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Вступ 
 
 
 
 
 
 
 
     Програма вивчення фахової навчальної дисципліни «Загальна психологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки за спеціальністю Психологія. 
 

Предмет навчальної дисципліни: 
 
Об'єкт історії психології - уявлення про психічну реальність на різних етапах історичного 

розвитку; 
 
 
закономірності процесу становлення психологічного знання; 
 
 
дозволяє зрозуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету, методів, 
провідну проблематику;. 
 
               Міждисциплінарні зв'язки. 
 
Нормативна навчальна дисципліна “Загальна психологія” є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців, її засвоєння є підґрунтям для вивчення дисциплін “Загальна психологія”, 

та “Педагогіка” 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
 
Змістовний модуль 1. Психологія як наука  
 Змістовний модуль 2. Розвиток психології 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета - Навчальна дисципліна „Історія психології” призначена для вивчення студентами 

психологічного факультету з метою засвоєння психологічних знань, історії виникнення та 

розвитку психологічної науки, основних тенденцій та концепцій наукової думки від 

найдавніших часів до наших днів.  
Завдання курсу полягає в тому, щоб показати важливість знання історичних коренів 

наукових знань для адекватного осмислення системи ідей та категорій, що утворюють сучасний 

план психологічної науки. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 
- основні підходи вчених до предмета історії психології; 
- основні етапи розвитку психологічної науки в онтогенезі та соціогенезі; 
- виникнення, розвиток психології від найдавніших часів до наших днів; про розвиток 

наукових психологічних знань за кордоном та в Україні.  
вміти: 
- самостійно працювати з науковою літературою; 
- визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій; 
- ідентифікувати тексти, точки зору; 
- визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів.  
засвоїти: 
- предмет історії психології, її завдання та принципи; 
- основні етапи становлення та розвитку психологічних знань; 
- методи та основні підходи до засвоєння психологічного знання.  
 

 
Після вивчення дисципліни студенти складають екзамен. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Вступ до історії психології. Місце і значення історії психології у системі 

наукового знання.  
Історія психології як наука – особлива форма знань. Відмінності історії психології від 

історичної історіографічної психології. Місце і значення історії психології в системі наукового 

знання. Принципи побудови історико-наукового знання. Підходи до вивчення історії психології 

у зарубіжній психології. Взаємозв’язок історії психології з іншими науками.  
Методологічні принципи і підходи до побудови історії психології. Культурологічний 

принцип в історії психології. Феноменологічний принцип в історії психологи. 

Екзистенціальний принцип в історії психології.  
 
 
 
Тема 2. Історія психології, її предмет і задачі.  
Історія психології як галузь психологічної науки. Предмет історії психології та її 

завдання. Теоретичне та емпіричне знання. Особистість вченого в історії психології та вивчення 

психологічних проблем. Історія психології – особлива галузь знань. Історичний шлях 

психології. Місце та значення психології в системі наук.  
Історія психології і задача розробки системи психологічної науки. Специфіка історико-

психологічного дослідження. Засоби і способи організації історико-психологічного 

дослідження. Методи аналізу і тлумачення в історико-психологічному дослідженні.  
 
Тема 3. Зародження психологічної думки у країнах стародавнього Сходу.  
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Зародження психологічної думки в країнах стародавнього Сходу. Теорія і практика. 

Логіка і психологія наукового мистецтва. Основні принципи та підходи до побудови історико-
психологічного знання. Міф як джерело психологічної думки. Уявлення про природу міфу: 

теорії, підходи, пояснювальні принципи. Теорії міфу: порівняльний аналіз перспектив 

тлумачення сутності міфу. Категорії міфологічної психології: динаміка явищ, феноменів, 

понять.  
Особливості досліджень психологічних знань у країнах стародавнього Сходу. Китай. 

Індія. Ісламський світ. Японія. 
 
Тема 4. Антична психологія, її особливості та відмінності.  
Загальний нарис розвитку античної психологічної думки. Погляди вчених античності на 

природу психічного. Наука про душу.  
Розвиток психологічної думки в контексті філософії Стародавнього світу. Генезис, 

природа і розвиток античної філософії. Форми грецького життя, що підготували народження 

філософії. Поеми Гомера й гномічні поети. Суспільна релігія й орфічні містерії. Соціо-
політико-економічні умови, які сприяли розвиткові філософії.  

Відмінні риси античної філософії. Філософія як потреба людського духу. 

Фундаментальні проблеми античної філософії. Фази і періоди античної філософії. Основи 

філософської думки. Проблема начала всіх речей: Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Геракліт. 

Піфагор і так звані піфагорійці: число як начало. Ксенофан і елеати: відкриття буття. 

Філософська думка і відкриття людини.  
Сократ і підґрунтя філософії західної моралі. Новий зміст "чесноти" і нова шкала 

цінностей. Парадокси сократівскої етики. Відкриття поняття свободи. Нове розуміння щастя. 

Теологія Сократа. "Даймоніон" Сократа. Діалектичний метод Сократа і його ціль. Сократ і 

обґрунтування логіки. Олександрійські лікарі. Гіппократові медицина як філософський 

феномен. Трактат "Про природу людини" і теорія чотирьох станів.  
 
Тема 5. Вчення про душу в феодальному суспільстві.  
Розвиток психологічних ідей в арабомовному світі. Психологічні ідеї середньовічної 

Європи. Роджер Бекон. Номіналізм. Реалізм і номіналізм у розвитку психологічного знання. 

Виділення свідомості як критерію психіки. Оформлення емпіричної психології у філософських 

вченнях XVII ст.. Природа психічного. Вчення про рефлексію. Збуджувана сила поведінки. 

Психофізична проблема.  
 Розвиток психологічної думки в контексті філософії і релігійних ідей Середньовіччя. 

Патристика. Духовна революція біблійного послання. Структура і значення Біблії. 

Фундаментальні біблійні ідеї філософського значення. Патристика: розробка біблійного 

послання і філософствування у вірі.  
Великі систематизації розуму і віри. Фома Аквінський: розум і віра, філософія і теологія. 

Аналогія буття. Бонавентура: чи автономна філософія? Бог, людина і множинність форм. 

Експериментальна філософія і перші наукові дослідження епохи схоластики. Іоанн Дунс Скот і 

теології. Однозначність сущого. Соціально-історична ситуація. Вільям Оккам: особистість і 

твори. Пізнання інтуїтивне й абстрактне. Новий метод наукового дослідження. Логіка 

Середньовіччя.  
 
Тема 6. Історія психології епохи Відродження.  
Завершення розвитку психології в рамках вчення про душу. Розвиток філософської і 

психологічної думки в епоху Відродження. Історіографічне значення термінів "гуманізм" й 

"Відродження". Хронологічні границі й істотні характеристики гуманістико-ренесансного 

періоду. Ідеї і тенденції гуманістичної думки Відродження. Неоплатонізм Відродження. 

Арістотелізм епохи Відродження. Еразм Роттердамський і "філософія Христа". Ніколо 

Макіавеллі і теоретизація автономії політики. Видатні особистості італійського Відродження. 

Леонардо да Вінчі: природа, наука і мистецтво. Бернардино Телезіо: дослідження природи 
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відповідно до її власних принципів. Джордано Бруно: релігія як метафізика нескінченного і 

"героїчний ентузіазм". Томазо Кампанелла: натуралізм, магія і тривожне чекання загальної 

реформи.  
 
Тема 7. Становлення психологічної думки Нового часу.  
 Принципи психологічної думки XVII ст.  
Наукова революція: загальна характеристика. Формування нового типу знання, що 

вимагає союзу науки і техніки. Микола Копернік: реалізм і неоплатонізм. Драма Галілея і 

підґрунтя сучасної науки.  
Система світу. Методологія і філософія у творчості Ісаака Ньютона. Френсіс Бекон: 

філософ промислової ери. Теорія "ідолів". Мета науки: відкриття "форм". Р. Декарт - засновник 

сучасної філософії. Світ як машина. Душа і тіло. Правила моралі. Б. Спіноза і метафізика 

монізму. Пізнання і моральний ідеал. Лейбніц: метафізика плюралізму. Основи монадології. 

Предвстановлена гармонія. Людина і його доля. Т. Гоббс: навчання про сукупності тіл і теорія 

політичного абсолютизму. Теорія абсолютистської держави. Левіафан і система філософії 

Гоббса. Дж. Локк і створення критичного емпіризму. Вчення про ідеї і його загальну основу. 

Імовірність і віра. Морально-політична доктрина. Релігія і її відношення з розумом і вірою. 

Джордж Берклі: гносеологія номіналізму. Чому абстрактні ідеї є ілюзією. Д. Юм: ірраціональна 

основа моральності.  
 
Тема 8. Психологічні ідеї епохи Просвітництва.  
Становлення асоціативної психології у XVIII ст.. Психологічні погляди французьких 

просвітників. Психологія здібностей. Розвиток вчення про нервово-психічні функції. 

Зародження ідей про культурно-історичні закони духовного життя людей.  
Епоха Просвітництва і рух філософсько-психологічної думки.Девіз епохи: "Май 

мужність користуватися власним розумом". "Просвітительський розум" проти метафізичних 

систем. Просвітництво і Неокласицизм. Просвітництво у Франції.  
 Просвітництво в різних країнах Заходу. Англійське Просвітництво. Етика англійського 

Просвітництва. "Шотландська школа" "здорового глузду". Німецьке Просвітництво: 

характеристики, попередники, соціокультурна середовище. Італійське Просвітництво. І. Кант і 

критичний поворот західної думки. "Критика чистого розуму"'. "Критика практичного розуму" і 

Кантіанська етика. "Критика здатності судження".  
Підсумки розвитку психології у XVIII ст.  

 
 

 
МОДУЛЬ 2. 

 
Тема 9. Розвиток психології як науки про свідомість в першій половині XIX ст. та її 

становлення.  
Зародження та розвиток психології як науки про свідомість першої половини XIX ст.. 

Становлення німецької емпіричної психології. Природничо-наукові передумови психології. 

Психологія першої половини XIX ст.. Розвиток асоціативної психології. Розвиток психології в 

Росії. Поява принципу біологічного детермінізму.  
XIX століття: від романтизму в культурі до психології як науки. Романтизм і подолання 

просвітительства. Обґрунтування ідеалізму: Фіхте і Шеллінг. Фіхте: ідеалістичне пояснення 

пізнавальної діяльності. Шеллінг: "позитивна філософія", або Філософія міфології й 

Одкровення. Гегель: абсолютизація ідеалізму. Основи філософської системи. Виникнення і 

розвиток марксизму. Людвіг Фейєрбах і зведення теології до антропології. Утопічний соціалізм. 

Карл Маркс. Фрідріх Енгельс. Артур Шопенгауер: світ як воля і уявлення. Позитивізм: загальна 

характеристика. Огюст Конт: вчення про науку. Матеріалістичні вчення російських демократів. 

Визначні постаті в історії психології цього періоду.  
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Тема 10. Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей у 

другій половині XIX ст.  
Перші програми психології як самостійної науки. Розвиток галузей психології у другій 

половині XIX ст. Експериментальна психологія. Диференційна психологія. Психологія 

розвитку. Зоопсихологія. Соціальна і культурно-історична психологія. Психотехніка.  
Ніцше: вірність земному і переоцінка цінностей. Неокритицизм. Марбургська і 

баденська школи. Німецький історицизм. Макс Вебер. Методологія соціально-історичних наук. 

Прагматизм. Інструменталізм Джона Дьюі. Феноменологія. Екзистенціалізм. Мартін Хайдеггер. 

М. -Г. Гадамер. Поль Рікер. Спіритуалізм. Персоналізм. Неосхоластика.  
Психологічна лабораторія В. Вундта. Система психології В. Вундта. "Ідейний світ" В. І. 

Вернадского. Психологія суб'єктивного досвіду. Психічний світ Н. П. Ланге. Душа людини в 

аксіологічному тлумаченні. В. Дільтей. С. Л. Франк. Сенс життя в структурі дії.  
 
Тема 11. Основні психологічні школи та їх еволюція у XX ст..  
Психологічна думка кінці XIX- початку XX ст.. Криза в психології. Зародження 

психологічних шкіл та напрямків у зарубіжній психології.  
Психоаналіз З.Фрейда. Психоаналіз від анатомії мозку до "гіпнотичного катарсису". Від 

гіпнотизму до психоаналізу. Несвідоме і тлумачення сновидінь. Поняття "лібідо" і дитяча 

сексуальність. Едіпів комплекс. Структура особистості: Воно. Я і над-я. Ерос і танатос і 

"незадоволеність". Розвиток психотерапевтичних технік і теорія "трансфера". Психоаналіз після 

Фрейда. "Індивідуальна психологія" Альфреда Адлера. "Аналітична психологія" Карла Густава 

Юнга. Вільгельм Райх. Спроба синтезу марксизму і фрейдизму. Психоаналіз дитинства. Ганна 

Фрейд і Мелані Клайн. "Клієнт-орієнтована терапія" Карла Роджерса.  
Гештальтпсихологія. Фрейдизм. Глибинна психологія. Французька соціологічна школа. 

Описова психологія. Еволюція біхевіоризму. Неофрейдизм. Теорія поля Курта Левіна. Вчення 

Піаже про розвиток інтелекту. Теорія персоналізму. Гуманістична психологія.  
 
Тема 12. Розвиток психології в Росії XIX – початку XX століть.  
Особливості психологічної думки в Росії XIX- початку XX століть. Соціокультурні 

корені. Російський шлях у психології. Наука про поведінку. Особливості російської 

психологічної думки та її світове значення. Найважливіші тенденції розвитку російської 

психології.  
 
Тема 13. Розвиток психологічних знань за радянських часів (20-90-і роки XXст. ) 
Радянський шлях у психології. Реактологія. Твердження марксистсько-ленінської 

методології. Видатні вчені радянської епохи. Криза у радянській психології. Нищення 

психологічної думки. Принцип діяльності в психології.  
 
Тема 14. Психологія в Україні та її розвиток у власних межах.  
Психологія в Україні та українська культура XX ст.. Класично-інтроспективне, 

природничо-наукове та культурно-гуманістичне спрямування історії психології в Україні. 

Психологія у власних межах. Роль суб’єктивності у провідній діяльності Г. С. Костюка. 

Провідні вчені психологи в Україні кінця XX-початку XXI ст.  
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Теми для написання рефератів 

 
1. Зміна предмету психології: розвиток чи криза? 
2. Програми розвитку психології як емпіричної науки та їх реалізація. 
3. Багатогранність предмету історії психології.  
4. Утворення шкіл в психології на початку ХХ століття. 
5. Порівняльна характеристика психологічних поглядів Демокріта і Платона. Чим пояснюється 

відмінність їх поглядів?  
6. Розвиток поглядів З. Фрейда: від Ероса до Танатоса. 
7. Відмінність і подібність поглядів З. Фрейда і К. Юнга. 
8. Своєрідність психоаналітичного підходу до особистості  К. Хорні. 
9. Теорія захисних механізмів “Ego” в психоаналізі (від З. Фрейда до К. Хорні). 
10. Критика праць З. Фрейда біхевіористами. 
11. Індивідуальна психологія А. Адлера: особливості, основні пункти розбіжностей з теорією З. 

Фрейда. 
12. Трансформація психоаналізу: від З. Фрейда до психоаналітиків кінця ХХ століття. 
13. Що, кого і як розуміє “розуміюча” психологія? 
14. Теорія “потоку свідомості” В. Джеймса, напрямки в психології, розвиток яких вона 

надихнула. 
15. Трансформація ідей біхевіористів. 
16. Полеміка біхевіористів і гештальтистів. 
17. Теорії соціального научіння в біхевіоризмі. 
18. Людина – “великий білий щур” чи “маленький робот з біхевіористською програмою”? 
19. Гештальтистська модель особистості та групи К. Левіна. 
20. Сенс життя людини в екзистенційній психології В. Франкла. 
21. Критика теорії когнітивного дисонансу Фестінгера та поява альтернативних ідей. 
22. А. Маслоу: шлях самоактуалізації особистості. 
23. Розвиток психології на Україні. 
24. Л. С. Виготський і “Харківська школа” в психології. 
25. Тенденції розвитку сучасної психології. 
26. Теорії темпераменту: ретроспективний аналіз змін поглядів на природу темпераменту. 
27. Транс персональна психологія С.Грофа : підґрунтя, основш ще1, способи дослідження і 

корекції особистості. 
28. НЛП-джерела, основні техніки корекції особистості. 
29. Теорії темпераменту : ретроспективний аналіз змін поглядів на природу темпераменту. 
30. Картезіансько-Локківська концепція свідомості.  
31. Порівняльна характеристика психологічних поглядів Платона і Аристотеля. Які 

пояснювальні принципи використовували ці автори?  
32. Психологічні погляди Спінози та їх значення для психології ХХ століття (Виготський Л.С.)  
33. Порівняльний аналіз уявлень про душу у класиків античності (Платон, Арістотель) з 

уявленнями про душу в пізньої античності (Плотін, Августин) і середньовічної філософії 

(Фома Аквінський).  
34. Полеміка Г.В. Лейбніца з Дж. Локком і її історичний сенс.  
35. Основні положення культурно-історичної психології Л.С. Виготського.  
36. Рівні історико-психологічної рефлексії.  
37. Основні положення теорії діяльності О.М. Леонтьєва.  
38. Фактори, що впливають на розвиток наукових знань.  
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39. Основні принципи діяльнісного підходу С.Л. Рубінштейна.  
 
Вимоги до написання рефератів: 
– реферати приймаються тільки в рукописному варіанті; 
– структура реферату включає 4 обов’язкові структурні елементи: титульна сторінка (з       
відповідними реквізитами), зміст, основна частина, список використаної літератури; 
– мінімальний об’єм основної частини реферату не повинен становити менше 10 сторінок; 
– максимальна кількість виконаних рефератів – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання та захист реферату становить 10 балів. 

 
 

 Рекомендована література  
Базова 

1. 1 Ярошевский М. Г. Краткий курс истории психологии: Учеб. пособие. -М.: Международная 

педагогическая академия, 2009. - 144 с.  
2. Криворучко П. П. Історія психології: Курс лекцій / За заг. ред. М. С. Корольчука. - К.: КиМУ, 2013. - 220 с.  
3. Актуальные проблемы истории и теории психологии: Материалы конференции 19-20 ноября. - Ереван, 

1976. - 436 с.  
4. Выготский Л. С; Вопросы теории и истории / Собр. соч.: В 6 т. - М.,2008. - Т. 1.  
5. Ждан А. Н. История психологии: от античности к современности. - М.: Педагогическое общество России, 

2002. - 512 с.  
6. Исторический путь психологии: Прошлое, настоящее, будущее. - М.,2012. - 345 с.  
7. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука. - К.,1995. - 632 с.  
8. Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - 2-е изд.,испр. и доп. - М.: 

Политиздат, 1990. - 494 с.  
9. Ярошевский М. Г. История психологии. - 2-е изд. - М.: Мысль, 1976. -463 с.  
10. Ярошевский М. Г.,Петровский А. В. История и теория психологии. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - Т. 1. - 

394 с.  
11. Маслоу А. Дальнейшие рубежи развития человека // Вопросы саморазвития человека / 

Междисциплинарный теоретико-методологический сб. / Под ред. Данченко В. - К.,1990. - Вып. II. - С. 3-
10.  

12. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: Пер. с англ. — М.: Смысл, 1999. - 425 с.  
13. Обухов Я. Л. Символдрама и современный психоанализ. Сборник статей. — Харьков: Регион-информ, 

1999. - 252 с.  
14. Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій: Методологічні рекомендації / За ред. 

Бондаренко О. Ф. - К.: РНМК Міносвіти України, 1992. — 116 с.  
15. Перлз Ф.,Гудмен П.,Хефферлин Р. Практикум по гештальттерапии. -СПб.: Петербург - XXI век, 1995. - 448 

с.  
16. Роджерс К. Ю. Взгляд на терапию. Становление человека: Пер. с англ. / Под общ. ред. Исениной Е. И. - 

М.: Прогресс, 1994. - 480 с.  
17. Роджерс К. Ю. Об инкаутер-группах: Пер. с англ. — Нью-Йорк, 1970. -134 с.  
Допоміжна 
 

1. М.С Корольчук, П.П Криворучко- Історія Психології- основні періоди розвитку психологічного знання.- 
2010 Ельга-Н, Ніка-Центр 

2. История отечественной психологии конца XIX- Мехтиханова Н. Н.- Издательство «Флинта» 2010 год- 
Розвиток психолого-педагогічних знань 

3. История психологии. Проблемы методологии-  Кольцова В. А.- Институт психологии РАН  2008 год- 
основні проблеми методології історико-психологічного дослідження. 


