
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП2.1.Б053.07-03 

2. Назва: Історія психології 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький О.О., доктор 

психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій;  
• визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів;  
• моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, школи, автора). 
• до розвитку своєї діяльності в нових унікальних умовах.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:антропологія, всесвітня історія, 

історія України, історія культури 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): загальна 

психологія, вступ до спеціальності. 

12. Зміст курсу:Предмет, завдання, методи історії психології. Психологія стародавнього світу. 

Психологія Античності. Психологічні вчення середньовіччя та епохи Відродження. Психологія як 

наука про свідомість. Виникнення експериментальної психології. Психологія “потоку свідомості”. 

Фрейдизм і неофрейдизм. Розвиток біхевіоризму. Гештальтизм як психологія цілісності. 

Феноменологічна стратегія в психології. Диспозиційні теорії особистості. Когнітивна психологія та 

школа Ж. Піаже.Розвиток психології в Росії. Психологія в радянський період.Розвиток психології на 

Україні. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Данилюк І. Історія психології в Україні. –К.: Либідь, 2002. – 152 с. 

2. Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібн. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. 

– 248 с.  

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

4. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. 

– 248 с.) 

5. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ.  – 

К.: Либідь, 2007 – 832 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16год. лекцій, 14год. Семінарських занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль(40 балів): заліктестовий в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедриОлексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліниСтавицький О.О., доктор психологічних наук, професор 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ФП2.1.Б053.07-03 

2. Title: History of psychology 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level:І (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied:1 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Resultsofstudies:after studying the discipline the student must be capable of: 

• determine the preconditions, influences, interrelationships of certain ideas, theories; 

• determine trends in the development of certain ideas and views; 

• to model the content of certain psychological concepts (according to the era, school, author). 

•to develop its activities in new unique conditions. 

10. Formsoforganizingclasses: study lessons, independent work, control activities 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:Anthropology, World 

History, History of Ukraine, History of Culture. 

12.Course contents:Subject, problem, methods of history of psychology. The psychology of 

the ancient world. Psychology of Antiquity. Psychological doctrines of the Middle Ages and 

the Renaissance. Psychology as a science of consciousness. The emergence of experimental 

psychology. Psychology of the "flow of consciousness". Freudianism and neo-Freudianism. 

Development of behaviorism. Gestaltism as a psychology of integrity. Phenomenological 

strategy in psychology. Dispositional theories of personality. Cognitive Psychology and the 

school of J. Piaget. Development of psychology in Russia. Psychology in the Soviet period. 

Development of psychology in Ukraine. 
13. Recommended educational editions: 1. Daniluk I. History of psychology in Ukraine. - 

K.: Lybid, 2002. - 152 p. 

2. Korolchuk MS, Krivoruchko P.P. History of Psychology: Teaching. manual - K .: Elga, 

Nika-Center, 2004. - 248 p. 

3. Korolchuk MS, Krivoruchko P.P. History of Psychology: Teaching. manual - K.: Condor, 

2009 - 232 pp., 

4. Korolchuk MS, Krivoruchko P.P. History of Psychology: Teaching. manual: K. Elga, 

Nika-Center, 2010. - 248 pp.) 

5. Manokha I.P., Romniece V.A. History of Psychology of the Twentieth Century: A Manual 

for Higher Educational Establishments. - K.: Lybid, 2007 - 832 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours Seminar classes, 60 hours. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test completion at the end of 1 semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current control (60 points): testing, questioning 

16. Languageofteaching:Ukrainian 

 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


