
ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Історія психології - це: 
а) наука, що досліджує минуле людини і суспільства з метою розуміння сучасності та 

визначення перспектив розвитку майбутнього; 
б) наукова теорія, яка досліджує закономірності, джерела та рушійні сили розвитку людини і 

суспільства; 
в) область психологічної науки, вивчає хронологію розвитку психологічних знань. 
2. Предметом історії психології є: 
а) психіка людини; 
б) уявлення про психічної реальності; 
в) психічна реальність. 
3. Історична думка має історію. Історія історичної науки є: 
а) історіософія; 
б) історіографія; 
в) історичний матеріалізм; 
4. Завдання історії психології: 
а) аналіз виникнення та подальшого розвитку наукових знань про психіку; 
б) відтворення історичної наукової психологічної думки; 
в) підходять обидва завдання. 
5. Хто з вітчизняних психологів спеціально не займався історією психології: 
а) С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьїв; 
б) П.Я. Гальперін, М.Г. Ярошевський; 
в) А.Н. Леонтьєв, А.В. Запорожець. 
6. Психологія виникла як наука: 
а) про душу; 
б) про свідомість; 
в) про поведінку. 
7. За словами відомого німецького психолога Германа Еббінгаузом, психологія має довгий 

минуле, але дуже коротку історію. Перші науково-психологічні знання виникли: 
а) в VI столітті до н.е .; 
б) в Х VII столітті; 
в) в ХIХ столітті. 
8. Назвіть рушійні сили і причини розвитку психологічних ідей (за Л. С. Виготському): 
а) соціальна та культурно-історична ситуація даної епохи (буття визначає свідомість); 
б) загальні умови і закони наукового пізнання, об'єктивні вимоги, пропоновані до наукового 

пізнання природою досліджуваного явища; 
в) можливі обидва варіанти відповіді. 
9. Відзначте важливі принципи історико-психологічного пізнання: 
а) принцип історизму, системності, об'єктивності; 
б) принцип сталості, реальності, задоволення; 
в) всі перераховані принципи. 
10. Який метод дослідження історія психології не використовує? 
а) біографічний метод; 
б) метод тестів; 
в) метод теоретичної реконструкції. 
11. Вчення про темперамент належить: 
а) Демокріту; 
б) Гіппократу; 
в) Геракліту. 
12. Людина, на думку Демокріта, складається з різного сорту атомів. Самі рухливі з них - 
атоми вогню - утворюють: 
а) людську душу; 
б) людський розум; 
в) людське тіло. 



13. Демокріт першим сформулював: 
а) принцип причинності (детермінізму); 
б) принцип історизму; 
в) принцип об'єктивності. 
14. Кому належить думка про те, що все суще складається з трьох сторін: буття, чуттєвого 

світу і небуття? 
а) Платону; 
б) Арістотелем. 
15. Хто з філософів вважав, що душа проявляється в трьох основних здібностей: рослинної, 

відчуває і розумної: 
а) Платон; 
б) Аристотель. 
16. Достовірне знання про об'єктивну реальність, з точки зору середньовічних філософів, 

видобувається тільки: 
а) за допомогою органів чуття; 
б) через божественне одкровення; 
в) за допомогою розуму. 
17. Августин вважав душу знаряддям, яке править тілом і надавав їй особливий характер, 

вважаючи, що її основу утворює: 
а) розум; 
б) почуття; 
в) воля. 
18. Головним джерелом психологічних знань для Бекона є: 
а) практичний досвід; 
б) сила розуму. 
19. Які психічні процеси виключалися Декартом зі сфери психічного: 
а) пам'ять, подання; 
б) розум, мислення. 
20. Які саме рівні пізнання виділяв Спіноза: 
а) чуттєве, логічне, інтуїтивне; 
б) чуттєве, демонстративне, інтуїтивне. 
 
 


