
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут права 
Кафедра суспільних дисциплін 

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ” 
Проректор з науково-педагогічної, 

методичної та виховної роботи 
___________ О.А. Лагоднюк 

„____”   ________ 2018 р. 
07-03-77 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Program of the Discipline 

 

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ 

HISTORY OF PSYCHOLOGY 
 

для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  
053 «Психологія» 

for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty  

053 "Psychology" 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07-03-77. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія психології» для 
здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія» – 
Рівне: НУВГП, 2018. – 20 с. 

 
Розробник: Ставицький О.О., доктор психол. наук, професор кафедри 

суспільних дисциплін. 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін 
Протокол  від 04 червня 2018 р. №15 
Зав. кафедри суспільних дисциплін_________ Ю.П. Олексін 
04 червня 2018 р. 

 

Схвалено науково-методичною комісією зі спеціальності    
053 «Психологія» 
Протокол № 2 від «04» червня 2018 р.  

Голова науково-методичної 
комісії _______________________________  Ю.П. Олексін 
04 червня 2018 року  

 

 

©С-70, 2018 
НУВГП, 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи 
організації навчання на основі освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» 
денної та заочної форми навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Вступ до 
спеціальності», «Практикум з психології», «Загальна психологія» та є вихідною 
для всього циклу психологічних дисциплін: «Вікова психологія», 
«Диференційна психологія», «Патопсихологія», «Соціальна психологія», 
«Педагогічна психологія» тощо.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 

 
Анотація 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія психології» є 
нормативним документом Національного університету водного господарства та 
природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на 
основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 
навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми 
навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. 
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до 
вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу 
дисципліни «Історія психології», необхідне методичне забезпечення, складові 
та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Історія 
психологія» є однією з базових складовою дисциплін психологічного циклу 
нормативного блоку. її вивчення передбачає розв'язання низки завдань 
фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: 
вивчення процесу розвитку поглядів на природу психічного. 

Ключові слова: психіка, душа, теорії, розвиток, філософія, мислення, 
пам'ять, емоції, особистість, школи, відчуття, людина, життя. 

 
Аbstract 

The work curriculum is made in accordance with the requirements of the 
credit-module system of training organization on the basis of an educational and 
professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum 
for the specialty "Psychology" of full-time education. 

Interdisciplinary connections: The study of the course involves the availability 
of systematic and thorough knowledge of the related courses - "Introduction to a 
specialty", "Practicum on psychology", "General psychology" and is the starting 
point for the whole cycle of psychological disciplines: "Age psychology", 
"Differential psychology", "Pathopsychology", "Social psychology", "Pedagogical 
psychology ", etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of 
higher education of Ukraine. 

Key words: psyche, soul, theory, development, philosophy, thinking, memory, 
emotion, personality, school. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 0,3 
для заочної форми навчання – 0,1. 
  

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

Заочна 
Форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
05. «Соціальні та 

поведінкові науки» 
 

Нормативна 
 

 
Спеціальність 

053 Психологія 
Модулів – 2 

Спеціалізація: 
психологія  

 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання:  
 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 

Рівень вищої світи: 
"бакалавр " 

16 год. 4 

Практичні, семінарські 

14 год. 6 

Лабораторні 
0 год.  

Самостійна робота 
60 год. 80 

Індивідуальні завдання:  

 
Форма контролю:  

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: забезпечення майбутніх психологів знаннями з вивчення процесу 

розвитку поглядів на природу психічного. 
Завдання: показати важливість знання історичних коренів наукових 

знань для адекватного осмислення системи ідей та категорій, що утворюють 
сучасний план психологічної науки. 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 
таких питань: поняття про психологічні знання і методи психології, психологія 
як наука та етапи і особливості її розвитку, структура психічних явищ та їх 
взаємозв'язок, аналіз прояву психічних явищ та їх психологічний зміст. 
Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 
програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема 
реферативних досліджень з історії розвитку психології, актуальних проблем 
розвитку психології.  

Вивчення навчальної дисципліни «Антропологія» спрямовано на 
формування таких компетенцій: 

Інструментальні компетенції:  

- готовність використовувати на практиці, в реальних умовах професійної 
діяльності засвоєні знання, навички і уміння з організації науково-дослідних, 
науково-практичних, управлінських заходів; 

- здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану на 
знаходження необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності, 
здійснювати аналіз та оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з 
різних джерел.   

Міжособистісні компетенції:  

- готовність до активного спілкування в науковій, виробничій і соціальній 
сферах діяльності, до встановлення адекватних міжособистісних стосунків в 
різних ситуаціях спілкування, до оптимізації умов взаємодії;  

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків (обґрунтувань, 
пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які 
навчаються.  

Системні компетенції:  

- готовність підвищувати свій інтелектуальний,  загальнокультурний, 
моральний й фізичний рівень розвитку особистості;  

- готовність самостійно оволодівати новими методами дослідження, 
гнучко адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого 
особистісного потенціалу, корекцію науково-практичного профілю своєї 
професійної діяльності у відповідності до вимог певного профілю професійної 
компетентності.  

Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й 
готовність до:  

- розробки програм дослідження (теоретичного, емпіричного), їх 
методологічного обґрунтування та методичного забезпечення з використанням 
новітніх знань та технологій;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- визначати й пояснювати психологічні механізми формування, 
функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, 
виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер їх 
індивідуального функціонування та розвитку; у практичній діяльності: 
здатність й готовність до:  

- постановки прикладних завдань у певній галузі застосування психології, 
планування й проведення прикладного дослідження в будь-якій галузі. 

Очікуванні результати навчання: В результаті освоєння дисципліни 
студент повинен:  
знати:  
- ключові положення основних психологічних теорій;  
- закономірності розвитку предмета психології;  
- основні персоналії, їх досягнення, ідеї засновників напрямків і шкіл 
світової психології; 
- основні віхи розвитку психології на Україні;  
- сучасний стан психологічних досліджень в Україні та їх місце в світовій 
психології. 
вміти:  
- визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій;  
- прослідкувати історію розвитку ідей та психологічних шкіл;  
- ідентифікувати тексти, точки зору;  
- визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів;  
- моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, 
школи, автора). 
 Знання, засвоєні в межах зазначеної дисципліни, будуть використані для 
розширення власного та професійного світогляду.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Донауковий період розвитку психології 

Змістовний модуль 1. Вчення про душу. 
Тема 1. Предмет, завдання, методи історії психології. 

Історія психології та психологічних вчень, історія людської цивілізації 
загалом: напрями вивчення і тлумачення. Відмінності історії психології та 
психологічних вчень від історіографічної психології та психології культури. 
Психологічне пізнання як діяльність. Місце і значення історії психології та 
психологічних вчень у системі наукового знання. 

Методологічні принципи і підходи до побудови історії психології та 
психологічних вчень: культурологічний, феноменологічний, екзистенціальний. 
Взаємозв’язок історії психології та психологічних вчень з іншими 
психологічними дисциплінами. Предмет історії психології та психологічних 
вчень і завдання розробки системи психологічної науки. Роль особистості 
вченого у розвитку історії психології та психологічних вчень. Специфіка, 
підходи і засоби організації історико-психологічного дослідження. Методи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



аналізу і тлумачення в історико-психологічному дослідженні. Способи пізнання 
світу та система психологічного виміру культурно-історичних епох 

Основні поняття теми: історіографія, психологічні вчення, науковець, 
вчений, дослідження, методи, методологія. 

Тема 2. Психологія стародавнього світу 
Міфологічна і народна психологія. Психологічна природа анімізму. 

Фаталізм і магія в ранніх психологічних уявленнях. Ритуали як основа 
психологічних уявлень. Ініціація та пізнання вікових особливостей психіки. 
Табу та вшанування мертвих. Традиція і вчинок. Психологія “не діяння” і 
“правил поведінки” (даосизм і конфуціанство) у давньому Китаї. Психологія 
нестриманої чуттєвості, страждання і звільнення від страждань (нірвана) у 
давній Індії. Психологія вед, упанішад та буддизму. Духовна революція 
біблійного послання та фундаментальні біблійні ідеї. Людське і вселюдське в 
ідеології Пророчого руху. Загальний нарис розвитку античної психологічної 
думки. Мікрокосмос і макрокосмос, ідеальне та матеріальне в структурі 
психічного. Матеріалістична психологія атомізму. Ерос і душа. Ідеалістична 
психологія про душу як форму тіла. Психологія софістики і філософський 
пошук людини. Сократівський принцип у психології. Платон про світ ідей і 
споглядання, що творить. Аристотель про людську душу і творчість. 
Поєднання мікрокосмосу і макрокосмосу в психології неоплатонізму. Антична 
філософія в епоху імперії. Формування християнського духовного вчення. 

Основні поняття теми: ведизм, упанішад, буддизм, біблійні ідеї, табу, 
традиції, вчинок. 

 

Тема 3. Психологія Античності. 
Феноменологічний поворот у тлумаченні зв’язку між мікрокосмосом і 

макрокосмосом. Моральна історія, як феноменологія людської душі. Душа і 
вище існування (Бог) — вихідна позиція середньовічної психології. Критика 
античних уявлень про душу. Моністичне тлумачення зв’зку тіла і душі. 
Проблема розвитку в ранньосередньовічній психології. Схоластично-
категорійна розробка проблем середньовічної психології. Томізм і категорійна 
“сума” психології. Фома Аквінський і Сігер Брабантський. Символізм 
середньовічної думки. Психіка як образ та атрибут буття в психології Данте. 
“Божественна комедія” і людська форма пошуку вищих цінностей. Образ 
Беатріче в структурі психологічних понять середніх віків. Патристика: 
розробка біблійного послання і філософствування у вірі. Теологія і схоластика 
про людину і її душу. Схоластика як спроба категорійного пояснення 
психічних явищ за відсутності посередніх ланок між всезагальним і 
одиничним.    

Основні поняття теми: психіка, душа, Томізм, символізм, схоластика, 
теологія, людські цінності. 

 
Тема 4. Психологічні вчення середньовіччя та епохи Відродження. 
Загальний поділ психології епохи Відродження. Титанізм як принцип 

ренесансової психології творчості. Універсалізм та індивідуація у психології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Леонардо да Вінчі. Джордано Бруно і героїчний ентузіазм. Прин-цип єдності та 
боротьби протилежностей у визначенні психічного М. Кузанським. “Я” та 
“інший” — психологічні принципи епохи Відродження. Ідеї, тенденції, 
спрямування гуманістико-відродницької думки: неоплатонізм, аристотелізм, 
скептициз м. Еразм Роттердамський і ”філософія Христа”. Мартін Лютер і 
реформація церкви. Нікколо Макіавеллі і теоретизація автономії політики. 
Ренесансові акценти у психологічних вченнях китайського буддизму, арабської 
та східнослов’янської психології. Формування нового типу знання, що 
потребує поєднання науки і техніки. Микола Коперник. Галілео Галілей. Ісаак 
Ньютон. Френсис Бекон: філософ промислової ери і науки. Р. Декарт і роздуми 
про свідомість. Б. Спіноза і метафізика монізму. Пізнання і моральний ідеал. Г. 
Лейбніц: метафізика плюралізму. Основи монадології. Поняття “апперцепція” і 
“безсвідоме” в теорії Г. Лейбніца. Основні риси концепції асоціанізму. 

Основні поняття теми: епоха Відродження, ренесанс, свідоме, 
безсвідоме, апперцепція, асоціанізм, метафізика, плюралізм. 

 
Модуль 2. Науковий період психології 

Змістовний модуль 2. Розвиток психологічних знань від епохи  
Просвітництва до ХХ ст. 

Тема 5. Психологія як наука про свідомість. 
Просвітництво у Франції. Виникнення, структура і співробітники 

Енциклопедії. Д. Дідро: від деїзму до матеріалізму. Е. Кондільяк і гносеологія 
сенсуалізму. Вольтер: боротьба за віротерпимість. Ж. Ляметрі і природно-
науковий підхід до проблеми людини і її психіки. Ж.-Ж. Руссо: про людину у 
”природному стані”. Італійське Просвітництво. Етика англійського 
Просвітництва. ”Шотландська школа” “здорового глузду”. Німецьке 
Просвітництво: характеристика, попередники, соціокультурне середовище. І. 
Кант і критичний поворот західної думки: “критика чистого ро зуму”, “критика 
практичного розуму”, “критика спроможності судження”. Визвольна війна і 
просвітницький рух в Україні. Стражденність і самодостатність людини у 
психології ХVІІ ст. Барокові форми моралі. Р. Декарт, Т. Гоббз, Б. Спіноза, Б. 
Паскаль, Ф. Ларошфуко, Дж. Локк та ін. і психологія самопізнання. Загальні 
ознаки Просвітництва ХVІІІ ст. Психологія індивідуального існування і 
трагедія бунтівного індивідуалізму. Дж. Байрон. Гегель і феноменологічний 
принцип у психології. Масонство як антипросвітництво. Психологія і 
революція. Сенсуалістична та натуралістична психологія. 

Основні поняття теми: індивідуалізм, просвітництво, ідеалістичне вчення, 
метеріалістичне вчення, психіка, Масонство, натуралізм, сенсуалізм. 

 
Тема 6. Виникнення експериментальної психології. 
Психологія в першій половині ХІХ ст. Рефлекторне вчення. Вчення про 

органи почуттів і головний мозок. Асоціативна психологія. Створення 
діалектико-матеріалістичних основ психології в середині ХІХ ст. Позитивізм. 
Раціоналізм і волюнтаризм. Вульгарний матеріалізм. Матеріалістичне вчення 
російських революційних демократів. Діалектико-матеріаліcтичне вчення про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



психічну діяльність, психіку і свідомість. Природничо-наукові передумови 
перетворення психології в самостійну науку. Фізико-хімічна школа у фізіології. 
Дарвінізм. Вчення про рефлекс. Психофізіологія органів почуття. Психофізика 
та дослідження довготривалості реакції. Наукова і сцієнтистська психологія. 
Психологія як наука про безпосередній досвід, інтенціональні акти свідомості, 
здійснення психічних діяльностей. Перші наукові психологічні програми. 
Психологічна лабораторія В. Вундта. Система психології В. Вундта. 

Основні поняття теми: раціоналізм, волюнтаризм, ідеалістичне вчення, 
метеріалістичне вчення, психіка, Дарвінізм, дослідження, експеримент, 
свідомість, рефлекс. 

 
Тема 7. Психологія “потоку свідомості”. 
Методологія наукового пізнання. Формування науки як соціального 

інституту. Парадигми, цінності і норми науки. Основні пояснювальні принципи 
психології. Предмет і методи психології. Психологічна наука і психологічна 
практика. Експериментальна психологія. Диференціальна психологія. Дитяча і 
педагогічна психологія. Зоопсихологія. Соціальна і культурно-історична 
психологія. Психотехніка. Структурна школа Е. Титченера. Вюрцбурзька 
школа. Функціоналізм в американській психології. Біхевіоризм. З. Фрейд і 
розвиток психоаналізу. Психологія форми (гештальтпсихологія). 
Методологічний антипсихологізм і феноменологічна психологія. Е. Гуссерль. 
Екзистенція як спосіб, ціль і зміст буття людини. М. Гайдеггер. Символіка духу 
і психологічна система. Е. Кассірер. Вчинкові засади рефлективності: 
універсальність та відповідальність буття. М. М. Бахтін. Психіка як “внутрішнє 
— буття”. Людина — вчинок — світ. С. Л. Рубінштейн.  

Основні поняття теми: антипсихологізм, феноменологічна психологія, 
зоопсихологія, психотехніка. диференціальна психологія, гештальтпсихологія, 
рефлексивність 

 
Тема 8. Фрейдизм і неофрейдизм.  
Психоаналіз як аналіз несвідомого після дії. Психоаналіз та суміжні 

напрями психології. Катарсис як сублімація та перехід несвідомого у свідоме. 
З. Фрейд. Механізм індивідуалізації психічного. Компенсаційна форма 
катарсису. А. Адлер. Колективне несвідоме та його архетипи. Аналітична 
психологія К. Г. Юнга. Егопсихологія. Захисні механізми на службі катарсису в 
подоланні страху смерті. З. Фрейд. Новий психоаналіз: зміщення акценту з 
природного на соціальне. Г. Саллівен. Конкуренція та порочне коло людської 
культури. Ілюзія катарсису в боротьбі за існування. К. Горні. Катарсис як 
“втеча від свободи”. Е. Фромм. Новітні форми та ідеї психоаналізу. Сублімація 
у творчості та катарсис. Г. Башляр. Структурний психоаналіз. Ж. Лакан. 
Феномен одновимірної людини в ідеології розвиненого індустріального 
суспільства. Г. Маркузе. Фрейдизм в Україні. 

Основні поняття теми: сублімація, механізми, свідоме, несвідоме, ілюзія, 
катарсис, архетипи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тема 9. Розвиток біхевіоризму. 
Екстеріоризація психічного. Тілесний образ людини та характер її 

поведінки. О. О. Богомолець. Е. Кречмер. В. Шелдон. Дж. Таннер. Р. Кнуссман. 
Інтеріоризація вчинкової дії. Ідея рефлексу як повернення до вихідної точки 
поведінки. І. П. Павлов. В. М. Бехтерєв. В. П. Протопопов. О. С. Залужний. І. 
П. Соколянський. К. М. Корнілов. М. О. Берштейн. П. К. Анохін. Поведінка під 
знаком стимулу. Класичний біхевіоризм. Дж. Вотсон. Необіхевіоризм. 
“Цілеспрямований біхевіоризм”. Е. Толмен. Оперантна поведінка. Б. Скінер. 
Гештальтпсихологія та інтеріоризація стимулу на базі його значення. В. 
Келлер. К. Коффка. М. Вертгаймер. Психологічна “теорія поля”. К. Левін. 
Ейдичний напрям у психології Е. Йєнш. Кібернетичний напрям у психології. 
Механізми інтеріоризації в когнітивній психології. У. Найссер, Ж. Брунер, Дж. 
Гібон та ін. 

Основні поняття теми: стимул, реакція, інтеріоризація, екстериоризація, 
ейдизм, рефлекс, поведінка. 

 
Тема 10. Гештальтизм як психологія цілісності. 

Німеччина в першій третині ХХ ст. Вчення  Вольфганга Келера, Макса 
Вертгеймера, Курат Коффки, Курта Левіна. 

Властивості сприймання в гештальтпсихології — константи, фігура, фон. 
Принципи гештальтпсихології: тенденцію сприйматись разом, 
схожість,  цілісність,  замкнутість, суміжність, загальна зона.   

Основні поняття теми: гештальт, цілісність, частка, фон, фактор, 
константа, фігура, тенденція. 

 
Тема 11. Феноменологічна стратегія в психології. 
Екстеріоризація психічного. Тілесний образ людини та характер її 

поведінки. О. О. Богомолець. Е. Кречмер. В. Шелдон. Дж. Таннер. Р. Кнуссман. 
Інтеріоризація вчинкової дії. Ідея рефлексу як повернення до вихідної точки 
поведінки. І. П. Павлов. В. М. Бехтерєв. В. П. Протопопов. О. С. Залужний. І. 
П. Соколянський. К. М. Корнілов. М. О. Берштейн. П. К. Анохін. Поведінка під 
знаком стимулу. Класичний біхевіоризм. Дж. Вотсон. Необіхевіоризм. 
“Цілеспрямований біхевіоризм”. Е. Толмен. Оперантна поведінка. Б. Скінер. 
Гештальтпсихологія та інтеріоризація стимулу на базі його значення. В. 
Келлер. К. Коффка. М. Вертгаймер. Психологічна “теорія поля”. К. Левін. 
Ейдичний напрям у психології Е. Йєнш. Кібернетичний напрям у психології. 
Механізми інтеріоризації в когнітивній психології. У. Найссер, Ж. Брунер, Дж. 
Гібон та ін..  

Основні поняття теми: когнітивізм, “теорія поля”, інтеріоризація, рефлекс. 
 

Тема 12. Диспозиційні теорії особистості. 
Самопізнання особистості у здійсненні та нездійсненні катарсису. 

Відкриття людини в гуманістичній психології. Ф. Северин. Особистість як 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



єдність багатоманітного. Персоналізм В. Штерна. Соціальний атом та 
психодрама Дж. Морено. Персонологія без особистості. Г. Маррей. 
Психологічна теорія драми та реальна трагедія її автора. Ж. Політцер. 
Клієнтцентрована терапія К. Роджерса. Гештальттерапія та її джерела: 
екзистенціалізм і феноменологія. Ф. Перлз. Трансакційний аналіз. Е. Берн, Т. 
Харріс. Екстаз і творчість. Осьовий час історичної творчості та подолання 
історії. К. Ясперс. Людина в історичному діянні. А. Тойнбі. Психологія в межах 
структурної антропології. К. Леві-Строс. Пошук людиною смислу життя і 
логотерапія. В. Франкл. Смисл життя і життя, відповідне смислу. Стрес без 
дистресу. С. Сельє. Людина, яка грає. Й. Гейзінга. “Благоговіння перед 
життям”. А. Швейцер. Від смислу вчинку і життя до його стратегії. К. О. 
Абульханова-Славська. Екстатичний смисл творчості: піднесення до вищої 
стадії буття у стані натхнення. Психологія творчості: від інтуїтивізму до 
гуманістичної традиції та від інтелектуалізму до біологізації. Творчість: 
фактори, риси, корені. Е. Торранс. Дж. Гілфорд. Г. Гутман. О. Я. Пономарьов. 
А. Кестлер. Екстатичний смисл еротизму. Гормічна психологія. В. Мак 
Доугалл. Психологія “другої та першої статі”. С. де Бовуар. Герменевтика М. 
Фуко. Ідея безкінечності. Ж. Дельоз. 

Основні поняття теми: трансакційний аналіз, стратегії, натхнення, стать, 
гендер, творчість, екстаз, еротизм, герменевтика. 

 
Тема 13. Когнітивна психологія та школа Ж. Піаже. 
Інтеріоризація як рух від дії до думки. Ж. Піаже. А. Валлон. С. Гемпшир. 

Дж. Мід. Структура і типи людської особистості. Г. Айзенк, Р. Кеттел. Етапи 
інтеріоризації та культура знака. Л. С. Виготський. Інтеріоризація у світлі теорії 
системної локалізації вищих психічних функцій людини. О. Р. Лурія. 
Настановчий сенс психічного як результат інтеріоризації. Д. М. Узнадзе. Теорія 
провідної діяльності та розвиток психіки. О. М. Леонтьєв. Теорія поетапного 
формування розумових дій. П. Я. Гальперін. Людина як суб’єкт діяльності. Б. Г. 
Ананьєв. 

Основні поняття теми: суб’єкт, психіка, етапи, формування, розумові дії, 
локалізація. 

 
Змістовий модуль 3. Психологія в радянський та пострадянський 

період 
 
Тема 14. Розвиток психології в Росії. Психологія в радянський період. 
Постання канонічної психології в історіогенезі науки. Система канонічної 

психології. Витоки канонічної психології. Структура канону. Від правчинку до 
канону. Канонічні форми психічного та психічних феноменів. Ідеологія в 
структурі вчинкового осередку психологічної системи. Загальнолюдське, 
класове та індивідуальне в ідеології як психологічна проблема. О. М. 
Раєвський. Смисл життя як провідна проблема ідеології. Є. Трубецькой. Смисл 
життя у його всеосяжній повноті. Підхід до єдності універсального та 
унікального. С. Л. Франкл.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні поняття теми: вчинок, мотив, мотивація, феномен, канонізація, 
система. 

 
 
Тема 15. Розвиток психології на Україні. 
Історико-психологічні дослідження ХХ ст. С. Л. Рубінштейн: проблеми 

історії психології та вчинковий осередок психологічної системи. Л. С. 
Виготський: відкриття у психології, його перетворення в пояснювальний 
принцип психологічної системи та історичний рух психологічної думки. Г. С. 
Костюк: історія психології та історія людської культури. Ю. П’єтер: історична 
доля людини залежить від рівня психологічного знання та його належного 
використання. А. О. Смирнов: історія психології як рушійна сила цієї науки. А. 
М. Ждан: періодизація становлення психологічних знань — головне завдання 
історії психології. М. Г. Ярошевський: “історична рефлексія” у збагаченні 
поступу психологічних знань. 

Сучасні видатні науковці та їх наукові школи України: І.Д.Бех, 
С.Д.Максименко, Л.Ф.Бурлачук, Т.С.Яценко та ін. 

Основні поняття теми: діяльність, одиниця поведінкова, мотив, метод, 
опитувальник, потреба, вчинок, нужда, мораль, воля. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 
усього у тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Донауковий період розвитку психології 
Змістовний модуль 1. Вчення про душу. 

Тема 1. Предмет, завдання, 
методи історії психології 

6 1 1   4 6     6 

Тема 2. Психологія 
стародавнього світу 

6 1 1   4 9 1    8 

Тема 3. Психологія античності 7 2 1   4 9 1    8 
Тема 4. Психологічні вчення 
середньовіччя та епохи 
Відродження 

6 1 1   4 9  1   8 

Разом за змістовним модулем 1 25 5 4   16 33 2 1   30 
Модуль 2. Науковий період психології  

Змістовний модуль 2. Розвиток психологічних знань від епохи  
Просвітництва до ХХ ст. 

Тема 5. Психологія як наука про 
свідомість 

6 1 1   4 5 1    4 

Тема 6. Виникнення 
експериментальної психології   

6 1 1   4 5 1    4 

Тема 7. Психологія “потоку 
свідомості” 

6 1 1   4 4  1   3 

Тема 8.  Фрейдизм і 
неофрейдизм 

6 1 1   4 5  1   4 

Тема 9. Розвиток біхевіоризму 6 1 1   6 4  1   3 
Тема 10. Гештальтизм як 
психологія цілісності 

6 1 1   4 4  1   3 

Тема 11. Феноменологічна 
стратегія в психології 

5 1    4 4  1   3 

Тема 12. Диспозиційні теорії 
особистості 

6 1 1   4 3     3 

Тема 13. Когнітивна психологія 
та школа Ж. Піаже 

6 1 1   4 3     3 

Разом за змістовним модулем 2 53 9 8   36 37 2 5   30 
Змістовий модуль 3. Психологія в радянський та пострадянський період 

Тема 14. Розвиток психології в 
Росії. Психологія в радянський 
період 

5 1    4 10     10 

Тема 15. Розвиток психології на 
Україні 

6 1 1   4 10     10 

Разом за змістовим модулем 3 11 2 1   8 20     20 
Усього годин 90 16 14   60 90 4 6   80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 
з\п 

Назва теми Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Предмет, завдання, методи історії психології 1  
2 Тема 2. Психологія стародавнього світу 1  
3 Тема 3. Психологія античності 1  
4 Тема 4. Психологічні вчення середньовіччя та епохи Відродження 1 1 
5 Тема 5. Психологія як наука про свідомість 1  
6 Тема 6. Виникнення експериментальної психології   1  
7 Тема 7. Психологія “потоку свідомості” 1 1 
8 Тема 8.  Фрейдизм і неофрейдизм 1 1 
9 Тема 9. Розвиток біхевіоризму 1 1 
10 Тема 10. Гештальтизм як психологія цілісності 1 1 
11 Тема 11. Феноменологічна стратегія в психології  1 
12 Тема 12. Диспозиційні теорії особистості 1  
13 Тема 13. Когнітивна психологія та школа Ж. Піаже 1  
14 Тема 14. Розвиток психології в Росії. Психологія в радянський період   
15 Тема 15. Розвиток психології на Україні 1  
Разом 14 6 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми 
навчання:  
- підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.  
- підготовка до контрольних заходів – 6 год.  
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 
на лекціях. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. М
етоди навчання 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна форма заочна форма 
1 Есе на тему пропущеного заняття, або заняття, де 

отримано негативну оцінку 
18 20 

2 Пошук джерел інформації по темі семінарського заняття 
в друкованому вигляді (монографії, науково-популярні 
видання, наукові та популярні статті) - в бібліотеках та в 
електронному вигляді - в мережі INTERNET та на 
електронних носіях (CD, DVD). 

18 27 

3 Конспектування першоджерел чи реферативне 
повідомлення, що містить аналіз ступеня висвітлення 
певного питання в підручниках та наукових 
дослідженнях. 

18 27 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 
 Разом 60 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При викладанні навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» 
використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 
мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 
– виконання індивідуальних психологічних досліджень; 
– тестових завдань; 
– прийомів рольової гри; 
– доповідей та повідомлень; 
– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 
– навчальних дискусій. 
 

8. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

в тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові питання (3 рівня складності, загальною кількістю понад 300 тестів). 
Модульний контроль проводиться в навчально-науковому центрі незалежного 
оцінювання НУВГП. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 
за такими критеріями: 

Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження та інші 

завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 
судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Модуль 1 Модуль2 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий 
модуль 2 

 

40 40 20 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 
Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

Т 
13 

Т 
14 

Т15 Т16  

10 10 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 100 
Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів. 
 

10. Шкала оцінювання 
 

 
11. Методичне забезпечення 

• опорні конспекти лекцій;  
• навчальні посібники;  
• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 

(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;  
• засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);  

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 
дисципліни «Історія психології». 

12. Рекомендована література 
 

Базова: 
1. Данилюк І. Історія психології в Україні. –К.: Либідь, 2002. – 152 с. 
2. Лихи Т. История современной психологии. – СПб.: Питер, 2003. – 448 с. 
3. Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології:  Навч. посібн. – К.: 
Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с. (або видання Корольчук М. С., Криворучко 
П.П. Історія психології:  Навч. посібн. – К.: Кондор, 2009. – 232 с., Корольчук 
М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: К.:Ельга, Ніка-
Центр, 2010. – 248 с.) 
4. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 
посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. – 992 с. ( або видання Маноха 
І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний посібник для 
ВНЗ. – К.: Либідь, 2003 – 990 с.;  Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  
ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ.  – К.: Либідь, 2007 – 832 с.) 
5. Марцинковская Т.Д  История психологии. – М.: Академия, 2009. – 544 с. 
6. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара: 
Бахрах. – М, 2008. – 544 с. 
7. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – 391 p. 
8. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 
and Company, 1996. – 432 p. 

Допоміжна 

1. Авгеева С.Н. История психологи. – СПб: Нева, 2000 
2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995. 
3. Анцыферова Л. И. Развитие и современное состояние зарубежной 
психологии. – М., 1994. 
4. Аристотель. О душе. Соч. в 4-х томах. Т. 1. – М., 1975. 
5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Л., 
1992. 
6. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. – СПб., 1992. 
7. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1984. 
8. Гальперин П.Я., Ждан А.Н. История психологи. – М.: Акад. проект Деловая 
книга, 2002. – 832 с. 
9. Ждан А. Н. История психологии: от античности до наших дней. – М.: Наука 
1990. – 355 с. 
10. Ждан А. Н. История психологии: Учебник, М. Педагогическое общество 
России. 2003. – 478 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Жуков С. М., Жукова Т. В. Історія психології. – К.: Кондор, 2009. – 232 с. 
(або видання Жуков С. М., Жукова Т. В. Історія психології. – К.: Либідь, 2005. – 
224 с.) 
12. История психологи в лицах. Персоналии.- М.: ПЕР СЭ, 2005. – 783 с. 
13. Лучинин А.С. История психологи: Учебное пособие.  –  М.: Изд-во 
«Экзамен», 2005. – 288с.  
14. Малашкина М. Популярная история психологии. – М.: Вече, 2002. – 480 с. 
15. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994. 
16. Розвиток філософської думки на Україні. – Львів, 1992. 
17. Роменець В. А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – К., 
1983. 
18. Роменець В. А. Історія психології. Відродження. – К., 1987. 
19. Роменець В. А. Історія психології ХVІІІ століття. Епоха Просвітництва: 
Навч. посібн. – К.: Либідь, 2006. –  1000с 
20. Роменець В. А. Історія психології. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – К.: Вища 
школа, 1996. 
21. Роменець В. А. Історія психології  ХХ ст. – К.:Либідь, 1998.  – 989 с.  
22. Степанов С. Психология в лицах. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
23. Сто великих психологов. – М.: Вече, 2004. – 427 с. 
24. Теория личности в западно-европейской и американской психологии // Ред.-
сост. Д. Я. Райгородский. – Самара, 1996. 
25. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
26. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М., 1991. 
27. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 
28. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – 
СПб., 2002. 
29. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1997. 
30. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. 
31. Хорни К. Женская психология. – СПб., 1993. 
32. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. – М., 1993. 
33. Хрестоматия по истории психологии (период открытого кризиса) // Под 
ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. – М.:Изд-во МГУ, 1990. 
34. Хрестоматия. История зарубежной психологии (30-60-е годы  
ХХ в.) // Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. – М.: Изд-во МГУ, 1986. 
35. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1998. 
36. Шульц Д., Шульц С. История современной психологи. – СПб.: Евразия, 
2002. 
37. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996. 
38. Юнг К. Г. Аналитическая психология. – СПб., 1994. 
39. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991. 
40. Ярошевский М. Г. История психологии. – М., 1992/1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – 391 p. 
42. Lonner W.J., Malpass R.S. Psychology and Culture. – Boston: Allyn and 
Bacon, 1994. –317 p. 
43. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath 
and Company, 1996. – 432 p. 
44. Psychologia: Podrecznik akademicki / Red. nauk. J. Strelau, D. R 
45. Russell R.W. Psychology in ist world context // American Psychologist . – 
1984.– 39 (9). –P. 1026–1031. 
46. Махній І.П., Скок М.А. Історія психологічної думки: Навч.посібник [ 
Електронний ресурс]. – Чернігів: Чернігівський національний університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 2010: http  //makhnii-history.blogspot.com/  

 
13. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 
3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
5. Психологічний сайт. / [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://psychology.net.ru/ 
6. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 
7. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psy.com.ru 
8. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.pssp.nm.ru/ 
9. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.pssp.nm.ru/ 
10. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psihogarmonik.narod.ru/ 
11. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
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