінювати класичні 

експерименти, але основна ідея та мета мають бути власні).  

Студенти можуть презентувати результати індивідуальної (або групової) 

роботи на заняттях. Іншою формою звітності по завданню може бути 

оформлення роботи та здача у визначений день викладачу. 

 

Література 

1. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. – С. 210-221. 

2. Марцинковская Т.Д  История психологии. – М.: Академия, 2009. – С. 166-

182. 

3. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара: 

Бахрах – М, 2008. – С. 340-396. 

4. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – С. 147-171. 

5. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 

and Company, 1996. – С. 170-230. 

6. Skinner B.F. Beyond Freedome and Dignity : Hockett Publising Company, 

1971 

 

Тема 10. Гештальтизм як психологіяцілісності 

1. Гештальт-теорія як реакція проти атомізму традиційної психології. 

Дослідження М. Вертгеймером “продуктивного мислення”. 

Гештальтистський “тріумвірат”.  

2. Дослідження закономірностей сприймання та інсайту (В. Келер). 

3. Неогештальтизм. Психологія мотивації, почуттів, волі, особистості: К. Левін. 

4. Студентам пропонується заповнити таблиці фактами про життя та наукову 

діяльність представників різних напрямків психології. Завдання доцільно 



46 
 

виконувати у малих групах та презентувати на занятті на спільному 

обговоренні. 

 М. Вертгаймер В. Келлер К. Коффка К. Левін 

Роки життя     

Країна, місто 

народження 

    

Країна, місто 

навчання, 

університет, освіта, 

науковий ступінь,  

    

Фах, професія, 

практика. В якому 

місті, країні 

    

Основні праці     

Основні ідеї 

(коротко розкрити 

зміст ідеї чи 

концепту): 

1. 

2. 

3. 

…… 

    

Навести 1-2 

приклади відомих 

експериментів, 

проведених 

вченими 

1. 

…. 

 

    

Підсумок:основні ідеї напряму, основні конструкти – внесок в історію психології. 

Назвати 1-2 сучасних представників напряму. 
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Література 

1. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1984. 

2. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. – С. 222-237. 

3. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара: 

Бахрах – М, 2008. – С. 121-146. 

4. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – С. 171-195. 

5. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 

and Company, 1996. – С. 236-272 

 

Тема 11. Феноменологічна стратегія в психології  

1. Проблема самореалізації та ієрархії потреб в концепції  

А.Маслоу. 

2. “Я”-концепція і “індериктивна” центрована на клієнті психотерапія 

К.Роджерса. 

3. Теорія особистісних конструктів Келлі. 

4. Студентам пропонується заповнити таблиці фактами про життя та наукову 

діяльність представників різних напрямків психології. Завдання доцільно 

виконувати у малих групах та презентувати на занятті на спільному 

обговоренні. 

Гуманістична психологія та Персонологія 

 А. Маслоу К. Роджерс Д. Келі В. Штерн 

Роки життя     

Країна, місто 

народження 

    

Країна, місто 

навчання, 

університет, освіта, 

науковий ступінь,  

    

Фах, професія, 

практика. В якому 

місті, країні 

    

Основні праці     

Основні ідеї 

(коротко розкрити 

зміст ідеї чи 

концепту): 

1. 
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2. 

3. 

…… 

Навести 1-2 

приклади відомих 

експериментів (або 

досліджень), 

проведених 

вченими 

1. 

…. 

    

Підсумок:основні ідеї напрямків, внесок в історію психології. Назвати 1-2 сучасних 

представників напрямків. 

 

Література 

1. Маслоу А.Новые рубежи человеческой природы. – К. : Альпина нон-

фикшн, 2011. – 496 с. 

2. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994. 

3. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара: 

Бахрах – М, 2008. – С. 469-485. 

4. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – С. 276-289. 

5. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 

and Company, 1996. – С. 361-378. 

 

Тема 12. Диспозиційні теорії особистості 

1. Зародження диспозиційних теорій. 

2. Як виміряти особистість: факторна теорія особистості Р. Кеттела. 

3. Описати особистість через систему її рис і властивостей; характерологічних 

рис (Г.Олпорт). 

 

Література 

1. Айзенк Г.Ю. Визначте свій IQ. ‒ К. : КМ-БУКС, 2018. ‒ 208 с. 

2. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. (або інші видання). – Розд. 

15. 

3. Олпорт Г. Становление личности. ‒ К. : Смысл, 2002. ‒ 462 с. 

4. Роменець В. А. Історія психології. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – К., 1996. 

5. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара: 

Бахрах – М, 2008. – С. 450-464. 
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Тема 13. Когнітивна психологія та школа Ж. Піаже  

1. У. Найсер – психіка як інформаційна система. 

2. Теорія стадій розвитку інтелекту Ж. Піаже. 

3. Критика теорії егоцентризму Ж. Піаже Д. Х’юзом та  

М.Дональдсон. 

4. Студентам пропонується заповнити таблиці фактами про життя та наукову 

діяльність представників різних напрямків психології. Завдання доцільно 

виконувати у малих групах та презентувати на занятті на спільному 

обговоренні. 

Диспозиційний напрям, Когнітивний напрям 

 Г. Олпорт Р. Кеттел К.-Г. Юнг Ж. Піаже 

Роки життя     

Країна, місто 

народження 

    

Країна, місто 

навчання, 

університет, освіта, 

науковий ступінь,  

    

Фах, професія, 

практика. В якому 

місті, країні 

    

Основні праці     

Основні ідеї 

(коротко розкрити 

зміст ідеї чи 

концепту): 

1. 

2. 

3.…… 

    

Навести 1-2 

приклади відомих 

експериментів (або 

досліджень), 

проведених 

вченими 

1.…. 
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Підсумок :основні ідеї напрямків, внесок в історію психології. Назвати 1-2 сучасних 

представників напрямків. 

 

Література 

1. Пиаже Ж. Мышление ребенка. – М., 1982. 

2. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. (або інші видання). – 

Розд. 15. 

3. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара: 

Бахрах – М, 2008. – 544 с. 

4. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – С.245-252. 

 

Тема 14.Розвиток психології в найюближчому зарубіжжі. Психологія в 

Україні у радянський період 

1. Психологічні ідеї біхевіористського спрямування І. Павлова та В. Бехтерева.  

2. Культурно-історична теорія, дефектологія, педагогічна психологія в працях 

Л.Виготського. Школа Виготського. 

3. Діяльнісний підхід С. Рубінштейна. 

4. Проаналізувати напрямки розвитку радянської психології: загальна 

психологія, дитяча, педагогічна, соціальна і тощо. Ідеологічний тиск на 

психологію радянського періоду. Визначіть здобутки психології радянського 

періоду (групові самостійна робота). 

 

Література 

1. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: 

К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. – С. 153-19.1 

2. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. (або інші видання). – Розд. 

11, 17. 

3. Марцинковская Т.Д  История психологии. – М.: Академия, 2009. – С. 481-

518. 

 

Тема 15. Розвиток психології в Україні   

1. Психологічні погляди філософів епохи Київської Русі. Психологія в 

“братських школах”. 

2. Психологічні погляди І. Вишенського. Г. Сковорода про душу і світ. 

Психологія в Києво-Могилянській академії. І. Гізель, С. Яворський. 

3. Вчені-психологи у Львівському університеті: Ю. Охорович, С. Балей. 

4. Розвиток української психології в радянський період: Харківська школа 

(Гальперін, Запорожець, Божович та інші); Дефектологія – І. Соколянський 

та В. Мешеряков; Історія психології – В. Роменець, Г. Костюк. 

5. Психологія українських психологів західної діаспори: О. Кульчицький. 
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6. Проблеми становлення сучасної української психології (групова самостійна 

робота). 

7. Сучасна проблематика української психології (індивідуальна самостійна 

робота) 

 

Література 

1. Балей С. В. З психології творчості Шевченка // История психоанализа в 

Украине // Сост. И. И. Крутько, Л. И. Бондаренко, П. Т. Петрюк. – 

Харков: Основа, 1996. –  С. 140 - 201.  

2. Данилюк І. Історія психології в Україні. –К.: Либідь, 2002. – 152 с. 

3. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: 

К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. – С. 191-224. 

4. Розвиток філософської думки на Україні. – Львів, 1992. 

5. Роменець В. А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – 

К.: Либідь, 1983,  – С. 279- 329. 

6. Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології:  Навч. посібн. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2004. – С. 228-248.  

7. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998 (або інші видання.  Розд. 

11, 17. 

8. Розвиток психології в Україн 

https://pidru4niki.com/16280414/psihologiya/rozvitok_psihologiyi_ukrayini 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Для опанування методами, якими користуються дослідники в галузі Історії 

психології, студентам пропонують виконати Індивідуальне завдання обсягом 

 

Зміст Індивідуального завдання: 

�  Аналіз книги психологів-класиків (за вибором студента). 

Вимоги до виконання та оформлення: 

�  Обсяг книги не менше 150 стор. 

�  Обсяг Індивідуального завдання: 3-5 стор. тексту А-4 (комп. набір) 

�  Розробка презентації (Power Point) 

Структура Індивідуального завдання: 

�  Об’єкт, предмет, мета аналізованої книги. 

�  Головна проблема аналізованої книги. 

�  Хто впливав на автора: Цитування (з ким автор погоджується, кого 

критикує). 

�  Перелік основних ідей аналізованої книги. 

�  Які ідеї лишаються актуальними нині. 

�  Які питання хотілося б задати авторові аналізованого твору? 
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Аналіз книги студенти мають представити під час семінарського заняття. Час 

презентації 5-7 хв. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

6.1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Підходи до історії психології. 

2. Предмет історії психології. 

3. Завдання історії психології. 

4. Періодизація історії психології. 

5. Методи, що використовуються в історії психології. 

6. Функції історії психології, її роль в розвитку знань. 

7. Зародження поглядів про душу в рамках міфологічних і релігійних поглядів. 

8. Психологічні погляди в Стародавній Індії. Тлумачення душі і свідомості в 

буддизмі і джайнізмі (проблема самосвідомості). 

9. Психологічні аспекти вчень, філософських шкіл в Стародавній Індії 

(чарвакка, йога, веданта, міманса, н’яя, вайшешика). 

10. Стародавній Китай: своєрідність трактування душі, особистості і її 

морального розвитку (Конфуцій, даосизм, Ван Чун, Мо-цзи та інші). 

11. Душа в трактуванні натурфілософів. Вчення Геракліта про душу. 

12. Піфагорійський союз і зміна уявлень про душу. 

13. Моральна психологія Сократа і психологічні ідеї в філософській системі 

Платона. 

14. Вчення про ейдоси Демокріта.  

15. Психологічні ідеї Епікура. 

16. Внесок Аристотеля в розвиток психології. Трактат «Про душу». 

17. Психологічні погляди античних лікарів. Гуморальна теорія і трактування 

темпераменту. 

18. . Ібн-Сіна як філософ та лікар. Асоціативний експеримент Ібн-Сіни. Ібн-

Рошд: вчення про душу і її волю. 

19. Середньовічна Європа. Патристика: проблема душі, пізнання, свобода волі 

(Тертуліан, Г. Ниський, Н. Ефеський та інші). 

20. Схоластика. Психологія і теологія Томи Аквінського. Роджер Бекон – ідея 

дослідного пізнання душі. Боротьба номіналізму і реалізму. Проблема душі і 

розвитку особистості у П. Абеляра та А. Августина. “Бритва” Вільяма 

Оккама. 

21. Психологічні погляди епохи Відродження. (П. Помпонацці, Б. Телезіо, Л. да 

Вінчі, Н. Кузанський, Дж. Бруно, Х. Вівес, Г. Перейра). 

22. Ф.Бекон: емпірична методологія та індуктивна логіка і їх значення для 

розвитку експериментальної науки. 
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23. Вчення про душу і тіло в дуалізмі Р. де Карта. Вчення про рефлекс, 

психофізичний паралелізм.  

24. Вчення про афекти і свободу Б.Спінози. Епіфеноменалізм Т.Гоббса. 

25. Закладання основ емпіричної психології у вченні про пізнання Дж. Локка.  

26. Монадологія Г. Лейбніца. 

27. Асоціанізм Д. Гартлі, Д. Прістлі. 

28. “Бути – означає бути сприйнятим” – Дж. Берклі. Поширення принципу 

асоціацій на процес пізнання Д. Юмом. 

29. Психологічні погляди філософів епохи просвітництва  (Е. Кондільяк, Ж. 

Кондорсе, Вольтер, Д. Дідро,  П.-Ж. Кабаніс, Ж. Ламетрі, Г. Гете та інші). 

30. Психологічні погляди  німецьких філософів: І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг, Г. 

В.-Ф. Гегель, Л. Фейєрбах. 

31. Розвиток асоціанізму в ХІХ ст. (Г. Спенсер, Дж.Міль, Т.Браун). 

32. Природничо-наукові передумови розвитку експериментальної психології. 

Дослідження І.Мюллера, Г.Гельмгольца. Створення фізіології ВНД. 

Дарвінізм. Френологія. 

33. Дослідження часу реакції. Психофізика. Відкриття Фехнером і Вебером 

основного психофізичного закону. 

34. Програми створення нової, дослідної психології. В.Вундт – засновник 

експериментальної психології.  

35. Програма емпіричної (спостерігаючої) психології Ф.Брентано.  

36. Програма побудови психології як науки про поведінку  

І.Сеченова.  

37. Психологія “потоку свідомості” В.Джемса. Особистість, її життєвий шлях. 

Теорія емоцій Джемса-Ланге. 

38. “Форми життя” Е. Шпрангера. 

39. Екзистенційна психологія особистості В. Франкла. Екзистенційна корекція 

особистості та логотерапія. 

40. З.Фрейд і його вчення про несвідоме. Пансексуалізм і психоаналіз. 

41.  Індивідуальна психологія А.Адлера. 

42. Аналітична психологія К.Г.Юнга. 

43. Анатомія невротичної особистості у К.Хорні. 

44. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. 

45. Розуміння психології як науки про поведінку: Дж.Уотсон. Проблема 

поведінки і процесу научіння. 

46. Необіхевіоризм Е. Толмена і його вчення про проміжні перемінні. 

47. “Маленький робот” з біхевіористичною програмою К. Халла. 

48. Оперантний біхевіоризм Б. Скінера. 

49. Гештальт-теорія як реакція проти атомізму традиційної психології. 

Дослідження М. Вертгеймером “продуктивного мислення”. 

Гештальтистський “тріумвірат”. 
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50. Дослідження законів сприймання та інсайту (В. Келер). 

51. Неогештальтизм. Психологія мотивації, почуттів, волі, особистості: К. Левін. 

52. Проблема самореалізації та ієрархії потреб в концепції  

А.Маслоу. 

53. “Я”-концепція і “індериктивна” центрована на клієнті психотерапія 

К.Роджерса. 

54. Теорія особистісних конструктів Д. Келлі. 

55. Факторна теорія  особистості. Р. Кеттел. 

56. Описати особистість через систему її рис і властивостей, характерологічних 

рис (Г. Олпорт). 

57. Теорія стадій розвитку інтелекту Ж. Піаже. 

58. Критика теорії егоцентризму Ж. Піаже Д. Х’юзом та  

М. Дональдсон. 

59. Психологічні ідеї біхевіористського спрямування І. Павлова та В. Бехтерева. 

Культурно-історична теорія, дефектологія, педагогічна психологія в працях 

Л.Виготського. Школа Виготського. 

60. Напрямки розвитку радянської психології: загальна психологія, дитяча, 

педагогічна, соціальна тощо. Ідеологічний тиск на психологію радянського 

періоду. Здобутки психології радянського періоду. 

61. Психологічні погляди філософів епохи Київської Русі. Психологія в 

“братських школах”. 

62. Психологічні погляди Г.Сковороди.  

63. Психологія в Києво-Могилянській академії. І.Гізель, С. Яворський. 

64. Вчені-психологи у Львівському університеті: Ю.Охорович,С.Балей. 

65. Розвиток української психології в радянський період 

66. Харківська школа. Дефектологія – І. Соколянський та  В. Мешеряков.  

67. Психологічні погляди  В. Роменця.  

68. Г. Костюк як вчений та його внесок у розвиток української психології 

69. Розвиток психології в Україні після 1991 року. 

70. Проблеми становлення сучасної української психології. 
 

6.2. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Зміна предмету психології: розвиток чи криза? 

2. Програми розвитку психології як емпіричної науки та їх реалізація. 

3. Утворення шкіл в психології на початку ХХ століття. 

4. Розвиток поглядів З.Фрейда: від Ероса до Танатоса. 

5. Відмінність і подібність поглядів З.Фрейда і К.Юнга. 

6. Своєрідність психоаналітичного підходу до особистості К. Хорні. 

7. Теорія захисних механізмів “Ego” в психоаналізі (від  З. Фрейда до К. 

Хорні). 

8. Індивідуальна психологія А.Адлера: особливості, основні пункти 

розбіжностей з теорією З. Фрейда. 
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9. Трансформація психоаналізу: від З.Фрейда до психоаналітиків кінця ХХ 

століття. 

10. Що, кого і як розуміє “розуміюча” психологія? 

11. Теорія “потоку свідомості” В.Джеймса, напрямки в психології, розвиток 

яких вона надихнула. 

12. Трансформація ідей біхевіористів. 

13. Полеміка біхевіористів і гештальтистів. 

14. Теорії соціального научіння в біхевіоризмі. 

15. Людина – “великий білий щур” чи “маленький робот з біхевіористською 

програмою”? 

16. Гештальтистська модель особистості та групи К. Левіна. 

17. Сенс життя людини в екзистенційній психології В. Франкла. 

18. Диспозиційні теорії особистості. 

19. А. Маслоу: шлях самоактуалізації особистості. 

20. К. Роджерс: феноменологічна теорія особистості. 

21. Теорія особистісних конструктів Д. Келлі. 

22. Розвиток психології на Україні. 

23. Л. С. Виготський і “Харківська школа” у психології. 

24. Тенденції розвитку сучасної психології. 

25. Теорії темпераменту: ретроспективний аналіз змін поглядів на природу 

темпераменту. 

 

6.3. ОЦІНЮВАННЯ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання роботи студентів 

під час вивчення курсу ”Історія психології” 
 

№ Зміст роботи Оцінка 

1 Виступ на практичному занятті 2 бали 

2 Суттєве доповнення 1 бал 

3 Контрольна робота 1 (Тестування або 

словниковий диктант) 
5 балів 

4 Контрольна робота 2 (Тестування або 

словниковий диктант) 
5 балів 

6 Аналіз книги психологів-класиків 

Обсяг книги не менше 150 стор. 

Обсяг контрольної роботи: 1-2 стор. тексту А-4 

(комп. набір) 

12 балів: 8 балів 

письмова робота +4 

бали її представлення 

на практичному 
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Структура контрольної роботи: 

Об’єкт, предмет, мета аналізованої книги 

Головна проблема аналізованої книги 

Хто впливав на автора: Цитування (з ким автор 

погоджується, кого критикує) 

Перелік основних ідей аналізованої книги 

Які ідеї лишаються актуальними. 

Які питання хотілося б задати авторові 

аналізованого твору? 

Аналіз книги студент має представити як 

коротку доповідь  на семінарському занятті. 

Час презентації 5-7 хв. 

занятті 

7 Непідготовленість до заняття  – 2 бали 

 

Під час семестру впродовж семінарських занять, контрольних робіт, 

колоквіуму та за виконання Індивідуального завдання студент може отримати 

50 балів.  

До іспиту допускаються студенти, які під час семестру набрали не менше, ніж 

26 балів.  

Відповідь на іспиті оцінюється в 50 балів.  Іспит може прийматися як 

усно, так і письмово або у вигляді тестування. За умови тестування кожне 

питання оцінюється в 1 бал (50 тестів)  

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 КР 1 Т8 Т9 

2 2 2 2 2 2 5 2 2 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №2 Змістовий модуль № 2 

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16КР 

2 

Індив. 

завд 

 50 
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2 2 2 2 2 2 5 12  

 

Графік біжучого контролю 

7 тиждень – контрольна робота “Психологія в доекспериментальний 

період” (тестування) 

17 тиждень – контрольна робота “Школи в психології 1 половини ХХ 

століття” 

16 тиждень – перевірка індивідуального завдання 

 

Система оцінювання 

Оцінка ECTS та визначення 

Кількість 

балів від 1 

до 100 

Оцінка за традиційною 

п‘ятибальною системою 

А – відмінно 90 – 100 Відмінно 5 

В – дуже добре 81 – 89 
Добре 4 

С – добре 71 – 80 

D – задовільно 61 – 70 

Задовільно 3 E – достатньо (задовольняє 

мінімальні критерії) 
51 – 60 

FX – незадовільно 25 – 50 

Незадовільно 2 F – незадовільно (потрібна 

додаткова робота) 
0 – 24 

 

FX означає: “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу 

для успішного складання; 

F означає: “незадовільно” – необхідна значна подальша робота; з такою 

оцінкою студент відраховується після незадовільної відповіді на комісії. 
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7. РЕСУРСИ 

7.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Грабовська С. Л. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія психології» 

для студентів за напрямом підготовки 05 – соціальні та поведінкові науки для 

спеціальності 053 – психологія. – Львів, 2021. 

Грабовська С.Л., Гребінь Н.В. Методичні матеріали до навчального курсу 

«Історія психології».Організація самостійної роботи студентів. – Львів. – 62 с. 

7.2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

Грисенко Н.В. Посібник до вивчення курсу «Історія психології». Від появи 

перших психологічних теорій до становлення психології як самостійної науки / 

Н.В. Грисенко. – Д.: РВВ ДНУ, 2017. – 40 с.  

Данилюк І. Історія психології в Україні. –К.: Либідь, 2002. – 152 с. 

Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. / О. О. Євдокімова. - Вид. 2-ге 

допов. – Харків : Константа, 2020. – 320 с. 

Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології:  Навч. посібн. – К.: Ельга, 

Ніка-Центр, 2004. – 248 с. (або видання Корольчук М. С., Криворучко П.П. 

Історія психології:  Навч. посібн. – К.: Кондор, 2009. – 232 с., Корольчук М.С., 

Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. 

– 248 с.) 

Лихи Т. История современной психологии.Переклад з англ.– СПб.: Питер, 2003. 

– 448 с. 

Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. – 992 с. ( або видання Маноха 

І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний посібник для 

ВНЗ. – К.: Либідь, 2003 – 990 с.;  Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  

ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ.  – К.: Либідь, 2007 – 832 с.) 
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