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Анотація курсу 

Історія психології — галузь психологічних знань, що вивчає розвиток 

психіки і знань про неї в історичному і логічному аспектах з акцентом на 

першому із них. Вона показує історичне становлення психологічних знань, 

відшуковуючи зв'язок з духовною і матеріальною культурою народів світу, 

визначає пріоритетні напрями досліджень у зв'язку з "духом часу". 

Серед найважливіших питань, які вивчає історія психології, можна 

виділити такі: 

– методологія історії психології з її двома основними полюсами — 

сцієнтизмом і антисцієнтизмом, критеріями поділу теоретичного й 

емпіричного; 

– історія методології, включаючи проблеми співвідношення 

механіцизму й холізму як протилежних підходів до розуміння і пояснення 

людської психіки, пізнавальних та метафізичних аспектів, аналіз 

гуманістичного й "обезлюдненого" начал, механіцизму та операціоналізму; 

– сучасний стан психологічної науки з її проблемами сучасної теорії і 

методології, структури знання в цілому; 

– зіставлення досліджень різноманітних шкіл і напрямів — 

біхевіоризму, інтроспекціонізму, гуманістичної психології, 

феноменологічного, екзистенціального, транс персонального напрямів, 

гештальтпсихології, символічного інтеракціонізму, фрейдизму; 

– історія окремих розділів психологічного знання — когнітивної 

психології, нейропсихології, теорії діяльності, психології релігії, психології 

творчості, політичної психології і т. п.; 

– хроніка наукового життя; внесок учених у розвиток психологічної 

науки. 

 

Мета курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни "Історія психології": 

ознайомлення студентів з історично закономірною зміною поглядів на 

психічне від прадавніх часів до сьогодення. 
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Організація навчання 

Тематичний план 

 
№ Назва теми  Всього 

годин 

Лекції Семінари Самостійна 

робота 

Розділ 1. Історія психології як галузь психологічної науки. Розвиток психологічних знань 

до ХІХ ст. 

1 Вступ до історії психології. Місце і 

значення історії психології в 

системі наукового знання. 

4 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2.  Психологія античності та 

стародавнього Сходу. 

8 2 2 4 

3.  Психологія в епоху Середньовіччя 

та Відродження. Розвиток 

психології в Європі та 

арабомовному світі. 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

4. Психологічні ідеї епохи 

Просвітництва. Розвиток 

асоціативної психології  

8 2 2 4 

Розділ 2. Зародження та становлення психологічних шкіл у ХІХ-ХХ ст. 

5. Психоаналіз, аналітична 

індивідуальна психологія. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

6. Біхевіоризм, гештальтпсихологія та 

гуманістична психологія. 

 

12 

 

 

2 

 

4 

 

6 

7. Психологічні течії ІІ пол..ХХ ст.: 

неопсихоаналіз, необіхевіоризм, 

когнітивна психологія. 

12 2 4 6 

Розділ 3.  Розвиток психологічної думки в Україні 

8. Розвиток психології в Україні у 

радянський період ХХст.  

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

9. Становлення психологічних знань в 

Україні на поч. ХХІ ст. 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

10 Сучасні тенденції розвитку 

зарубіжної та вітчизняної психології 

10 2 2 4 

 Всього годин за курсом 90 20 24 46 
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Завдання до семінарів  

 

Семінарські заняття 

 Готуючись до семінарського заняття Ви маєте підготувати конспект 

питань, що містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) 

питань та ваша присутність на занятті є запорукою успішної роботи та 

отримання балів (їх кількість залежить від вашої активності та якості 

підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови 

вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

 

Плани семінарських занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Психологія античності та стародавнього Сходу. 2 

2 Психологія в епоху Середньовіччя та Відродження. Розвиток психології 

в Європі та арабомовному світі. 
2 

3 Психологічні ідеї епохи Просвітництва. Розвиток асоціативної 

психології  
2 

4 Психоаналіз, аналітична індивідуальна психологія. 2 

5 Біхевіоризм, гештальтпсихологія та гуманістична психологія. 4 

6 Психологічні течії ІІ пол..ХХ ст.: неопсихоаналіз, необіхевіоризм, 

когнітивна психологія. 
4 

7 Розвиток психології в Україні у радянський період ХХст.  2 

8  Становлення психологічних знань в Україні на поч. ХХІ ст. 2 

9 Сучасні тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної психології 4 

 

Тема 1. Психологія античності та стародавнього Сходу 

1. Основні матеріалістичні та ідеалістичні положення про душу в античний 

час. 

2. Стародавній Схід та психологія.  

Література: основна № 1-5, 10, 11; допоміжна № 2-8, 15-20, 33-38. 

 

Тема 2. Психологія в епоху середньовіччя та відродження. Розвиток 

психології в Європі та арабомовному світі.  

1. Загальна характеристика середньовічних вчень про душу. 

2. Арабська філософія та її сприйняття античних ідей. 

3. Гуманізм як основа психологічних поглядів в епоху Відродження. 

Література: основна № 1-5, 8, 10; допоміжна № 1-5, 8-10, 20-22, 28-30. 

 

Тема 3. Психологічні ідеї епохи Просвітництва. Розвиток асоціативної 

психології.  

1. Загальна характеристика психології у XVIII ст. 

2. Зародження та розвиток асоціативної психології 

Література: основна № 2-5, 10, 11; допоміжна №20-22, 30-35. 
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Тема 4. Психоаналіз, аналітична та індивідуальна психологія. 

1. Психоаналіз. 

2. Аналітична психологія. 

3. Індивідуальна психологія. 

Література: основна № 1-5, 7-9, 11; допоміжна № 15-17, 20-25. 

 
Тема 5. Біхевіоризм, гештальтпсихологія та гуманістична психологія. 

1. Біхевіоризм. 

2. Гештальтпсихологія. 

3. Гуманістична психологія. 

Література: основна № 1, 2, 4, 11; допоміжна № 1-3, 14, 20, 25. 

 
Тема 6. Психологічні течії ІІ пол. ХХ ст.: неопсихоаналіз, необіхевіоризм, 

когнітивна психологія. 

1. Неопсихоаналіз. 

2. Необіхевіоризм. 

3. Когнітивна психологія. 

Література: основна № 1-3, 5-7, 10; допоміжна № 1-3, 10-15, 15, 40. 

 

Тема 7.  Розвиток психології в Україні у радянській період ХХІ ст. 

1. Стан психологічного знання у Росії на початку ХХ ст. 

2. Концепції особистості вітчизняних психологів. 

3. Психологія у власних межах Г.С. Костюка. 

Література: основна № 1-4, 8-10; допоміжна № 1-3, 11-15, 20-25. 

 
Тема 8. Становлення психологічних знань в Україні на поч. ХХІ ст. 

1. Сучасні завдання та тенденції розвитку сучасної психології в Україні. 

2. Персоналії сучасної української психології. 

3. Проблеми та перспективи розвитку психологічної науки в Україні. 

Література: основна № 1-5, 8, 10; допоміжна № 2-7, 12-16. 

 
Тема 9. Сучасні тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної психології. 

1. Загальні проблеми психології у ХХІ ст. 

2. Сучасні напрями психології. 

Література: основна № 1-6, 9, 11; допоміжна № 13-15, 18-20, 32. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 

обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. 
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1. Вступ до історії психології. Місце і значення історії психології в системі 

наукового знання. 

2. Психологія античності та стародавнього Сходу. 

3. Психологія в епоху Середньовіччя та Відродження. Розвиток психології в 

Європі та арабомовному світі.     

4. Психологічні ідеї епохи Просвітництва. Розвиток асоціативної психології.  

5. Психоаналіз, аналітична та індивідуальна психологія. 

6. Біхевіоризм, гештальтпсихологія та гуманістична психологія. 

7. Психологічні течії ІІ пол. ХХст.: неопсихоаналіз, біхевіоризм, когнітивна 

психологія. 

8. Розвиток психології в Україні у радянський період ХХст. 

9. Становлення психологічних знань в Україні на поч. ХХ ст. 

10. Сучасні тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної психології. 

Література: основна № 1, 5, 7, 10; допоміжна № 2-5, 10, 40. 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе 

обсягом до 5 сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку 

або індивідуальною темою погодженою з викладачем. При написанні есе 

доцільним буде скористатись порадами за посиланням: 

https://zno.if.ua/?p=985. 

 

Тематика есе: 

1. Головні етапи історії психології. 

2. Методологічні основи наукової психології. 

3. Психологія як наука про виникнення і структуру суб’єктивного досвіду. 

4. Психологія народів та її елементи. 

5. Психологія поведінки та її детермінанти. 

6. Напрями и школи вітчизняної психології. 

7. Вчинкова природа і структура психічного. 
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Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

№ 
Назва теми 

 

 

Всього 

балів 

 

Форма заняття та 

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конс-

пекту-

вання, 

питань, 

виступ, 

допов-

нення) 

Самостійна 

робота 

(опрацю-вання 

матеріалів для 

підготовки, 

успішне 

виконання 

завдань) 

Розділ 1. Історія психології як галузь психологічної науки. Розвиток психологічних знань до 

ХІХ ст. 

1 Вступ до історії психології. Місце і 

значення історії психо-логії в 

системі наукового знання. 

7 1 4 2 

2 Психологія античності та 

стародавнього Сходу. 

7 1 4 2 

3 Психологія в епоху Середньо-

віччя та Відродження. Розвиток 

психології в Європі та 

арабомовному світі. 

7 1 4 2 

4 Психологічні ідеї епохи 

Просвітництва. Розвиток 

асоціативної психології  

7 1 4 2 

Розділ 2. Зародження та становлення психологічних шкіл у ХІХ-ХХ ст. 

5 Психоаналіз, аналітична 

індивідуальна психологія. 

7 1 4 2 

6 Біхевіоризм, гештальтпсихологія 

та гуманістична психологія. 

7 1 4 2 

7 Психологічні течії ІІ пол. ХХ ст.:  

неопсихо-аналіз, необіхевіоризм, 

когнітивна психологія. 

7 1 4 2 

Розділ 3.  Розвиток психологічної думки в Україні 

8 Розвиток психології в Україні 

у радянський період ХХст.  

7 1 4 2 

9 Становлення психологічних знань 

в Україні на поч. ХХІ ст. 

7 1 4 2 

10 Сучасні тенденції розвитку 

зарубіжної та вітчизняної 

психології 

7 1 4 2 

Разом 70 10 40 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи на написання есе 

 

5 

Залік 25 

Всього 100 балів 
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За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему, що 

повністю відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на 

лекціях ви можете отримати до 9 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та 

інших занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись 

мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в 

будь який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, 

викладач залишає за собою право не допустити до заняття студента, що 

порушує дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших 

товаришів по навчанню та себе – дотримуйтесь дисципліни під час 

освітнього процесу. Ці ж самі правила поведінки поширюються й на інші 

форми занять (семінари, практичні). Користування гаджетами для доступу до 

мережі Інтернет припустиме лише під час семінарських/практичних занять за 

вказівкою чи дозволом викладача. Пропущені лекції слід відпрацювати 

переписавши конспект та продемонструвавши його викладачу, при цьому 

слід бути готовим відповісти на його питання за змістом лекції. 

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

- ваша присутність та повний конспект семінарських питань 

забезпечують вам 1 бал; 

- для того аби отримати ще один бал слід брати участь в опрацюванні 

семінарських питань (доповнення, відповідь на питання викладача, 

висловлення своєї обґрунтованої точки зору під час обговорення проблемних 

питань); 

- виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання 

може принести вам ще один бал за умови, що відповідь буде змістовною та 

відповідати плановому питанню; 

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите 

власну точку зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її 

аргументацією, правильно відповісте на уточнюючі питання викладача то 

можете отримати ще 1 бал. 

 Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 4 

балів за одне заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням 

конспекту всіх питань з плану заняття та відповідями на питання викладача 

за змістом семінару під час відпрацювання.  

 Практичні заняття можуть принести вам по 2,5 бали за одне заняття за 

умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й 

успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не 

виконання завдань знижує ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності 

завдань з якими ви не впорались. Ваша присутність без підготовки та 

нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання 
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пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови 

попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до практичного 

заняття та виконання завдань запропонованих викладачем (увага – завдання 

можуть відрізнятись від тих, що вирішували ваші одногрупники).  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 0,5 бала за два 

повністю висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного списку. За 

виконання завдань для самостійної роботи ви можете отримати до 2,5 бали. 

 Кожен курсант (студент, слухач) має до кінця жовтня написати та 

надати викладачу есе на тематику з запропонованого переліку або за власною 

темою узгодженою з викладачем. Успішне виконання цього завдання 

оцінюється в 5 балів. При цьому оцінка відбувається узагальненням балів за 5 

критеріями: 1) грамотність та оформлення – 0,5 бала; 2) відповідність змісту 

темі – 0,5 бала; 3) структурна логічність – 0,5 бала; 4) аргументованість 

висновків – 0,5 бала; 5) оригінальність роботи та культура посилань на 

джерела – 0,5 бала. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

заліку на якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та 

обґрунтованості ваших відповідей. На заліку викладач задає вам 4 питання з 

переліку наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 10 балів. Якщо під 

час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не здавати залік 

вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних 

балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Питання до заліку 

1. Історія психології як наука.  

2. Предмет, завдання, методи історії психології. 

3. Етапи становлення психології як науки. 

4. Загальна характеристика психології періоду античності. 

5. Філософсько-психологічні погляди представників Мілетської школи. 

6. Атомічна філософсько-психологічна концепція Демокрита. 

7. Філософська й медична школа Гіппократа. 

8. Філософсько-етична система Сократа. 

9. Ідеалістична концепція Платона. 

10. Вчення Аристотеля про психіку людини. 

11. Вчення стоїків про створення світу та здібності душі. 

12. Етика стоїків та вчення про афекти. 

13. Концепція та етика Епікура. 

14. Погляди Лукреція Кара про створення світу та неоднорідність душі. 

15. Олександрійська школа лікарів та психофізіологія К. Галена. 

16. Теолого-містичні підходи до пояснення природи душі. 

17. Загальна характеристика психології в епоху Середньовіччя. 

18. Вклад арабських вчених у розвиток психології. 

19. Погляди Фоми Аквінського на природу душі. 

20. Ідеї Д. Сккота, Р. Бекона, В. Оккама, П. Абеляра. 

21. Розвиток психології в епоху Відродження. 

22. Основні тенденції розвитку філософії і психології у 17 ст. 

23. Філософсько-психологічна система Р. Декарта. 

24. Раціоналізм в психології: Г. Лейб ниця.  

25. Ідеї Б. Спінози. 

26. Матеріалістична концепція Т. Гоббса. 

27. Сенсуалізм Дж. Локка. 

28. Зародження та розвиток асоціативної психології 18 ст.  

29. Класичні теорії асоціативної психології (Т. Браун, Дж. Мілль, І. Гербарт, 

Дж. С. Мілль, Г. Спенсер). 

30. Французький матеріалізм.  

31. Розвиток німецької психології 18 століття. 

32. Природно-наукові передумови становлення психології як самостійної 

галузі знань.  

33. Виникнення перших експериментальних розділів психології. 

34. Становлення та розвиток нових психологічних шкіл: структуралізм й 

функціоналізм.  

35. Становлення та розвиток нових психологічних шкіл: Вюрцбурська школа.  
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36. Французька психологічна школа 19 ст.  

37. Описова психологія 19-20 ст.  

38. Розвиток галузей психології: вікова психологія.  

39. Розвиток галузей психології: етнічна психологія.  

40. Виникнення і розвиток соціальної психології.  

41. Розвиток диференціальної психології.  

42. Методологічна криза психології 20 ст.  

43. Загальна характеристика біхевіоризму.  

44. Загальна характеристика гештальпсихології.  

45. Глибинна психологія та її розвиток.  

46. Теорії 3. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера. 

47. Еволюція шкіл й напрямів психології: необіхевіоризм. 

48. Еволюція шкіл й напрямів психології: неофрейдизм. 

49. Основні теорії гуманістичної психології.  

50. Розвиток когнітивної психології. 

51. Зародження російської психології: тенденції розвитку.  

52. Виникнення і розвиток експериментальної психології в Росії.  

53. Російська психологія в 20-40 роках 20 ст. 

54. Формування і розвиток радянської вікової та педагогічної психології. 

55. Розвиток радянської психології другої половини 20 ст.  

56. Розвиток психології на Україні. 

57. Сучасні проблеми української психології. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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