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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти підготовки
бакалаврів за спеціальністю 053 «Психологія» (психолог ювенальної
превенції).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності
виникнення і розвитку психологічних знань, історично-психологічної
свідомості, значення психології в житті соціуму, становлення і розвиток
психологічних концепцій та особистості психолога.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, філософія,
психофізіологія, вікова психологія
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1. Історія психології, її предмет, розвиток і методологічні
принципи.
Тема № 2. Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу.
Тема № 3. Розвиток психології у Новий час.
Тема № 4. Розвиток психології в ХVІІІ ст. Розвиток французької та
німецької психологічних шкіл.
Тема № 5. Розвиток психології на межі ХІХ-ХХ ст.
Тема № 6. Розвиток галузей психології.
Тема № 7. Біхевіоризм та гештальтпсихологія.
Тема № 8. Глибинна психологія та її розвиток у ХХ столітті.
Тема № 9. Нові напрямки другої половини ХХ століття: генетична,
гуманістична, когнітивна, гендерна та екзистенційна психологія.
Тема № 10. Розвиток вітчизняної психології. Психологія на межі ХХХХІ століть.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія психології» є
формування у здобувачів вищої освіти уявлень про розвиток психології в
динаміці, розпочинаючи з поглядів філософів і закінчуючи сучасними
науковими концепціями і досягненнями в області психологічної теорії і
практики; розуміння виникнення і послідовного розвитку психології в
контексті соціокультурного розвитку суспільства.
1.2. Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Історія
психології» є
- сформувати уявлення про загальні закономірності та динаміку
розвитку психологічних знань;
- розвивати знання про предмет і завдання психології в різні історичні
періоди та за різними психологічними напрямками;
- формувати поняття про розвиток основних психологічних категорій
(образ, мотивація, дія, спілкування, особистість тощо) та психологічних
принципів (детермінізму, розвитку і системності, єдності свідомості та
діяльності тощо);
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- розвивати вміння об’єктивно та неупереджено знаходити дійсні
переваги і недоліки в психологічних концепціях;
- створити установку на перенесення отриманих знань у практичну
діяльність психологічного консультування;
- сприяти набуттю навичок самостійної роботи з першоджерелами
психологічних знань.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати:
особливості предмету історії психології на різних етапах
розвитку психологічної науки;
періодизацію та зміст основних етапів розвитку психологічних
знань;
рушійні сили та причини історичного розвитку психологічних
ідей;
принципи історично - психологічного аналізу;
основні теоретичні напрямки психології;
сучасний стан та найважливіші тенденції розвитку психології.
вміти:
здійснювати порівняльний аналіз різноманітних психологічних
напрямків та причин їх виникнення;
виявляти теоретико-методологічні основи психологічної школи
та прогнозувати її подальший розвиток;
ставити мету і формулювати завдання та гіпотезу вивчення
конкретної психологічної проблеми;
розуміти та адекватно оцінювати окремі психологічні явища та
концепції.
1.4. Форма підсумкового контролю (екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/
4,0 кредити ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
компетентність практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
застосування основних психологічних теорій та методів та
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов
Здатність зберігати та примножувати моральні,
Загальні
культурні, наукові цінності і досягнення
компетентності ЗК11.
суспільства на основі розуміння історії та
(ЗК)
закономірностей розвитку.
Здатність оперувати категоріально-понятійним
СК1.
Спеціальні
апаратом психології
компетентності
Здатність до ретроспективного аналізу
(СК)
СК2.
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
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природи виникнення, функціонування та розвитку
психічних явищ.
Здатність до розуміння природи поведінки,
СК3.
діяльності та вчинків.
Здатність самостійно збирати та критично
СК4. опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел
Здатність до особистісного та професійного
СК12.
самовдосконалення, навчання та саморозвитку
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Історія психології, її предмет, розвиток і методологічні
принципи.
Теоретико-методологічні основи навчальної дисципліни «Історія
психології». Предмет, задачі, функції та методи історії психології.
Етапи розвитку психології. Основні фактори та принципи, що
обумовили формування та розвиток психології як науки. Місце історії
психології у системі сучасних психологічних дисциплін та її зв'язок з іншими
галузями наук.
Тема № 2. Розвиток психологічних знань в рамках вчення про
душу.
Характеристика основних підходів до проблеми душі у період до
філософської психології. Легенди, міфи, казки – основа появи знань про
внутрішній світ людини.
Загальна характеристика психології в період античності та еллінізму.
Загальна характеристика психології в епоху Середньовіччя. Розвиток
психології в епоху Відродження, виникнення гуманістичних ідей.
Тема № 3. Розвиток психології у Новий час.
Загальна характеристика психології у Новий час: дуалізм, матеріалізм,
ідеалізм, сенсуалізм, раціоналізм. Емпіричний напрям у філософії та
психології. Рефлекторна концепція та інтроспективне розуміння свідомості.
Раціоналізм у психології. Рішення психофізіологічної проблеми
Б. Спінозою. Вчення Г. Лейбніца про структуру душі, характеристика
несвідомого.
Сенсуалізм в психології. Ідея переходу зовнішнього у внутрішнє
Т. Гобса. Інтроспективна психологія як наука про внутрішній досвід.
Дж. Локк – засновник емпіричної психології свідомості.
Тема № 4. Розвиток психології в ХVІІІ ст. Розвиток французької та
німецької психологічних шкіл.
Загальна характеристика психології в ХVІІІ ст. Розвиток французької
психології: природничо-науковий підхід Ж. Ламетрі до проблеми людини і її
психіки; походження психічних функцій з досвіду – Е. Кондільяк; розвиток
інтелектуальних здібностей за К. Гельвецієм; концепція природнього
виховання людини Ж-Ж. Руссо.
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Розвиток німецької психології: поняття аперцепції та здібностей в
роботах Х. Вольф, поняття про емпіричну та раціональну психологію;
концепція всесвітнього песимізму та ідея надлюдини як відображення
значення раціонального в психології в роботах А. Шопенгауера і Ф. Ніцше.
Зародження та розвиток асоціативної психології: менталізм Дж. Берклі;
закони асоціацій Д. Юма; асоціативна концепція Д. Гартлі, «ментальна
механіка» та «ментальна хімія» Дж. С. Мілля і його система виховання; криза
асоціанізму в психологічній концепції А. Бена; еволюційний асоціанізм
Г. Спенсера.
Тема № 5. Розвиток психології на межі ХІХ-ХХ ст.
Перші області психології як самостійної науки, становлення
експериментальної психології: психофізіологія органів чуття Г. Гельмлольца;
психофізика Г. Фехнера. Вплив еволюційної теорії Ч. Дарвіна на розвиток
психології.
Внесок В.Вундта у становлення та розвиток психології, як самостійної
науки. Організація та розвиток нових психологічних лабораторій: Німеччина
(В. Вунд), Росія (С.М. Бехтеров), США (Ст. Холл), Англія (Р. Ріверс),
Франція (Т. Рібо). Програма психології як вчення про здійснення психічної
діяльності на рефлекторній основі І. М. Сеченова.
Тема № 6. Розвиток галузей психології.
Експериментальні дослідження процесів відчуття і сприйняття
В. Вундта, Ф. Гальтона, Г. Еббінгауза. Експериментальне вивчення емоційної
сфери: В. Джеймс, Ч. Дарвін, С. Ланге, А. Массо та ін.
Формування генетичної психології, поява педології та порівняльної
психології; роботи С. Холла, Е. Клапареда. Структуралізм Е. Тітченера.
Експериментальне дослідження психіки в психіатрії та неврології
французької психологічної школи: Ж. Шарко, Т. Рібо, П. Жане.
Загальна характеристика відкритої кризи в психології (10-ті – середина
30-тих років ХХ століття).
Тема № 7. Біхевіоризм та гештальтпсихологія.
Загальна
характеристика
біхевіоризму.
Теорії
Е. Торндайка,
Д. Уотсона. Виникнення та розвиток необіхевіоризму: Е. Толмен, К. Халл.
Теорія оперантного біхевіоризму Б. Скіннера іпроблема програмуючого
навчання. Теорія соціального научіння: Д. Мід, Д. Роттер, А. Бандура.
Загальна характеристика гештальтпсихології. Дослідження процесу
пізнання: М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка. Динамічна теорія особистості
та групи К. Левіна. Школа К. Левіна, «Ефект Зейгарник» і проблема
квазіпотреб.
Тема № 8. Глибинна психологія та її розвиток у ХХ столітті.
Загальна характеристика глибинної психології. Система психоаналізу
З. Фрейда: ідея несвідомого та його значення в поведінці людини, захисні
механізми. Аналітична психологія К. Юнга: архетипи, індівідуалізація.
Індивідуальна психологія А. Адлера: почуття неповноцінності – стимул
психічного розвитку індивіда.
Розвиток психоаналізу в 1930 – 1950-ті роки ХХ ст.: концепції К. Хорні
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(значення культурних факторів у виникненні неврозів), Г. Саллівена
(значення міжособистісних стосунків у формуванні особистості), Е. Фромма
(гуманістичний психоаналіз).
Модифікація глибинної психології у другій половині ХХ століття:
розвиток класичного психоаналізу в роботах А. Фрейд; концепція
трансактного аналізу Е. Берна; его-психологія Е. Еріксона.
Тема № 9. Нові напрямки другої половини ХХ століття: генетична,
гуманістична, когнітивна, гендерна та екзистенційна психологія.
Генетична психологія Ж. Піаже: особливості дитячого мислення, стадії
інтелектуального розвитку, ключові поняття концепції.
Загальна характеристика гуманістичної психології: особистість як
цілісність Г. Олпорт. Ієрархія потреб і мотивації людини та шляхи
самоактуалізації А. Маслоу. Теоретичні та психотерапевтичні концепції
К. Роджерса.
Когнітивна психологія: теорія особистісних конструктів Дж. Келлі;
теорія когнітивного дисонансу Л. Фестингера; теорія казуальної атрибуції
Ф. Хайдер, Г. Келлі. Основи екзистенціоналізму в роботах В. Франкла,
Р. Мей, І. Ялома.
Загальна характеристика етапів розвитку гендерної психології у ХХ ст.:
емпіричний (60-70 рр.), концептуалістський (70 - початок 80 рр.),
соціальноконструктивістський (80 рр.) та постмодерністський (90 рр.).
Тема № 10. Розвиток вітчизняної психології. Психологія на межі
ХХ-ХХІ століть.
Загальний огляд розвитку вітчизняної психології ХХ століття.
Тенденції і протиріччя розвитку вітчизняної психології на сучасному етапі
розвитку світової науки і суспільства в цілому.
3. Рекомендована література
1. Євдокімова О.О. Історія психології : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов.
Харків : Константа, 2020. 320 с.
2. Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки.
Відродження : навч. посіб. : рекомендовано МОН України. К. : Либідь, 2005.
- 916 с. : іл.
3. Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха
Просвітництва : навч. посіб. : рекомендовано МОН України. К. : Либідь,
2006. 1000 с. : іл.
4. Роменець В. А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття: навч.
посібник. К. : Вища школа, 1995. 614 с.
5. Роменець В.А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. К. :
Либідь, 1998. 988 с.
Допоміжна:
1.
Данилюк І.В. Історія психології в Україні: Західні регіони
(остання чверть ХІХ – перша половина ХХ століття). Київ : Либідь, 2002. –
152 с.
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2.
Загальна психологія: підручн. для студ. вищ. навч. закладів / ред.
С.Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 356 с.
3.
Костюк Г.С. – особистість, вчений, громадянин / за ред. акад.
С.Д. Максименка ; упоряд. канд. психол. наук В.В.Андрієвська. К.: НікаЦентр, 2010. 216 с
4.
Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика:
навч. посібник / Л.Т. Левчук. К. : Либідь, 2002. – 255 с.
5.
Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 с.
6.
Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та
історія розвитку : колективна монографія / В.В. Турбан, Л.З. Сердюк,
Ю.Т. Рождественський [та ін.] ; за ред. В. В. Турбан. К.-Кіровоград : ІмексЛТД, 2014. 306 с.
7.
Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості :навч. посіб. К.
: Марич, 2009. 232 с
8.
Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у
концтаборі. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016.
160 с.
9.
Фройд З. Вступ до психоаналізу ; перек. П. Таращук. Харків :
Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. 480 с.
10. Юнг К. Архетипи і колективне несвідоме ; перек. К. Котюк. Львів
: Астролябія, 2021. 588 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1.
Ільїн
Г.Л.
Історія
психології.
URL:
https://stud.com.ua/48124/psihologiya/istoriya_psihologiyi
2. Історія психології: від античності до початку XX століття : навч.
посібник / Авт-уклад. О. П. Коханова, 2016. НВП «Інтерсервіс». 235 с. URL:
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_Kokhanova_IP_IL.pdf
3. Видатні психологи, психотерапевти, психіатри та філософи. URL:
http://uk.tutotvet.com.ua/znamenitye-psichologi
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль (екзамен)
1. Предмет вивчення історії психології.
2. Місце історії психології в системі наук.
3. Джерела вивчення історії психології.
4. Основні етапи розвитку психології.
5. Як змінювався взаємозв’язок психології з іншими науками?
6. Причини виникнення поняття «душа», його зміст на ранніх етапах
еволюції суспільства.
7. Основні етапи розвитку античної психології.
8. Сутність детермінізму Демокрита?
9. Новизна психологічних поглядів Сократа?
10. Розуміння душі в теоріях Платона й Аристотеля?
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11. Учіння Гіппократа про фактори розвитку людини та її індивідуальні
характеристики.
12. Проблеми психології в період Середньовіччя?
13. Сутність експериментів Ібн Сіни?
14. Натурфілософський напрямок психологічної думки періоду
Відродження.
15. Предмет психології в Новий час?
16. Значення рефлексу в теорії Р. Декарта?
17. Емпірична концепція Дж. Локка.
18. Особливості психологічних ідей французьких просвітителів XVIII ст.
19. Передумови виділення психології як самостійної науки.
20. Перші області психології як самостійної науки: психофізика,
психометрія, психофізіологія органів чуття.
21. Психологічна концепція В. Вундта і його внесок у розвиток
експериментальної психології.
22. Експериментальне вивчення емоційної сфери: В. Джеймс, Ч. Дарвін,
С. Ланге, А. Массо та ін.
23. Методологічна криза психології в 30 р. ХХ ст.
24. Розвиток галузей психології?
25. Експериментальне дослідження психіки в психіатрії та неврології
французької психологічної школи: Ж. Шарко, Т. Рібо, П. Жане.
26. Класичний біхевіоризм Д. Уотсона.
27. Необіхевіоризм Е. Толмана й К. Халла.
28. Оперантний біхевіоризм Б.Ф. Скіннера.
29. Закони сприйняття гештальтпсихології?
30. Динамічна теорія особистості та групи К. Левіна. Школа та учні
К. Левіна
31.Теорія соціального научіння: Д. Мід, Д. Роттер, А. Бандура.
32. Психоаналіз З. Фрейда.
33. Значення захисних механізмів психіки?
34. Формування індивідуального стилю життя, згідно з вченням
А. Адлера?
35. Індивідуальна психологія К.Г. Юнга.
36. Концепція й психотерапевтична практика К. Роджерса.
37. Теорія мотивації й модель самоактуалізованої особистості А. Маслоу.
38. Концепція трансактного аналізу Е. Берна
39. Генетична психологія Ж. Піаже: особливості дитячого мислення,
стадії інтелектуального розвитку, ключові поняття концепції.
40. Загальна характеристика гуманістичної психології: особистість як
цілісність Г. Олпорт.
41. Періодизація розвитку особистості Е. Еріксона?
42. Когнітивна психологія: теорія особистісних конструктів Дж. Келлі;
теорія когнітивного дисонансу Л. Фестингера; теорія казуальної атрибуції
Ф. Хайдер, Г. Келлі.
43. Основи екзистенціоналізму в роботах В. Франкла, Р. Мей, І. Ялома.
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44. Загальна характеристика етапів розвитку гендерної психології
45. Вчення І.П. Павлова про умовно-рефлекторну діяльність.
46. Психологічна спадщина С.Л. Рубінштейна.
47. Поняття про діяльність в працях О.М. Леонтьєва.
48. Поняття про закономірності психічного розвитку особистості в працях
Г.С. Костюка.
49. Внесок К.К. Платонова і Б.Г. Ананьева у психологію.
50. Генетико-модулюючий метод вивчення особистості С.Д. Максименко.

