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Семінарські
заняття

2

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Семестр № 4
Тема № 1. Історія психології,
її предмет, розвиток і
8
методологічні принципи.
Тема № 2. Розвиток
психологічних знань в рамках 8
вчення про душу.
Тема № 3. Розвиток
8
психології у Новий час.
Тема № 4. Розвиток
психології в ХVІІІ ст.
Розвиток французької та
8
німецької психологічних
шкіл.
Тема № 5. Розвиток
психології на межі ХІХ-ХХ
8
ст.
Тема № 6. Розвиток галузей
10
психології.
Тема № 7. Біхевіоризм та
18
гештальтпсихологія.
Тема № 8. Глибинна
психологія та її розвиток у
22
ХХ столітті.
Тема № 9. Нові напрямки
другої половини ХХ століття:
генетична, гуманістична,
22
когнітивна, гендерна та
екзистенційна психологія.
Тема № 10. Розвиток
вітчизняної психології.
8
Психологія на межі ХХ-ХХІ
століть.
Всього за семестр № 4:
120
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2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1. Предмет історії психології, її розвиток і методологічні
принципи.
Семінарське заняття: Предмет історії психології, її розвиток і
методологічні принципи.
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про предмет, задачі та методи
вивчення історії психології, етапи її розвитку та функції історії психології;
розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узгоджувати, робити висновки.
Кількість годин: 2 години
Навчальні питання:
1.
Основні етапи розвитку психології.
2.
Предмет вивчення психології та предмет історії психології.
3.
Фактори впливу на розвиток психології
4.
Місце історії психології у системі сучасних психологічних
дисциплін та її зв'язок з іншими галузями наук.
Методичні вказівки:
У своїй відповіді здобувач вищої освіти повинен розкрити особливості
науки «Історія психології», як галузі знань, що має власний предмет який не
можна змішувати із предметом самої психології як науки.
Наукова психологія вивчає факти, механізми й закономірності тієї
форми життя, яке звичайно називають щиросердечною або психічної. Історія
ж психології описує й пояснює, як ці факти й закони відкривалися (часом у
болісних пошуках істини) людському розуму.
Отже, якщо предметом психології є одна реальність, а саме реальність
відчуття і сприйняття, пам'яті й волі, емоцій і характеру, то предметом історії
психології служить інша реальність, а саме – діяльність людей, зайнятих
пізнанням психічного миру.
Здобувач вищої освіти повинен дати чітке визначення предмету історії
психології – вивчення формування уявлення про психічну реальність на
різних етапах розвитку наукового знання. Історія психології має свій,
відмінний від предмета психології предмет вивчення.
У процесі розвитку науки історії психології виділялося три основні
визначення її предмета: душа, свідомість, поведінка.
Психологія як наука про душу пояснювала її як причину всього, тобто
душа визначалася як пояснювальний принцип.
Свідомість як предмет історії психології мало подвійну функцію: вона
було й об'єктом вивчення, і пояснювальним принципом.
З появою нового предмета вивчення – поведінки – був переборений
суб'єктивізм психології свідомості, однак це спричинило зникнення самого
об'єкта вивчення - психіки й свідомості.
На сучасному етапі розвитку науки виникає тісний зв'язок між
свідомістю й поведінкою, або діяльністю.
Наступним етапом відповіді є визначення основних завдань предмета
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історії психології:
1. Аналіз виникнення й подальшого розвитку наукових знань про
психіку з погляду наукового, а не життєвого або релігійного підходу у
вивченні еволюції уявлень про психіку людини.
2. Аналіз і розуміння міждисциплінарних зв'язків між історією
психології й іншими науками, розкриття тих взаємозв'язків, від яких
залежать досягнення психології.
3. З'ясування залежності зародження й сприйняття знань від
соціальних, культурних і ідеологічних впливів на наукову творчість.
Для повної відповіді важливо розкрити методологічні основи історії
психології:
Принцип історизму - розгляд певного відрізка розвитку науки в
контексті соціокультурних умов, його залежність від загальної ситуації в
науці в цілому й у досліджуваній науці зокрема, через зіставлення з
попередніми накопиченими в досліджуваній галузі знань.
Детермінізм - розкриття способу причинного пояснення психічного, що
породжуються певними факторами,
Методи історії психології:
Теоретична реконструкція (метод, запозичений з інших наук) –
допускає опис і критичний аналіз наукових систем минулого, обґрунтування
й систематизації психологічного знання. Результатом цього дослідження є
ретроспективне відтворення наукових концепцій, проблем, дослідницьких
методів у їхній історичній послідовності відповідно до логіки предмета.
Вивчення наукових шкіл – вивчення внутрішніх аспектів і
особливостей тієї або іншої школи, розроблених і використовуваних нею
способів виробництва наукових знань, характеру наукового спілкування між
самими представниками школи, схожості й відмінності їх думок, оцінок,
критики.
Вивчення архівних матеріалів – пошук наукових праць і їх
коментування, постачання виносками й примітками.
Теми для рефератів:
1.
Методологічні проблеми історії психології.
2.
Основні відмінності історичної психології науки, психоісторії та
історії науки.
3.
Основні етапи розвитку психології як науки.
Література
Основна:
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.
Допоміжна:
1.
Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 с.
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2.
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.
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
Тема №2: Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу
Семінарське заняття: Розвиток психологічних знань в період
античності, Середньовіччя та епоху Відродження
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про основні підходи до проблеми
душі у період філософської психології, античності, Середньовіччя та епоху
Відродження; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узгоджувати,
робити висновки.
Кількість годин: 2 години
Навчальні питання:
1. Основні етапи розвитку античної психології.
2. Порівняльна характеристика в розумінні душі у теоріях Сократа,
Платона і Аристотеля.
3. Проблеми психології в період Середньовіччя.
4. Сутність експериментів Ібн Сіни.
5. Проблеми досліджень в епоху Відродження.
Методичні вказівки:
Відповіді повинні розкрити наступні моменти:
1. Античність ознаменувала собою новий етап в історії людства:
культурний розквіт, виникнення численних філософських шкіл, поява
видатних дослідників і перші спроби підвести під явища навколишнього
світу філософську, а часто і наукову основу, були зроблені кроки зрозуміти і
описати психіку людини.
2. Анімізм був одним з перших міфологічних вчень про душу в
античній філософії і розглядав психіку людини з погляду міфології і
психології богів. Душа розумілася як особлива ознака, яка не видна за
конкретними повсякденними речами і яка покидає людське тіло з його
останнім диханням.
3. Перехід від анімізму до гілозоізму ознаменував революцію в
античній науковій думці. В гілозоізмі весь світ, космос вважався спочатку
живим; межі між живим, неживим і психічним не проводилося - всі вони
розглядалися як породження єдиної живої матерії.
4. Геракліт: душа («псіхея») є «іскоркою» космосу, який визначався як
«вічно живий вогонь». Все оточуюче людину і сама людина схильні до вічної
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зміни. Єдиним і для душі, і для космосу є закон, згідно з яким немає
безпричинних явищ і всі вони є невідворотним результатом зіткнення атомів.
Випадковими ж люди називають ті події, причин яких не знають.
5. Теорія пізнання Геракліта: процес пізнання означає не відхід углиб
власних думок і переживань і повне зречення від всього зовнішнього, а
припускає пізнання закону Логосу, за яким явища переходять один в одного і
малий світ окремої душі ідентичний макрокосму всього світопорядку; отже,
збагнути свою душу – значить заглиблюватися в закон (Логос).
6. Демокрит: все суще складається з атомів – найдрібніших субстанцій,
які неподільні і недоступні відчуттям, а також розрізняються формою,
величиною і рухливістю. Душа є матеріальною речовиною, що складається з
найдрібніших круглих, гладких, дуже рухомих атомів вогню, розсіяних по
всьому тілу. Душа рухає тілом за допомогою руху дрібних атомів вогню.
Після розпаду тіла атоми душі виходять з нього, розсіваються в просторі і
пропадають, тобто душа також смертна, як і тіло. Вчення Демокріта про
психічні процеси засновано на розумінні людини як з'єднання певних атомів
один з одним. Сприйняття є взаємодія атомів предметів, які сприймає
людина, і його органів чуття.
9. Сократ був майстром усного спілкування і аналізу, мета якого - за
допомогою слова оголити те, що приховане під покривом свідомості.
Підбираючи певні питання, Сократ допомагав співрозмовнику відкрити ці
покриви. Такий тип діалогу згодом стали називати сократичним методом.
Цей метод ведення розмови полягає в тому, щоб за допомогою спеціальних
питань спочатку поставити під сумнів істинність їх знань, а потім досягти
цієї істини через виявлення суперечностей в твердженнях супротивника, і
таким чином знаходженням нового, більш надійного знання.
10. Платон зробив акцент не на зовнішньому діалозі, як було у Сократа,
а на внутрішньому, який припускає, що душа в процесі мислення задає собі
питання, сама ж відповідає, затверджує і заперечує. Цей феномен відомий
сучасній психології як внутрішня мова, а процес її походження з мови
зовнішньої (соціальної) одержав назву інтеріоризації (від лат. «інтеріор» –
внутрішній). Всяке знання є спомин душею тих ідей, які вона пізнала під час
перебування в світі ідей, до того, як з'єдналася з тілом, тобто на підставі
асоціацій; таким чином, вивчати треба свою душу, і в ній істинне знання.
11. Арістотель вперше систематизував всі знання про природу людини
від історії питання до аналізу думок попередників і побудови на цій основі
своєї теорії. Головна функція душі - це реалізація біологічного існування
організму, в якому тілесне і духовне утворюють нероздільну цілісність. Душа
– це не самостійне єство, а форма, спосіб організації живого тіла. Після
смерті душа повертається в ефір простору, тобто має божественний початок,
що приходить в тіло у момент народження. Здібності душі розглядаються
через її рівні.
12. Період Середньовіччя починається з падіння в V ст. Римської
імперії і ствердження християнства, що культивувало неприйняття всякого
знання, заснованого на досвіді, гріховність спроби зрозуміти будову і
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призначення людської душі, відмінне від біблійного розуміння природи і
призначення людини. Розвиток психології в цей період був пов'язаний із
зміною її предмету, оскільки офіційною наукою про душу стало богослов'я.
Тому психологія повинна була або повністю поступитися богослов'ю
дослідженням психіки, або знайти собі таку нішу для дослідження, яка не
входила б в суперечність з офіційною наукою «богослов'ям». У зв'язку з цим
уявлення про душу в психології носили етико-релігійний характер протягом
всього середньовічного періоду. Після початкового етапу розвитку
психологія почала прагнути того, щоб знайти своє місце в дослідженні душі,
визначити те коло питань, яке їй може бути віддане богослов'ям. Це привело
частково до перегляду предмету психології - в змісті душі була виділена
особлива категорія, що підлягає науковому дослідженню. В XII-XIII вв. в
психології виник напрям деїзму, який стверджував, що існують дві душі духовна (її вивчає богослов'я) і тілесна, яку вивчає психологія. Таким чином,
з'явився предмет для наукового вивчення.
13. Аврелій Августин (354-430) був найбільшим християнським
мислителем епохи Середньовіччя. Його філософія була симбіозом
християнських і стародавніх доктрин, головною з яких була ідеалістична
філософія Платона. Предметом пізнання є Бог, і в той же час він виступає і як
причина пізнання, допомагаючи знаходити людям правду. Душа
визначається як самостійна субстанція, яка не є ні тілесною властивістю, ні
видом тіла.
14. Хома Аквінській (1225/26-1274) заснував свою філософську
концепцію розуміння душі на арістотелівському розумінні пасивної матерії і
активної форми. Душа безсмертна, оскільки є субстанцією, чистою і
незалежною від всякої матерії взагалі і тілесної оболонки зокрема. Душа - це
формуючий принцип, що дає основу всього людського життя.
15. Вчені епохи Відродження вважали головною задачею відродження
античних цінностей, очищення античної картини миру від «середньовічних
варварів». Нові філософи знов звертаються до Арістотеля, зокрема, до його
розуміння душі в трактаті «Про душу», і тут починаються суперечки і
розбіжності. Корінна відмінність торкалася питання про безсмертя душі головного питання в церковному віровченні. Перша група (авероїсти)
розділяла розум (розум) і душу і вважала розум як вищу частину душі,
безсмертним, а друга група (олександристи) наполягала на цілісності
арістотелівського навчання і його тезі про те, що всі здібності душі начисто
зникають разом з тілом. Активно ідеї епохи Відродження розвивалися в Італії
і Іспанії.
Теми для рефератів:
1.
Загальна характеристика матеріалістичного вчення про душу в
античності.
2.
Порівняльний аналіз матеріалістичних концепцій Демокрита й
Епікура.
3.
Проблема душі і її конфліктів у теорії Платона.
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4.
Порівняльний аналіз підходу до проблеми пізнання в Платона й
Аристотеля.
5.
Природничо-науковий підхід до душі в теорії Аристотеля.
6.
Зародження психофізіології й диференціальної психології в
Середньовіччі й у період Відродження.
Література:
Основна:
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.
Допоміжна:
1. Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 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
Тема № 3: Розвиток психології у Новий час
Семінарське заняття: Розвиток психології у Новий час
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про особливості розвитку психології
у Новий час: механістичний дуалізм, сенсуалізм, раціоналізм; розвивати
вміння аналізувати, порівнювати, узгоджувати, робити висновки.
Кількість годин: 2 години
Навчальні питання:
1.
Предмет психології в Новий час.
2.
Порівняльна характеристика позицій раціоналізму та
сенсуалізму.
3.
Способи вирішення проблеми пізнання світу в раціоналізмі.
4.
Значення для розвитку психології відкриття рефлексу
Р. Декартом.
5.
Характеристика двох видів пізнання в роботах Дж. Локка.
Методичні вказівки:
Готуючи відповіді на питання самостійної підготовки до теми
«Розвиток психології у Новий час» здобувач повинен детально зупинитися на
наступних фактах:
1. Дуалізм Р. Декарта. Не тільки душа впливає на тіло, але і тіло здатне
істотним чином впливати на стан душі, тобто йдеться не про однонаправлену
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дію душі на тіло, як було прийнято раніше, а про обопільну взаємодію.
Дуалізм (суперечність) у взаємодії душі і тіла означає, що, з одного боку,
душа незалежна від тіла, але з іншого - тісно з ним пов'язана. Душа може
існувати окремо від тіла, але насправді існує тільки у зв'язку з ним.
2. Рефлекторна схема Декарта. Декарт першим ввів поняття рефлексу.
Схема рефлексу зводилася до наступного: зовнішній імпульс приводить в рух
частинки, звані «тваринними духами». Далі за допомогою цього зовнішнього
імпульсу «тваринні духи» заносяться в мозок по «трубках», з яких
складається периферична нервова система, а звідти автоматично переходять
до м'язів. Схема Декарта відкрила рефлекторну природу поведінки, не
вдаючись для цього до поняття душі, якій до появи теорії рефлексу
приписувалася основна причина рухів і поведінки людського організму.
3. Бенедикт Спіноза (1632-1677), нідерландський філософ.
Теорія пізнання. Існує чотири способи пізнання: 1) з чуток; 2) від
безладного випадкового досвіду; 3) від загального до приватного;
4) безпосереднє сприйняття єства через пізнання її найближчої причини.
На основі цих чотирьох способів пізнання Спіноза виводить три типи
пізнання: 1) пізнання першого роду - це думка і уява, які існують у вигляді
образів. Ці пізнання є смутними і спотвореними, а також дають лише
абстрактні знання; 2) пізнання другого роду - це загальні ідеї про істотні
властивості речей. Вони складають підставу для наук, але страждають
відривом від конкретних індивідуальних особливостей об'єктів, що
позначаються; 3) інтуїтивне пізнання, визначене як знання суті речей, в
якому конкретне і індивідуальне виступає в їх справжній єдності.
Теорія афектів. Афекти визначаються як природні прояви природи, і їх
необхідно розглядати з двох точок зору. З погляду мислення, афекти - це
помилкова, вселена навколишніми речами ідея, в якій стверджується
неадекватна реальній здатність тіла існувати і діяти, а з погляду тривалості
афекти - це стани тіла, в яких унаслідок дії інших тіл перебільшується або
зменшується дійсна можливість цих тіл існувати і діяти.
4. Г.В. Лейбніц – німецький філософ і найвідоміший математик; так
само як і Спіноза, розглядав людину як цілісну істоту, але при цьому мав
своє розуміння єдності тілесного і психічного, яке одержало назву
психофізичного паралелізму: душа і тіло не можуть впливати одне на інше і
вчиняють свої операції самостійно і автоматично, але в основі їх єдності
лежить духовний початок, якась божественна мудрість, яка позначається в
тому, що між ними існує поперед встановлена гармонія.
Теми рефератів:
1. Підхід до проблеми пізнання в сенсуалізмі й раціоналізмі.
2. Проблема поведінки і розвитку рефлексу в роботах Р. Декарта.
3. Характеристика двох видів пізнання в роботах Дж. Локка.
Література:
Основна:
1. Євдокімова О.О. Історія психології : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов.
Харків : Константа, 2020. 320 с.
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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.
Допоміжна:
1. Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 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
Тема № 4: Розвиток психології в ХVІІІ столітті. Розвиток
французької та німецької психологічних шкіл
Семінарське заняття: Розвиток психології в ХVІІІ столітті. Розвиток
французької та німецької психологічних шкіл
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про основні напрямки розвитку
психології в ХVІІІ сторіччі: німецька школа, асоціативна психологія в Англії;
розвивати вміння об’єктивно знаходити реальні переваги та недоліки у
психологічних теоріях; розвивати вміння аналізувати, порівнювати,
узгоджувати, робити висновки.
Кількість годин: 2 години
Навчальні питання:
1.
Фактори розвитку сенсуалістичної психології в XVIII столітті.
2.
Суть дискусії між К.Гельвецієм і Д.Дідро.
3.
Положення теорії В.Вольфа, що стали основними для німецької
психології.
4.
Різниця між сприйняттями і уявленням, згідно вчення Д. Юма.
5.
Вплив теорії еволюції на психологію.
6.
Характеристика нового методу дослідження запропонованого
А. Беном.
Методичні вказівки:
В епоху Освіти активно розвивалася французька емпірична психологія,
відмінними рисами якої стали увага до проблем активності людської
свідомості і залежність її від суспільних умов.
Французькі сенсуалісти виступали проти будь-яких вчень, що
розглядають людину і природу як суб'єкт, на яку можуть впливати якісь
сили, що не виводяться з досвіду і розуму.
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Розвиток психологічної думки і вивчення свідомості йшов в двох
напрямах. В першому напрямі, представниками якого є Кондільяк та
Ж. Ламетрі, психіка визначалася як функція високоорганізованої матерії –
головного мозку, що сприяло експериментальному вивченню тих явищ, які
раніше визначалися як утворення душі, що має безтілесну, божественну
природу. Другий напрям, представлений теоріями К.Гельвеція, Ж-Ж.Руссо,
Д.Дідро, представляв індивідуальну психіку як результат впливу соціальних
умов, побуту і звичаїв, духовного світу людей, якими рухає власна енергія
культурної творчості.
Теорії французьких матеріалістів епохи Освіти вплинули й підготували
ґрунт для подальшого розвитку психології, фізіології, нейрофізіології й
інших наук про природу людини. У своїх теоріях вони затвердили принцип
цілісності людини, що виражався в неподільності психічних явищ і мозку,
який їх продукує, а також відстоювали нероздільний зв'язок людини із
соціальним і культурним середовищем.
У вченнях французьких матеріалістів уперше середовище й спадковість
розглядалися як основні фактори, що визначають психічний розвиток
дитини, що й впливають на формування всіх його здатностей. Французький
сенсуалізм проголосив почуттєвий досвід єдиним джерелом раціонального
знання про навколишній світ і довів, що емпіричне вивчення зв'язків
усередині психіки, а не умоглядні теоретизування із цього приводу є єдино
вірним джерелом одержання наукового знання.
Німецька емпірична психологія – І.Ф. Гербарт, основоположник
німецької емпіричної психології, висуває наступні положення про природу
людини:
1. Предметом будь-якого психологічного дослідження є факти
свідомості, а методами їх вивчення - спостереження за іншими,
самоспостереження, аналіз продуктів діяльності, але не експеримент. Для
одержання безсумнівних факт необхідне використання методів математики.
2. Найпростішими елементами психіки є уявлення, що виникають під
впливом зовнішніх об'єктів та образів сприйняття.
3. Виділяються три рівні свідомості, кожний з яких уміщає в себе
відповідні йому за ступенем ясності уявлення:
а) ясна свідомість (апперцепція), змістом якої є уявлення з
максимальним ступенем ясності;
б) свідомість (перцепція), що вміщує в себе менш ясні уявлення й
образи;
в) несвідоме, тобто область свідомості, що має у своєму складі
уявлення, подавлені змістами двох інших рівнів.
4. Кожне уявлення, що перебуває на певному рівні свідомості, може
переміщатися з одного рівня на іншій у різні моменти часу.
5. Свідомість людини перебуває в постійній динаміці, вона не пасивна,
і усередині її завжди є більш-менш усвідомлювані уявлення.=
Теми для рефератів:
1. Проблема здібностей у роботах французьких просвітителів.
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2. Характерні риси підходу до проблеми психіки в німецькій психології.
3. Розвиток теорії пізнання в роботах Дж. Берклі й Д. Юма.
4. Загальне й відмінності в підходах Д. Юма й Канта до ролі й місця
психологічної науки.
Література:
Основна:
1. Євдокімова О.О. Історія психології : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов.
Харків : Константа, 2020. 320 с.
2. Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха
Просвітництва : навч. посіб. : рекомендовано МОН України. К. : Либідь,
2006. 1000 с. : іл.
Допоміжна:
1. Загальна психологія: підручн. для студ. вищ. навч. закладів / ред.
С.Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 356 с.
2. Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 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
Тема № 5: Розвиток психології на межі ХІХ-ХХ століть
Семінарське заняття: Розвиток психології на межі ХІХ-ХХ століть
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про перші області психології як
самостійної науки, особливості становлення експериментальної психології;
вплив еволюційної теорії Ч. Дарвіна на розвиток психології; внесок
В. Вундта у становлення та розвиток психології; розвивати вміння
аналізувати, порівнювати, узгоджувати, робити висновки.
Кількість годин: 2 години
Навчальні питання:
1.
Найбільш значимі фізіологічні дослідження проведені в XIX ст.
2.
Методи дослідження психіки запропоновані В.Вундтом.
3.
Експериментальна психологія Г. Еббінгауза.
4.
Методи дослідження структуралізму у Вюрцбургській школі.
5.
Сутність підходу В.Джеймса до вивчення самооцінки.
6.
Порівняльна характеристика підходів В. Джеймса і К. Ланге до
психології емоцій.
7.
Методологічна криза в психології в 30 років ХХ століття
Методичні вказівки:
Необхідно розкрити процес становлення психології як самостійної
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науки, що стало можливим завдяки поступовому її перетворенню з науки
описової в науку експериментальну.
Роком народження психології прийнято вважати 1879 рік, місцем
народження - психологічну лабораторію в Університеті м. Лейпцигу, а
«батьком» - німецького психолога Вільгельма Вундта, який увів у
психологічну науку метод експерименту й створив свою експериментальну
психологію.
Розвиток наукового психологічного знання в зазначений період можна
розділити на три напрямки:
1. Експериментальна психологія В. Вундта, предметом якої стало
вивчення свідомості шляхом розкладання її змісту на найпростіші елементи й
наступний їх аналіз.
У Німеччині експериментальні методи Вундта розроблялися
Г. Еббінгаузом у дослідах з дослідження пам'яті.
У Європі виникає Вюрцбургска школа професора О. Кюльпе,
предметом її вивчення стає мислення.
В Америці виникає структуралізм Е. Тітчінера як концепція розуміння
свідомості.
2. Розвиток інших галузей психологічної науки, які використовують
експеримент як основний дослідницький інструмент:
- диференціальна психологія Ф. Гальтона в Англії, що вивчає
специфіку відмінностей між людьми;
- метод тестів, розроблювальний англійськими дослідниками А. Біне й
К.Спірменом, американськими вченими Р. Кеттелом і Ст. Холом, який на
основі цих методів створює свою науку про розвиток дитини - педологію;
- формування вікової психології як самостійної області наукового
знання;
- нова наука психотехніка, або індустріальна психологія, піонерами
якої були Ф. Тейлор і Г. Мюнстерберг.
3. Розвиток функціоналізму Ф. Брентано як супротивника
експериментальної психології В. Вундта, а також усього асоціаністичного
напрямку в психології в цілому. Подальший розвиток цього напрямку в
Америці здійснюється учнем Ф. Брентано і В. Джеймсом.
Теми рефератів:
1. Значення еволюційної теорії Ч. Дарвіна в розвитку психології.
2. Основні особливості німецької психологічної школи.
3. Становлення експериментальної психології.
4. Значення теорії В. Вундта в розвитку асоціативної психології.
5. Загальна характеристика психологічних поглядів В. Джеймса.
6. Педологія й вікова психологія - взаємозв’язок і взаємовплив.
7. Погляди Л.С. Виготського на вирішення кризи психології
8. Психологічний аналіз кризи психології на початок 20 століття.
Література:
Основна:
1. Євдокімова О.О. Історія психології : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов.
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Харків : Константа, 2020. 320 с.
2. Роменець В. А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття: навч.
посібник. К. : Вища школа, 1995. 614 с.
Допоміжна:
1.
Загальна психологія: підручн. для студ. вищ. навч. закладів / ред.
С.Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 356 с.
2.
Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 с.
3.
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.
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
Тема № 6: Розвиток галузей психології
Семінарське заняття: Розвиток галузей психології
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узгоджувати, робити
висновки та самостійно працювати з психологічними першоджерелами.
Кількість годин 2 години
Навчальні питання:
1.
Передумови виділення вікової психології в самостійну область
психологічного знання.
2.
Концепція психічного розвитку С. Хола.
3.
Механізми психічного розвитку описані Е. Клапаредом.
4.
Сутність впливу соціального оточення на процес формування
психіки дітей (вчення Дж.Болдуіна).
5.
Поширення методу тестів у диференціальній психології.
Методичні вказівки:
На початку відповіді здобувач повинен розповісти про оформлення
вікової психології в самостійний напрямок, а саме:
Протягом багатьох століть вивчення психічного розвитку дитину й
створення концепцій виховання здійснювалося в руслі філософії
(Я. А. Коменський, Ж-Ж. Руссо, Дж. Локк, А. Бен і ін.) і природності дитини,
яка вивчала, з погляду фізіології, біології й медицини (роботи Ч. Дарвіна).
Наприкінці XIX ст. стали намічатися передумови для формування вікової
психології як самостійної галузі психологічної науки.
1. Розробка ідей розвитку в біології, в еволюційній теорії Чарльза
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Дарвіна.
2. Активний розвиток самої психології як самостійної науки, розвиток
експериментальної, диференціальної психології, лабораторні експерименти
В. Вундта, дослідження пам'яті Г. Еббінгауза, вивчення індивідуальних
відмінностей Ф. Гальтона.
3. Поява в руслі експериментальної психології об'єктивно-наукових
методів дослідження, експерименту, використання математичних методів для
перевірки й аналізу отриманих результатів.
4. Обумовлений вимогами часу й ходом розвитку суспільства перехід
психології від теоретичної науки до практики й практичному застосуванню
накопичених знань, зокрема застосування цих знань в області педагогіки й
навчання, тобто виникнення тісного зв'язку між психологією й педагогікою.
Вікова психологія як самостійна наука з'явилася на стику двох інших
наук - психології й педагогіки. Метою дитячої психології стає розробка
об'єктивних загальних рекомендацій відносно прийомів і методів навчання на
кожному з вікових етапів. Відповідно до цієї мети перед дитячою
психологією встало завдання дослідження загальних для всіх дітей
механізмів і етапів психічного розвитку.
Специфіку
етнопсихології
можна
позначити
як
вивчення
систематичних зв'язків між психологічними й культурними змінними при
порівнянні етнічних спільнот. Багато фахівців у тій науці, яка по суті є
етнопсихологією, віддавали перевагу й воліють називати себе дослідниками
«психології народів», «психологічної антропології», «порівняльнокультурної психології» і т.п.
До початку XX сторіччя тестові методи дослідження продовжують
активно формуватися і починається їхнє використання в диференціальній і
віковій психології з метою вивчення індивідуальних розумових особливостей
дітей.
Чарльз Спірмен розробив метод статистичного підрахунку дослідних
даних через аналіз кореляцій, згодом названий факторним аналізом.
Був виділений генеральний, загальний для всіх здібностей фактор,
названий G-Фактором, що обумовлює відмінності в здібностях
випробуваних. Це дало ґрунт для подальших розробок напрямку, і слідом за
ним виникли теорії мультифакторного аналізу, які розробили Гілфорд,
Терстоун і ін., а також факторні моделі інтелекту.
Анрі Біне, французький психолог, розробив тестову схему «Метрична
шкала інтелектуального розвитку», метою якої є диференціація розумово
відсталих дітей з уродженим характером дефекту від просто ледачих, але
інтелектуально збережених через діагностику уваги, пам'яті, мислення і їх
складових - просторового орієнтування, загальної поінформованості,
словникового запасу, рахунку. Так виникають перші тести вивчення
інтелекту, уводиться поняття хронологічного віку, тобто біологічного віку
випробуваного на момент рішення тесту, і розумового віку - величини (бала),
що показує результат проходження тесту, а також пізніше поняття
коефіцієнта інтелекту, який дорівнює відношенню біологічного віку до
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хронологічного у відсотках.
Теми рефератів:
1.
Загальна характеристика розвитку вікової психології
2.
Особливості підходу Дж. Болдуіна до дослідження психіки дітей.
3.
Роль Ф. Гальтона в розвитку диференціальної психології.
4.
Тести як універсальний метод дослідження індивідуальних
відмінностей.
Література:
Основна:
1. Євдокімова О.О. Історія психології : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов.
Харків : Константа, 2020. 320 с.
2. Роменець В. А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття: навч.
посібник. К. : Вища школа, 1995. 614 с.
3. Роменець В.А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. К. :
Либідь, 1998. 988 с.
Допоміжна:
1.
Загальна психологія: підручн. для студ. вищ. навч. закладів / ред.
С.Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 356 с.
2.
Костюк Г.С. – особистість, вчений, громадянин / за ред. акад.
С.Д. Максименка ; упоряд. канд. психол. наук В.В.Андрієвська. К.: НікаЦентр, 2010. 216 с
3.
Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 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
Тема № 7: Біхевіоризм та гештальтпсихологія
Семінарське заняття: Біхевіоризм та гештальтпсихологія
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про розвиток психологічних теорій
біхевіоризму, гештальтпсихології, динамічної теорії поля К. Левіна;
розвивати вміння самостійно працювати з психологічними першоджерелами
та об’єктивно знаходити реальні переваги і недоліки у психологічних теоріях.
Кількість годин: 4 години
Навчальні питання:
1.
Напрямки дослідження у школі біхевіоризму.
2.
Метод дослідження поведінки розроблений Е. Торндайком.
3.
Порівняльна характеристика стимульного і оперантного
біхевіоризму.
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4.
Сутність очікувань у концепції Д. Міда.
5.
Значення самоефективності (вчення А.Бандури).
6.
Роль гештальта у розвитку сприйняття. Закони сприйняття
відкриті в гештальтпсихології
7.
Сутність поняття «психологічне поле».
8.
Закономірності групової динаміки (К.Левін).
Методичні вказівки:
Біхевіоризм зробив предметом свого дослідження поведінку, із чим
була пов'язана і його назва. При цьому під поведінкою розумілася об'єктивно
спостережувана система реакцій організму на зовнішні й внутрішні стимули.
Така зміна предмета дослідження пояснювалася завданням зробити
психологію об'єктивною наукою. Слідом за функціоналістами біхевіористи
вважали, що необхідно вивчати цілісні реакції організму як функції,
спрямовані на забезпечення якогось процесу або досягнення певної мети.
Ідея про те, що в основі розвитку поведінки лежить формування усіх
нових зв'язків між стимулами й реакціями, привела біхевіористів до
переконання, що провідним фактором у процесі генезису є соціальний, тобто
вплив навколишнього середовища. Цей підхід, названий соціогенетичним,
одержав найбільш повне втілення саме в класичному біхевіоризмі.
Роботи Торндайка й Уотсона поклали початок великій кількості
експериментів, що вивчають різні аспекти формування поведінки. Ці
дослідження показали, що не можна пояснити все психічне життя виходячи зі
схеми S-R, неможливо зовсім не враховувати внутрішній стан живої істоти.
Це привело до модифікації класичного біхевіоризму й появі так званого
необіхевиоризму, у якому з'являються внутрішні змінні, що по-різному
пояснюються різними вченими. Ці багаточисельні змінні й змінюють реакції
живої істоти залежно від її стану, направляючи на досягнення потрібного
результату.
Модифікація класичного біхевіоризму була пов'язана й з тим, що
соціальна поведінка, яка також стала предметом дослідження, потребувала
нового методу, оскільки не могла вивчатися на тваринах. Це привело до
виникнення соціального біхевіоризму, який розглядав рольову поведінку
людини в соціумі.
Ідея прижиттєвого характеру змісту психіки, ведучих ролей навчання
залишалася непорушною й у необіхевіоризмі. Тому, провідною науковою
теорією цього напрямку в другій половині ХХ ст. стала теорія оперантного
біхевіоризму Скіннера, що стала основою для багатьох теорій розвиваючого
навчання. Під час самостійної роботи над заданою темою курсанту допоможе
наступна таблиця:
Біхевіоризм став провідною психологічною школою ХХ ст. у США.
Своє значення він не втратив і дотепер, незважаючи на різні зауваження з
боку представників інших напрямків. Хоча протягом останніх 60-ти років
відбулася серйозна модифікація принципів біхевіоризму, закладених
Уотсоном, основні постулати цієї школи залишилися незмінними. Це ідея
про переважно прижиттєвий характер психіки (хоча в наш час визнається й
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наявність уроджених елементів), думка про необхідність досліджувати
головним чином доступні експерименту й спостереженню реакції, а також
переконаність у можливості впливати на процес формування психіки рядом
продуманих технологій.
Основні теорії біхевіоризму
Учений

Предмет і завдання дослідження

Е.Торндайк Експериментальне дослідження умов
і динаміки научення шляхом аналізу
способів розв'язку завдання в
проблемному ящику
Д. Уотсон
Вивчення поведінки, аналіз її
формування шляхом утворення
зв'язку S-R. Спостереження за
природнім становленням поведінки,
емоцій, понять, мови.
Е. Толмен
Вивчення діяльності системи
організм – середовище, формування
цілісного підходу до проблеми
поведінки
К. Халл
Формування гіпотетикодедуктивного підходу до вивчення
поведінки, аналізу факторів, що
впливають на характер зв'язку S-R.
Б. Скіннер Розробка методів цілеспрямованого
навчання, керування й корекції
поведінки. Вивчення оперантної
поведінки.
Д. Мід
Дослідження соціальних взаємодій,
що лежать в основі образу «Я»
А. Бандура

Дослідження соціального научення,
вивчення механізмів формування
соціальної поведінки й наслідування,
а також способів корекції поведінки.

Основні результати
Закони утворення зв'язку, тобто
закони научення.
Метод навчання шляхом проб і
помилок.
Доказ утворення основних знань,
умінь, переживань людини й
можливості вплинути на їхній зміст
під час набуття індивідуального
досвіду.
Внутрішня змінна, що детермінує
зв'язок S-R, поняття про когнітивні
карти й латентне навчанні.
Поняття первинного й вторинного
підкріплення,
закон редукції напруги.
Закони оперантного навчання,
програмоване навчання,
методи корекції поведінки.
Поняття ролі й системи ролей як
основи особистості, розкриття ролі
гри й очікувань навколишніх у
становленні «Я».
Поняття непрямого підкріплення,
розкриття ролі моделі наслідування,
дослідження самоефективності, що
впливає на регуляцію персональної
поведінки.

Розглядаючи особливості становлення і розвитку гештальтпсихології
здобувачу необхідно звернути увагу на суттєву трансформацію колишнього
розуміння структури свідомості й когнітивних процесів у поглядах цього
напрямку психології. Головна особливість вчення школи гештальту полягала
в тому, що в основі психіки лежать не окремі елементи свідомості, але цілісні
фігури – гештальти, властивості яких не є сумою їх частин.
Таким чином, спростовувалася колишнє уявлення про те, що розвиток
психіки ґрунтується на формуванні нових асоціативних зв'язків, які з'єднують
окремі елементи між собою в уявлення й поняття. Замість цього висувалася
нова ідея про те, що пізнання пов'язане із процесом зміни, трансформації
цілісних гештальтів, які визначають характер сприйняття зовнішнього світу й
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поведінки в ньому. Тому багато представників цього напрямку приділяли
значну увагу проблемі психічного розвитку.
Школа гештальту одна з перших звернула увагу на розробку нових,
об'єктивних
експериментальних
методів
дослідження
психіки.
Методологічний підхід гештальтпсихології базувався на декількох основах:
- поняттях психічного поля,
- ізоморфізму;
- феноменології.
Основні концепції гештальтпсихології
Учений
М. Вертгеймер

К. Коффка
В. Келер

К. Левін

Предмет і завдання
дослідження
Дослідження феноменів
психічного поля, законів, за
якими вони утворюються й
реорганізуються
Вивчення властивостей,
законів і процесів розвитку
сприйняття
Вивчення законів і розвитку
образно-схематичного
мислення, ізоморфності
психічного, психофізичного й
фізичного полів
Дослідження психологічного
поля особистості й соціального
поля групи

Основні результати
Закони й властивості сприйняття,
механізми творчого мислення
Синтез психології розвитку й
гештальт-психології, закони
розвитку гештальтів
Інсайт,
закони образно-схематичного
мислення.
Структура і якості особистості,
рівні регуляції поведінки,
групова диференціація й види
лідерства.

Поняття поле запозичене з фізики, у якій були розроблені в ті роки
найважливіші відкриття. Вивчення природи атома, магнетизму дозволило
розкрити закони фізичного поля, у якому елементи вибудовуються в цілісні
системи. Ця думка й стала провідною для гештальтпсихологів, які дійшли
висновку, що психічні структури розташовуються у вигляді різних систем у
психічному полі. Може відбуватися й переструктурування поля, у якому
колишні структури розташовуються по-новому, завдяки чому суб'єкт
приходить до принципово нового рішення завдання (інсайт).
У дослідженнях цієї школи були відкриті майже всі відомі в цей час
властивості сприйняття, доведене значення цього процесу у формуванні
мислення, уяви, інших когнітивних функцій.
Аналізуючи наукову діяльність гештальтпсихологічного напрямку,
необхідно підкреслити, що творчий потенціал цієї школи не був повністю
вичерпаний. Це єдина школа, яка розпалася в 30-ті роки, не дійшовши, хоча б
у модифікованому виді до нашого часу, як психоаналіз і біхевіоризм. Але
процес розпаду гештальтпсихології не був природнім, пов'язаним з
вичерпаністю її програми, це був результат тих соціальних змін, які
відбулися в Європі, зокрема в Німеччині, у ті роки й змусили вчених виїхати
із країни.
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Теми рефератів:
1.
Порівняльний аналіз підходу до научення в теоріях Д. Уотсона і
Е. Толмена.
2.
Можливості й кордони керування поведінкою в біхевіоризмі.
3.
Роль засобів масової інформації у формуванні поведінки
(концепція А. Бандури).
4.
Порівняльний аналіз підходу до проблеми мислення в
біхевіоризмі й гештальтпсихології.
5.
Проблема інсайту й підхід до її вивчення в гештальтпсихології.
6.
Значення теорії «психологічного поля» К. Левіна для сучасної
психології особистості.
Література:
Основна:
1. Євдокімова О.О. Історія психології : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов.
Харків : Константа, 2020. 320 с.
2. Роменець В.А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. К. :
Либідь, 1998. 988 с.
Допоміжна:
1.
Загальна психологія: підручн. для студ. вищ. навч. закладів / ред.
С.Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 356 с.
2.
Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 с.
3.
Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості :навч. посіб. К.
: Марич, 2009. 232 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
Тема № 8: Глибинна психологія та її розвиток у ХХ столітті
Семінарське заняття: Глибинна психологія та її розвиток у ХХ
столітті
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про виникнення та розвиток
глибинної психології на прикладах концепцій, життя та діяльності З. Фрейда,
К. Юнга, А. Адлера, К. Хорні, Г. Саллівена, Е. Фрома, Е. Берна, Е. Еріксона;
створити установку на перенесення отриманих знань в практику
психологічного консультування і психотерапевтичної діяльності; розвивати
вміння самостійно працювати з психологічними першоджерелами.
Кількість годин: 6 годин
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Навчальні питання:
1.
Особливості предмета вивчення і методу дослідження в
психоаналізі.
2.
Основні принципи теорії психоаналізу З.Фрейда.
3.
Структура особистості в теорії З. Фрейда.
4.
Значення захисних механізмів для розвитку особистості.
5.
Трансформація К. Юнгом підходів З.Фрейда до символічної
інтерпретації даних психоаналізу.
6.
Індивідуальний стиль життя згідно з вченням А. Адлера.
7.
Вчення К.Хорні про почуття тривоги особистості.
8.
Характеристика основних теорій глибинної психології.
Методичні вказівки:
Готуючи відповіді на тему «Глибинної психології» здобувачу
необхідно зазначити, що психоаналіз (глибинна психологія) ґрунтується на
ідеї про те, що поведінка людини визначається не тільки й не стільки її
свідомістю, скільки несвідомим, до якого належать ті бажання, потяги й
переживання в яких людина не може собі зізнатися і які або не допускаються
до свідомості, або витісняються з неї, як би зникають, забуваються, але в
реальності залишаються в житті й прагнуть до реалізації, спонукуючи
людину до тих або інших учинків, проявляючись в перекрученому виді
(наприклад, у сновидіннях, творчості, невротичних порушеннях, фантазіях,
застереженнях тощо).
Основні теорії глибинної психології
Учений

З. Фрейд

К. Юнг

А. Адлер

К. Хорні

Рушійні сили розвитку
особистості
Уроджені несвідомі
потяги до життя й
смерті, що
трансформуються
лібідо, агресія й потяг
до суїциду
Узагальнена психічна
енергія лібідо, що
приймає різні форми.
Досвід людини через
уроджені архетипи
Почуття спільності,
почуття
неповноцінності й
прагнення до переваги
Почуття тривоги
(фізіологічної й
психологічної)

Структура й
типологія особистості
Ід,
Его й
Супер-Его

Основні
механізми розвитку
й захисту
Ідентифікація із
близьким дорослим
своєї статті.
Витіснення, регресія,
раціоналізація,
проекція, сублімація

Свідомість, індивідуальне
несвідоме, колективне
несвідоме, типологія
особистості.
Типологія – формування
індивідуального стилю
життя, побудована на
формі компенсації й
почуття спільності

Компенсація
неповноцінності –
неповна, повна,
сверхкомпенсація й
уявна.

«Образ Я», який може
бути адекватним або
неадекватним і включає
знання про себе й
відношення до себе

Прагнення до людей
(конформізм), від
людей (відхід) і
проти людей
(агресія)
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Г.Салліван

Почуття занепокоєння,
тривога.

«Я-Концепція», що
складається з гарного «Я»,
поганого «Я» і «не-Я»

Виборча увага

Психоаналіз народжувався як метод психотерапії неврозів, зокрема,
істерії – захворювання, при якому, саме психологічні причини, внутрішній
конфлікт викликають симптоми фізичних порушень (паралічі, сліпота, болі
тощо). Усі люди, згідно із Фрейдом, неминуче внутрішньо конфліктні. За
багатьма проявами у фантазіях, творчості й ін. лежить, насамперед, схована
сексуальна проблематика, усе це – як би втілення нереалізованих бажань.
Психоаналітичні дослідження є одним з найцінніших внесків у
формування психології. Ученими, що належать до цього напрямку, уперше
були досліджені й описані структура й етапи становлення особистості,
розкриті рушійні сили й механізми особистісного розвитку, розроблені
методи діагностики й корекції емоційно-потребової сфери людини.
Незважаючи на те, що деякі положення цієї школи застаріли, основні
відкриття, зроблені її представниками, становлять ядро сучасної концепції
формування особистості.
Теми рефератів:
1.
Ортодоксальність і творчість у теорії 3. Фрейда.
2.
Порівняльний аналіз підходу до типології людини в теоріях
К. Юнга й А. Адлера.
3.
Зміна підходу до проблеми захисних механізмів і його роль у
формуванні нових методів дослідження.
4.
Проблема ідентичності та її місце в сучасній психології.
5.
Критика психоаналізу з боку К. Г. Юнга, Е. Фрома.
6.
Сучасний перегляд теорії психоаналізу.
Література:
Основна:
1. Євдокімова О.О. Історія психології : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов.
Харків : Константа, 2020. 320 с.
2. Роменець В.А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. К. :
Либідь, 1998. 988 с.
Допоміжна:
1.
Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика:
навч. посібник / Л.Т. Левчук. К. : Либідь, 2002. – 255 с.
2.
Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 с.
3.
Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості :навч. посіб. К.
: Марич, 2009. 232 с
4.
Фройд З. Вступ до психоаналізу ; перек. П. Таращук. Харків :
Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. 480 с.
5.
Юнг К. Архетипи і колективне несвідоме ; перек. К. Котюк. Львів
: Астролябія, 2021. 588 с.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1.
Ільїн
Г.Л.
Історія
психології.
https://stud.com.ua/48124/psihologiya/istoriya_psihologiyi
2. Історія психології: від античності до початку XX століття :
посібник / Авт-уклад. О. П. Коханова, 2016. НВП «Інтерсервіс». 235 с.
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_Kokhanova_IP_IL.pdf
3. Видатні психологи, психотерапевти, психіатри та філософи.
http://uk.tutotvet.com.ua/znamenitye-psichologi

URL:
навч.
URL:
URL:

Тема № 9: Нові напрямки другої половини ХХ століття:
гуманістична, когнітивна та екзистенційна психологія
Семінарське заняття: Нові напрямки другої половини ХХ століття:
гуманістична, когнітивна та екзистенційна психологія
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про виникнення і розвиток нових
напрямків психології 20 сторіччя: гуманістичну, когнітивну та екзистенційну
психологію; розвивати вміння аналізувати кращі історичні приклади
психологічної діяльності та служіння власній ідеї вчених-психологів.
Кількість годин: 6 годин
Навчальні питання:
1.
Основні принципи гуманістичної психології.
2.
Періодизація розвитку особистості Е. Еріксона.
3.
Методи дослідження особистості розроблені Г. Олпортом.
4.
Потреби в структурі особистості описані А. Маслоу.
5.
Значення процесу самоактуалізації в розвитку особистості.
6.
Види цінностей згідно з вченням В. Франка.
7.
Пріоритет інтелекту в розвитку психіки згідно з вченням
Ж. Піаже.
8.
Суть основного постулату Дж. Келлі.
9.
Характеристика основних теорій гуманістичної психології.
10. Порівняльна характеристика підходів до корекції психічного
розвитку в психоаналізі і гуманістичній психології.
Методичні вказівки:
Відповідь на питання до теми «Нові напрямки другої половини ХХ
століття: гуманістична, когнітивна та екзистенційна психологія» повинні
відштовхуватися від розуміння історичного моменту становлення даного
напрямку. Розвитку гуманістичної психології сприяла обстановка, яка
склалася в суспільстві після другої світової війни. Якщо перша світова війна
продемонструвала несвідому жорстокість і агресію людини, яка жахнула
суспільну думку й похитнули основи гуманізму й освіти, то друга світова
війна, не спростувавши наявності цих якостей, виявила й інші сторони
людської психіки. Вона показала, що багато з людей в екстремальних
ситуаціях проявляють стійкість і зберігають гідність у самих важких умовах.
Ці факти, так само як і дані, отримані психологією особистості в 30-ті
та 50-ті роки, показали обмеженість підходу до людини, які пояснювали
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розвиток її мотивації, її особистих якостей тільки прагненням до адаптації.
Потрібні були нові підходи, що інтерпретують можливості людей подолати
тиск ситуації. Ці питання є досить актуальними для майбутніх психологів
ювенальної превеції.
Основні теорії гуманістичної психології
Учений

Рушійні сили розвитку й структура
особистості

Г. Олпорт

Основні й інструментальні риси,
набір яких унікальний і автономний

А. Маслоу

Ієрархія потреб, пріоритет буттєвих
або дефіцитних потреб.

К. Роджерс

Основні досягнення
Відкритість системи людина –
суспільство, опитувачі.

Потреба в самоактуалізації,
механізми ідентифікації й
відчуження
«Я – концепція», у центі якої гнучка й Конгруентність, особистісноадекватна самооцінка
орієнтована терапія.

З'явилася нова детермінація – психологічна, що пояснює розвиток
людини, її прагненням до самоактуалізації, творчої реалізації своїх
потенційних можливостей.
Частково переглядаються й взаємини особистості із суспільством, тому
що соціальне оточення може не тільки збагатити людину, але й
стереотипізувати її. Виходячи із цього, представники гуманістичної
психології намагалися вивчати різноманітні механізми спілкування,
описувати складність взаємин особистості й суспільства у всій її повноті.
При цьому підкреслювалося значення для науки дослідження повноцінних і
творчих людей, а не тільки невротиків, що стояли в центрі дослідницьких
інтересів психоаналізу.
Таким чином, і логіка розвитку психології, і ідеологія суспільства
приводили до необхідності появи нового шляху в психології, який саме й
прагнула сформулювати гуманістична психологія, що формувалася
Г. Олпортом, А. Маслоу й К. Роджерсом.
Оцінюючи гуманістичні теорії особистості, необхідно відзначити, що їх
розроблювачі вперше звернули увагу не тільки на відхилення, труднощі й
негативні сторони в поведінці людини, але й на позитивні сторони
особистісного розвитку. У роботах учених цієї школи досліджувалися
досягнення особистого досвіду, були розкриті механізми формування
особистості й шляхи для її саморозвитку й самовдосконалення.
Теми рефератів:
1.
Самоактуалізація і її значення в концепціях А. Маслоу та
В. Франкла.
2.
Порівняльний аналіз підходу до проблеми психологічний захисту
в глибинній і гуманістичній психології.
3.
Проблема навчання в теорії Ж. Піаже.
4.
Теорії уваги у когнітивної психології.
5.
Теорія конструктів Дж. Келлі.
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6.
Розробка проблеми пам’яті у когнітивної психології.
7.
Когнітивний напрямок у зарубіжної соціальної психології.
8.
Погляди на особистість у когнітивної психології.
Література:
Основна:
1. Євдокімова О.О. Історія психології : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов.
Харків : Константа, 2020. 320 с.
2. Роменець В.А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. К. :
Либідь, 1998. 988 с.
Допоміжна:
1.
Загальна психологія: підручн. для студ. вищ. навч. закладів / ред.
С.Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 356 с.
2.
Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія
особистості: Підручник. К. : ТОВ “КММ”, 2007. 296 с.
3.
Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості :навч. посіб. К.
: Марич, 2009. 232 с
4.
Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у
концтаборі. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016.
160 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1.
Ільїн
Г.Л.
Історія
психології.
URL:
https://stud.com.ua/48124/psihologiya/istoriya_psihologiyi
2. Видатні психологи, психотерапевти, психіатри та філософи. URL:
http://uk.tutotvet.com.ua/znamenitye-psichologi
Тема № 10: Розвиток вітчизняної психології. Психологія на межі
ХХ-ХХІ століть
Семінарське заняття: Розвиток вітчизняної психології. Психологія на
межі ХХ-ХХІ століть
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з
даної теми, рівень сформованості знань про розвиток вітчизняної психології
ХХ століття, тенденції і протиріччя розвитку вітчизняної психології на
сучасному етапі; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити
висновки.
Кількість годин: 2 години
Навчальні питання:
1.
Психологічна спадщина С.Л. Рубінштейна.
2.
Поняття про діяльність в працях О.М. Леонтьєва.
3.
Поняття про закономірності психічного розвитку особистості в
працях Г.С. Костюка.
4.
Сутність концепції В. М. Мясищева.
5.
Внесок К.К. Платонова і Б.Г. Ананьева у психологію.
6.
Генетико-модулюючий
метод
вивчення
особистості
С.Д. Максименко.
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Методичні вказівки:
Здобувачам необхідно детально зупинитися на вивченні діяльності у
працях С. Л. Рубінштейна. Адже, у рамках теорії єдності психіки і діяльності
розроблялися теорія особистості, розуміння предметів і завдань психології як
науки, педагогічні концепції. Центральною ідеєю виступав постулат про
єдність свідомості й діяльності. Принципи діяльнісного підходу активно
розроблялися в працях С.Л. Рубінштейна й О.М. Леонтьєва.
С.Л. Рубінштейн розробив наступні ідеї діяльнісного підходу.
1. Усяка дія людини виходить із мотивів і направляється на мету.
2. Діяльність і свідомість утворюють єдність. Сам факт усвідомлення
своєї діяльності змінює характер її протікання й, таким чином, перестає бути
простою сукупністю відповідних реакцій на зовнішні подразники.
3. Усвідомленість дії залежить від відношення, що складається в ході
самої діяльності. Свідома дія - це не дія, яка супроводжується свідомістю.
4. Поведінка людини не зводиться до простої сукупності реакцій, вона
включає систему свідомих дій, які відрізняються від реакції іншим
відношенням до об'єкта.
5. Дія - це свідомий акт діяльності, який направляється на об'єкт, і вона
стає вчинком у міру того, як її відношення до суб'єкта перетворилося у
свідоме відношення.
6. Діяльність розуміється як взаємодія суб'єкта з навколишнім світом;
це процес, через який реалізується відношення людини до навколишнього
світу й через який її психіка стає пізнавана для інших.
Олексій Миколайович Леонтьєв у своїх працях сформував загальне
поняття про діяльність. Він розробив загальнопсихологічну теорію
діяльності, що стала фундаментальною для вітчизняної науки. Головною
працею, що розкриває суть діяльнісного підходу, стала робота О.М.
Леонтьєва «Діяльність. Свідомість. Особистість». У своїй теорії діяльності
О.М. Леонтьєв висував наступні наукові ідеї.
1. Діяльність є процес, що формує і розвиває життя суб'єкта, і його
мету через задоволення предметних потреб суб'єкта.
2. Предметні потреби визначаються як внутрішні стани організму.
3. Розвиток діяльності приводить до виникнення психічного відбиття
реальності в ході еволюції, тобто діяльність породжує психічне життя.
4. Діяльність, крім об'єктивного відбиття реальності, переводить образ
в об'єктивно-предметну форму, яка може бути речовою або ідеальної (тобто
нематеріальною). Мова є формою відбиття образа в індивідуальній
свідомості.
5. Існує кілька стадій розвитку психіки в онтогенезі:
- елементарна сенсорна психіка;
- перцептивна психіка (тобто формування образа);
- стадія інтелекту (тобто забезпечення орієнтації й адаптації організму
в середовищі).
6. У кожному віці в людини існує провідна діяльність. (Це положення
послужило основою для створення Д.Б. Ельконіним періодизації психічного
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розвитку дитину).
7. Усю сукупність людського досвіду можна розділити на три види:
індивідуальний, видовий і соціальний, які є в наявності в кожної людини.
Ідеї О.М. Леонтьєва вплинули на розвиток більшості галузей психології
- соціальної, дитячої, педагогічної, інженерної, патопсихології, зоопсихології,
ергономіки.
С.Д. Максименко визначає особистість на основі ґрунтовного
узагальнення численних теоретичних поглядів на це поняття класиків
вітчизняної та зарубіжної психології, передусім таких, як А. Адлер,
Б.Г. Ананьев, М.О. Бернштейн, Л.І. Божович, А. Валлон, Л.С. Виготський,
П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Е. Еріксон, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв,
О.Р. Лурія, С. Мадді, А. Маслоу, Г. Олпорт, Ж. Піаже, К.К. Платонов,
К. Роджерс, С.Л. Рубінштейн, В. Франкл, З. Фрейд, В. Штерн, К.-Г. Юнг та
ін.
Ключовим для нього виступає розуміння структурно-психологічних
закономірностей побудови особистості як психологічної цілісності,
«нерозривної єдності психіки людини», міжфункціональної психологічної
системи.
Відповідно до цього, вчений подає наступне її визначення:
«Особистість – це форма існування психіки людини, яка являє собою
цілісність здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної
діяльності і саморегуляції, та має свій унікальний і неповторний внутрішній
світ».
В цьому визначенні С.Д.Максименко підкреслює головне –
особистістну природу людської психіки як вищого рівня розвитку буття,
наділеного рефлексією і тому здатного відображати все інше буття і самого
себе, що втілюється (втілюється ) і стає дійсним способом існування
конкретної людини в світі. Виходячи з означеного розуміння природи
особистості, вчений виділяє в ній такі змістовні, ключові ознаки, як
цілісність, унікальність, активність, здатність до вираження, відкритість,
саморегуляція.
Вчений констатує при цьому, що «біологічна організація людського
індивіда не лише забезпечує природні потенційні можливості розвитку
організму, а й створює особливий психічний стан готовності до формування
особистості, внутрішній світ людини, її духовність. Особистість не лише
біологічна. Не слід скидати з рахунку, що саме по собі біологічне в
особистості є продуктом, результатом і втіленням людської активності двох
люблячих соціальних істот – особистостей.
Саме таке складне сполучення матеріального біологічного, соціального
й ідеального духовного зумовлює цілісність і унікальність особистості.
Активність особистості як її фундаментальна якість виявляється, як
вважає С.Д. Максименко, в тому, що поряд із реактивною поведінкою
організму, «переважаючою стає активна поведінка, тобто поведінка, що
спонукається власними усвідомленими цілями і мотивами». Вчений звертає
увагу, в цьому зв’язку, на розроблену у вітчизняній психології проблему
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мимовільності і довільності поведінки, проблему керованої, детермінованої,
зумовленої (обмеженої) поведінки і поведінки вільної, свідомої. Особливо
важливим він вважає набуття особистістю так званої «постдовільної»
поведінки, яку досліджувала Л.І. Божович. Ця поведінка є результатом
взаємодії в кожній ситуації внутрішніх особистісних структур, самої ситуації
і системи загальнолюдських цінностей і смислів, прийнятих даною людиною.
Здатність до саморегуляції, як сутнісна ознака особистості, передбачає
не просто вольове зусилля, а й перебудову смислових утворень, умовою яких
є їх усвідомленність. Нові сенси народжуються лише в процесі особливих
переживань. Видно, як в цій точці своєрідно перетинаються три лінії
становлення особистості: довільність, інтеграція, переживання. Можна
виокремити такі послідовні етапи становлення саморегуляції в системі
інтеграції особистості:
- базальна емоційна саморегуляція;
- вольова саморегуляція;
- смислова, ціннісна саморегуляція.
Всі зазначені ознаки поняття особистості, окреслюючи її сутнісні
аспекти, мають розглядатися в діалектичній єдності, в розвитку, в межах
єдиного методологічного підходу до вивчення особистості.
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