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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу 
“Історія психології” складені відповідно до програми вивчення дисципліни, 
які передбачають підготовку відповідей на контрольні питання та завдання, а 
також розв’язання проблемних ситуацій та творчих завдань. 

Мета самостійної роботи — закріпити теоретичні знання студентів у 
рамках програмного змісту дисципліни, розвинути у них вміння 
застосовувати ці знання при аналізі закономірностей та основних фактів 
історіогенеза психологічної науки. 

У результаті навчання за курсом студенти повинні знати: 
•  предмет, місце та роль історії психології у системі 

загальнонаукового та психологічного знання; 
• основні принципи та підходи до побудови історії психології; 
• етапи історичного формування предмету психології;  
• основні методи аналізу і тлумачення в історико-психологічному 

дослідженні; 
• основні етапи становлення та особливості розвитку донаукової 

філософсько-психологічної думки; 
• основні етапи становлення та особливості розвитку наукової психології; 
• сутність зарубіжних та вітчизняних вчень і напрямів сучасної 

психології;  
• напрями та зміст історико-психологічних досліджень XX ст. 

вміти: 
• вивчати та аналізувати наукову літературу; 

• орієнтуватися в основних філософсько-психологічних напрямах 
сучасної психології; 

• аналізувати та порівнювати у загальних рисах ідеї основних 
філософсько-психологічних напрямів різних історичних періодів та 
оцінювати їх історичний сенс та значення для розвитку психології як науки; 

•  використовувати надбані знання при опануванні інших 
психологічних дисциплін за фахом;  

•  об’єктивно оцінювати і сприймати погляди різних авторів на 
розуміння психологічних проблем. 

ознайомитись: 
• з історією психології як науки; 
• з основними категоріями і поняттями, введеними різними авторами; 
• розвитком психологічних знань в Україні; 
засвоїти: 
• предмет історії психології, її завдання та принципи; 
• основні етапи становлення та розвитку психологічних знань; 
• методи та основні підходи до засвоєння психологічного знання. 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ” 
 

№ 
теми 

Назва змістового модуля і теми 

  Змістовий модуль 1. Загальні питання побудови і пояснення історії 
психології  

1 Предмет, місце і роль історії психології у системі загальнонаукового і 
психологічного знання 

2 Принципи та методи історико-психологічного дослідження 
  Змістовий модуль 2. Донауковий період розвитку психологічної думки 
3 Розвиток психологічних уявлень у контексті міфології та філософії 

давнього світу 
4 Психологічна думка і релігійні ідеї середніх віків 
5 Розвиток філософської та психологічної думки в епоху Відродження та 

наукової революції 
6 Епоха Просвітництва і розвиток філософсько-психологічної думки 
 Змістовий модуль 3. Науковий період розвитку психології і система 

психологічних вчень 
7 Становлення психології як науки у ХІХ столітті та розвиток її галузей  
8 Основні закордонні психологічні напрями і школи кінця XIX – початку 

XX століття та їх еволюція  
9 Психологія та філософські вчення другої половини XIX ст.– XX століття  
10 Становлення та розвиток сучасних напрямів закордонної психології 
11 Напрями вітчизняної психології XIX–XX століття та перспективи її 

розвитку на початку XXI століття 
12 Історико-психологічні дослідження XX століття 
Разом годин: 162  

 



ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни 

“ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ” 
 

Змістовий модуль 1. Загальні питання побудови і пояснення історії психології 
Тема 1. Предмет, місце і роль історії психології у системі загальнонаукового і 

психологічного знання 
Мета: дати поняття про історію психології як галузь психологічної науки, її 

предмет і завдання, принципи і підходи до її побудови та місце і значення історії 
психології у системі наукового знання.  

Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 
те, що являє собою історія психології як галузь психологічної науки, який у неї предмет, 
на його відмінності від предмету психології, на зв'язок історії психології з історією 
розвитку людської цивілізації загалом, а також на етапи становлення психології як науки та 
її предмета. Звернути особливу увагу на відмінності історії психології від історичної 
психології та психології культури.  

Студенти повинні вміти розкривати місце і значення історії психології у системі 
наукового знання, знати її завдання та шляхи їх реалізації, а також принципи побудови 
історико-наукового знання. Вміти визначати підходи до вивчення історії психології та 
розкривати її взаємозв’язок з іншими науками та психологічними дисциплінами; знати 
основні етапи становлення психології як науки та її предмета.  

Словникова робота: історія психології, предмет історії психології, історіографія 
психології, історична психологія, психологія культури, сцієнтизм, антисцієнтизм, метафізика, 
міфологічна психологія, петрогліфи, філософська психологія, культурологічний принцип, 
екзистенціальний принцип, феноменологічний принцип.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Дайте визначення історії психології та її предмета. Які проблеми вивчає історія 

психології? Яке значення вони мають для психологічної науки? 
2. Охарактеризуйте зв'язок історії психології з історичним процесом розвитку людської 

цивілізації загалом.  
3. Основні підходи до визначення рамок та етапів розвитку психології. Чим відрізняється 

філософська психологія від міфологічної? 
4. У чому полягає специфічність предмету історії психології? Чим він відрізняється 

від предмету психології?  
5. Визначте відмінність історії психології від історичної психології та психології 

культури.  
6. Охарактеризуйте завдання історії психології, їх призначення та шляхи вирішення. 
7. Взаємозв’язок історії психології з іншими науками та психологічними 

дисциплінами.  
8. У чому сутність культурологічного принципу в історії психології? 
9. У чому полягає сутність феноменологічного та екзистенціального принципів в 

історії психології? 
10. Охарактеризуйте основні етапи становлення психології як науки та її предмета. 
Коли і на якій підставі психологія стала самостійною наукою? 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Історія психології – це: 
а) самостійна сфера наукового знання; 
б) галузь психологічної науки; 
в) одне з явищ світової культури та її генезису. 

2. З наведених прикладів визначте, що є об'єктом історії психології: 
а) історичний процес розвитку психологічної науки; 



б) закономірності та послідовність зміни основних "формацій" наукового мислення в 
психологічній науці;  
в) особливості діяльності людей, зайнятих пізнанням психічного світу. 

3. У відповідний стовпчик таблиці занесіть ті питання, які вивчає історія 
психології, історична психологія та психологія культури.  

 
Історична психологія Історія психології Психологія культури 

 
 
 
 

  

Список питань:  
1) історичне становлення психологічних знань;  
2) психологічні особливості становлення пізнання, світосприймання особистості;  
3) відтворення правдивої картини змін в уявленнях про історичну зміну предмету 

психології; 
4) засвоєння людьми звичаїв та ритуалів у різні епохи;  
5) механізми процесів психічного відображення та створення людиною культурних 

цінностей; 
6) особливості прояву та формування особистісних якостей людини в процесі 

інкультурації; 
7) специфіку етнічних стереотипів в умовах монокультури окремих регіонів;  
8) особливості діяльності людей, зайнятих пізнанням психічного світу;  
9) специфіку побудови свідомості в різних суспільно-економічних формаціях;  
10) динаміку психологічного пізнання у його цілісності;  

4. Прокоментуйте вислів К. Ясперса про історію. Що, на вашу думку, мав на 
увазі К.Ясперс?  

«Історія – завжди зрозуміле для людини минуле, сфера засвоєння цього минулого, 
усвідомлення свого походження».  

5. Культурологічний підхід до пояснення історії психології припускає: 
а) вивчення історії психології у зв'язку з історією людської культури загалом; 
б) необхідність ілюстрування фактів історії психології фактами культури;  
в) поєднання принципів психологічного і культурологічного аналізу у вивченні явищ 

історії. 

Робота з першоджерелами (анотування літератури) 
1. Ярошевский М. Г. История психологии от Античности до середины ХХ века. Учеб. 

пособие. – М., 1996. – С. 6–13.  
2. Степанов В.Е., Ступницкий В.П. Психология: Учебник для вузов. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – С. 18–21. 

Теми рефератів 
1. Історичний шлях психології. 
2. Місце і значення історії психології у системі наукового знання.  
3. Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суті психічної реальності 

в історії психології.  
4. Культурологічний підхід до побудови історії психології. 

Література:  
основна [2–4; 9–12; 17; 21; 22; 27]; 

додаткова [6; 14; 17; 21; 25]. 
 



Тема 2. Принципи та методи історико-психологічного дослідження 
Мета: дати поняття про зміст, специфіку історико-психологічного дослідження, його 

методологічні принципи та методи дослідження в історії психології, а також основні підходи до її 
вивчення.  

Методичні вказівки: студенти повинні звернути увагу на специфіку дослідження в 
історії психології, його основні етапи та джерела, розкривати сутність теоретичного та 
емпіричного знання, основних методологічних принципів та методів наукового 
дослідження в історії психології. Визначити роль особистості вченого в історії психології 
та вивченні психологічних проблем. Знати основні підходи до вивчення історії психології та її 
предмету.  

Словникова робота: методологія, метод, парадигмальний, контекстний, 
персоналістичний, діадний підходи до вивчення історії психології, принцип історизму, 
принцип об'єктивності історико-психологічного дослідження, презентизм, антикваризм, принцип 
конструктивно-позитивного аналізу, принцип єдності логічного і історичного, принцип 
детермінізму, принцип системності, принцип періодизації і спадкоємності розвитку 
психологічного знання, принцип єдності минулого, сьогодення і майбутнього, принцип єдності 
колективної і індивідуальної творчості в розвитку психологічного знання, структурно-
аналітичний метод, порівняно-співставлюючий метод, історико-генетичний метод, метод 
категоріального аналізу, аналіз продуктів діяльності, вивчення архівних матеріалів, історична 
реконструкція, інтерв'ю, проблемологічний аналіз, біографічний та автобіографічний методи, 
джереловедницький аналіз, бібліометричний метод.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Що є методологією психологічного пізнання явищ світу? 
2. Зміст та специфіка історико-психологічного дослідження. 
3. Охарактеризуйте основні методологічні принципи історико-психологічного 

дослідження. Що таке презентизм та антикваризм?  
4. Методи методи планування (організації) наукового дослідження в історії психології. Чим 

відрізняється генетичний метод організації історико-психологічного дослідження від інших 
методів його планування?  

5. Охарактеризуйте основні методи збору і інтерпретації фактологічного матеріалу даних в 
історико-психологічному дослідженні.  

6. З якою метою в історико-психологічному дослідженні застосовують метод аналізу 
продуктів діяльності? 

7. Що вивчається в історії психології за допомогою методу інтерв’ю? Наведіть приклади 
застосування цього методу у вітчизняній та закордонній науці.  

8. Охарактеризуйте основні етапи історико-психологічного дослідження. Які методи 
використовуються на кожному етапі?  

9. Що є основними джерелами вивчення історії психології?  
10. Охарактеризуйте основні підходи до вивчення історії психології. Чим відрізняється 

контекстний підхід від парадигмального?   

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Пригадайте зі свого індивідуального досвіду декілька ситуацій спостереження, 

в яких Ви були спостерігачем; опишіть три ситуації та зробіть спробу визначити 
об’єкт і предмет свого спостереження в них.  

2. З наведених прикладів визначте відповідно до якого принципу історико-
психологічного дослідження в основі будь-якої історико-психологічної події лежить 
сукупність явних або неявних причин:  
а) детермінізму; 
б) історизму; 
в) єдності минулого, сьогодення і майбутнього.  



3. Продумайте та складіть список питань для інтерв’ю з учнями, послідовниками 
і соратниками якогось відомого вітчизняного вченого. Про що б Ви дізнавались у його 
опонентів?  

Проаналізуйте роль особистості вченого в розвитку історії психології.  
 
4. Який підхід до вивчення історії психології заснований на ідеї, що  прогрес і зміни в 
науковій історії пов'язані з діяльністю видатних особистостей:  
а) діадний; 
б) персоналістичний; 
в) контекстний.  

Робота з першоджерелами (анотування літератури) 
1. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 11–22.  
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии / Пер. с англ. А.В. 

Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 
2002. – С.15–28. 

Теми рефератів 
1. Методологічні проблеми історії психології. 
2. Психологічне пізнання як діяльність.  
3. Роль особистості вченого у розвитку історії психології. 
4. Специфіка, підходи і засоби організації історико-психологічного дослідження. 

Література:  
основна [2–4; 8–12; 17; 21; 25; 27];  

додаткова [4; 9; 17]. 
 

Змістовий модуль ІІ. Донауковий період розвитку психологічної думки  
Тема 3. Розвиток психологічних уявлень у контексті міфології та філософії 

давнього світу  
Мета: дати поняття про міфологію як джерело психологічної думки та особливості 

розвитку психологічної думки в епоху античності. 
Методичні вказівки: студентам необхідно звернути увагу на сутність міфологічної 

психології, її основні категорії, на сутність міфу як джерела філософської та психологічної 
думки, на особливості міфологічної свідомості та уявлення про природу міфу: теорії, 
підходи, пояснювальні принципи. 

Студенти повинні відстежити взаємозв’язок наукових поглядів учених на природу 
психічного в епоху античності. Звернути особливу увагу на вчення Аристотеля про душу 
та наукові погляди мислителів античності на природу психічного. Вміти встановлювати 
відмінність матеріалістичного та ідеалістичного філософських напрямів у розумінні 
природи душі. Звернути увагу на своєрідність філософсько-психологічної думки у 
стародавньому Китаї та Індії, на духовне значення Біблійного послання та сутність його 
основних фундаментальних положень.  

Словникова робота: анімізм, метаморфози, метемпсихоз, фетишизм, тотемізм, табу, 
ініціація, магія, легенда, інкарнація, іманентність, міф, міфологічна свідомість, орфічні 
містерії, мікрокосмос, макрокосмос, панпсихізм, гілозоїзм, монізм, атомістична психологія, 
фізис, стоїцизм, кінізм, скептицизм, епікуреїзм, даосизм, конфуціанство, упанішади, 
сократичний метод, ідея, світ ідей, афект, перипатетики, неоплатонізм, Біблія.  

Питання та завдання для самоконтролю  
1. Охарактеризуйте міф як джерело психологічної думки та основні особливості 

міфологічної свідомості. Які теорії про природу міфу Ви знаєте?  
2. Розкрийте поняття основних категорій міфологічної психології: фетишизму, 

анімізму, метемпсихозу, метаморфози і тотемізму.  



3. Дайте поняття фаталізму і магії та їх подолання у межах ранніх психологічних 
вчень.  

4. Ритуали і табу, ініціація та пізнання вікових особливостей психіки.  
5. Психологічна думка у Давньому Китаї: даосизм та конфуціанство.  
6. Особливості індійської стародавньої релігійно-філософської думки. Психологія 

вед, упанішад та буддизму.  
7. Охарактеризуйте основні етапи та умови розвитку античної філософсько-

психологічної думки.  
8. Античні уявлення про природу психічного представників Мілетської школи. У чому 

особливості і значення уявлень про душу Геракліта Ефеського?  
9. Охарактеризуйте уявлення про душу Піфагора та Піфагорійської школи.  
10. Особливості матеріалістичного вчення про душу в античній філософії. У чому 

сутність атомістичної психології Демокріта?  
11. Хто такі софісти? У чому полягає своєрідність їх філософсько-психологічної 

думки? На вивчення яких питань вони спрямували філософський інтерес? 
12. У чому сутність Сократівського методу діалогу? Чому Сократа вважають піонером 

психотерапії?  
13. Дайте характеристику філософії ідеалізму Платона. Розкрийте його погляди на 

людину та її душу.  
14. У чому схожість та відмінність розуміння душі у теоріях Аристотеля та Платона? У 

чому сутність теорії пізнання Аристотеля?  
15. Охарактеризуйте розвиток ідей Аристотеля перипатетиками.  
16. У чому полягають особливості елліністичного періоду розвитку античної філософсько-

психологічної думки? Охарактеризуйте основні ідеї епікуреїзму, стоїцизму та скептицизму.  
17. Назвіть основних представників неоплатонізму та охарактеризуйте основні 

філософсько-психологічні ідеї в рамках цього напряму.  
18. Розкрийте духовне значення Біблійного послання. Охарактеризуйте його основні 

фундаментальні положення.  

Творчі завдання та проблемні ситуації  
1. Визначте, що являє собою фетишизм:  
а) культ неживих предметів, які наділяються надприродними властивостями; 
б) уявлення про загальну одухотвореність природи;  
в) існування душі у всіх природних тілах та явищах. 
Наведіть приклади прояву фетишизму у сучасному світі.  
 
2. Визначте та проаналізуйте основні особливості міфів і міфотворчості та їхню роль 

в історії людського суспільства.  
3. З наведених прикладів поняття анімізму стосується: 
а) прояв міфологічної свідомості, що полягає в одухотворенні явищ світу і наділенні 

їх здатністю впливати на життя людини; 
б) вчення про душу; 
в) характеристика первинного уявлення людини про світ. 

4. Встановіть на чому базувалося вчення про пізнання Сократа: 
а) на зверненні до внутрішнього світу суб'єкта "усередину", його переконань і цінностей; 
б) на зверненні до минулого досвіду спілкування та взаємодії людини з оточенням;  
в) на пізнанні своїх здібностей через їх досвідне випробування. 

5. У зошитах для самостійної роботи дайте характеристику 
післяаристотелівського періоду розвитку античної психології. 



6. Як в давньокитайській філософії зветься основа всього, джерело всіх речей і явищ, 
матеріального і духовного життя, а разом з тим і їх мета:  

а) Де; 
б) Дао;  
в) Жень. 

Робота з першоджерелами (анотування літератури) 
1. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: 

Навч. посіб. – К.: Либідь, 2005. – С. 149–230; С. 289–420.  
2. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С.24–80.  

Теми рефератів 
1. Міфологічна психологія – продукт несвідомої творчості народів. 
2. Психологічна природа анімізму. 
3. Антична психологія та її значення для розвитку і становлення науки. 
4. Теорія темпераменту в античній психології. 
5. Платон: вчення про світ ідей, ідея безсмертя душі, про красу і гармонію. 
6. Філософсько-психологічні погляди неоплатоніків.  
7. Поєднання мікрокосмосу і макрокосмосу в психології неоплатонізму.  
8. Формування християнського духовного вчення.  

Література:  
основна [1–12; 15; 18; 22; 26; 27]; 

додаткова [7; 8; 11; 15; 17; 18; 20; 24]. 
 
 

Тема 4. Психологічна думка і релігійні ідеї середніх віків 
Мета: дати поняття про розвиток психологічної думки в контексті філософії і 

релігійних ідей Середньовіччя. 
Методичні вказівки: студентам необхідно звернути увагу на психологічні ідеї 

середньовічної епохи, основні ідеї Християнства як основи середньовічної філософії і 
психології, на реалізм і номіналізм у розвитку психологічного знання, виокремлення 
свідомості як критерію психіки. Розглянути основні погляди на душу представників 
грецької та латинської патристики, а також схоластів. Звернути увагу на уявлення про 
процес пізнання у реалізмі та номіналізмі, а також на зародження і сутність волюнтаризму 
у психології середніх віків. Вміти визначати специфіку арабомовної науки в історії 
психології, а також своєрідність філософсько-психологічної думки Київської Русі.  

Словникова робота: теоцентризм, монотеїзм, креаціонізм, супранатуралізм, 
есхатологія, провіденціалізм, антропоцентризм, гностицизм, патристика, апологети, 
схоластика, реалізм, номіналізм, концептуалізм, томізм, волюнтаризм.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Які нові проблеми з’явились у психології Середньовіччя? Як феодалізм впливав на 

розвиток психологічних знань?  
2. Базові ідеї та вчення Християнства як основа середньовічної філософії і 

психології. 
3. Які основні ідеї психології патристики? Дайте характеристику грецькій патристиці 

(апологети, катехізисна школа Александрії, Каппадокійська школа).  
4. Охарактеризуйте погляди на душу людини преп. Максима Сповідника та преп. 

Іоанна Дамаскіна.  
5. Які основні ідеї представників латинської патристики? Розкрийте погляди на 

особистість та її духовне життя блаж. Аврелія Августина. 
6. Схоластика та її основні течії. У чому полягала полеміка між реалізмом і 

номіналізмом?  



7. Розкрийте сутність схоластичного вчення Фоми Аквінського та його значення для 
психології.  

8. Особливості арабомовної науки в історії психології. У чому полягала сутність 
експериментів Ібн Сіни? У чому своєрідність трактовки Ібн Рушда вчення Аристотеля?  

9. Охарактеризуйте головні віхи та підсумки психології середніх віків. 
10. Своєрідність філософсько-психологічної думки Київської Русі.  

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. З наведених прикладів поняття теоцентризму стосується:  
а) розуміння світу, при якому Бог мислиться присутнім у всіх речах; 
б) розуміння світу, у якому джерелом і причиною всього сущого виступає Бог, як активний 

Центр світобудови; 
в) вчення, згідно якого Бог передвизначає перебіг усіх подій у світі, в людській історії та в 

житті кожної окремої людини. 

2. Особливу роль у становленні християнської догматики в IV ст. відіграли: 
а) аріани; 
б) апологети; 
в) каппадокійці. 

3. У зошитах для самостійної роботи охарактеризуйте патристику і 
схоластику. Проаналізуйте їх схожість та відмінність в уявленнях про душу людини.  

4. Хто з наведених представників патристики вважається одним з основоположників 
святоотеческого вчення про людину, який приділяв особливу увагу антропології і психології:  

а) св. Василь Великий; 
б) св. Григорій Нисський; 
в) св. Григорій Назіанзін.  

5. У зошитах для самостійної роботи дайте порівняльну характеристику поглядів 
на душу людини Ф.Аквінського та блаж. Августина.  

Робота з першоджерелами (анотування літератури) 
1. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: 

Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – С. 421–510. 
2. Ярошевский М. Г. История психологии. – М.: Мысль, 1985. – С. 89–108.  

Теми рефератів 
1. Проблема розвитку в ранньосередньовічній психології. 
2. Християнське вчення про зміст людського буття. 
3. Природа людини та її душі у вченнях св. Отців Середньовіччя. 
4. Вчення про обожнення людини св. Григорія Богослова.  
5. Стадії духовного зростання людини в "Лествиці" преп. Іоанна Лествичника.  
6. Схоластичне вчення Сігера Брабантського. 
7. Образ Беатріче в структурі психологічних понять середніх віків (Данте). 
8. Майстер Екхарт і німецька містика. 

Література:  
основна [1–12; 15; 17; 18; 21; 22; 26; 27]; 

додаткова [7; 8; 14; 15; 17; 18; 20; 23]. 
 

Тема 5. Розвиток філософської та психологічної думки в епоху Відродження та 
наукової революції  

Мета: дати поняття про розвиток філософської і психологічної думки в епоху 
Відродження та наукової революції.  

Методичні вказівки: студентам необхідно звернути увагу на основні ідеї і принципи 
гуманістико-відродницької думки, на завершення розвитку психології в рамках вчення 



про душу, на психологію епохи італійського Відродження та емпіричні спрямування 
психології Іспанії. Розглянути основні ідеї відродницького неоплатонізму, аристотелізму, 
скептицизму та натурофілософії. Вміти визначати особливості розвитку релігійної думки і 
політичних поглядів в епоху Відродження та їх значення для розвитку психології.  

Студенти також повинні звернути увагу на становлення психологічної думки в епоху 
Наукової революції, формування нового типу знання, що потребує поєднання науки і 
техніки, на виділення свідомості як нового предмету психологічного вивчення в епоху 
Нового часу, а також на концепцію асоціанізму у представників емпіричного напряму. 
Визначати відмінності у поглядах представників емпіризму та раціоналізму на процес 
пізнання. Розглянути своєрідність слов’янського бароко.  

У процесі вивчення рекомендованої літератури варто звернути особливу увагу на 
різні теоретичні підходи та особливості психологічної думки у ХVIІ ст. 

Словникова робота: гуманізм, відродження, титанізм, пантеїзм, антропоцентризм, 
натуралізм, неоплатонізм, скептицизм, риси песимізму, риси ірраціоналізму, реалізм, 
метафізика монізму, метафізика плюралізму, реформація, емпіризм, раціоналізм, дуалізм, 
рефлекс, рефлексія (за Р.Декартом), монадологія, психофізичний паралелізм.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Загальна характеристика розвитку філософської і психологічної думки в епоху 

Відродження. Особливості духовного життя епохи Відродження.  
2. Основні ідеї і принципи гуманістико-відродницької думки. Історіографічне 

значення термінів “гуманізм” і “відродження”. 
3. Охарактеризуйте відродницький гуманізм як філософський напрям та основні ідеї його 

представників Ф. Петрарки, Данте Алігьєрі, Л. Валла.  
4. Розкрийте сутність титанізму як принципу ренесансної психології.  
5. У чому особливості ренесансної психології творчості? Універсалізм та 

індивідуація у психології Леонардо да Вінчі.  
6. Характеристика відродницького неоплатонізму.  
7. Аристотелізм та натурофілософія епохи Відродження. Назвіть основних 

представників цих напрямів та коротко охарактеризуйте їх вчення.  
8. У чому особливості розвитку релігійної думки в епоху Відродження?  
9. Відродження і політика. У чому полягав новий аспект у розумінні людини у творчості 

Нікколо Макіавеллі?  
10. Охарактеризуйте психологічні ідеї іспанського Відродження. Яке значення мали 

психологічні ідеї Хуана Луіса Вівеса та Хуана Уарте для психології?  
11. Загальна характеристика наукової революції. Як розвивалася філософська і 

психологічна думка в епоху Наукової революції?  
12. Охарактеризуйте розвиток емпіризму в науці. Основні ідеї засновника 

англійського емпіризму Ф. Бекона.  
13. Чим раціоналізм відрізняється від емпіризму? Назвіть основних представників 

раціоналістичної течії в епоху Нового часу.  
14. Розкрийте сутність дуалістичних поглядів та рефлекторного вчення Р. Декарта та 

визначте їх роль для розвитку психології.  
15. Основи монадології Г.Лейбніца. Що таке монада? Які області знання виділив Г. 

Лейбніц у людській душі?  
16. Метафізика монізму Б.Спінози. Які способи пізнання виокремив Б. Спіноза?  
17. Охарактеризуйте основні риси концепції асоціанізму у представників 

емпіричного напряму у психології Нового часу. Як трактували поняття асоціації Т. Гоббс і 
Дж. Локк? 

18. Особливості розвитку психологічної думки в епоху слов’янського бароко. 
Охарактеризуйте барокові форми моралі в Україні у ХУІІ–ХУІІІ ст. та філософсько-
психологічні погляди Луки Барановича.  



Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Назвіть місто заснування Платонівської Академії в епоху Відродження: 
а) Мілан; 
б) Рим; 
в) Флоренція. 

2. У зошитах для самостійної роботи охарактеризуйте скептицизм епохи 
Відродження. 

3. Як Еразм Роттердамський називав своє вчення: 
а) “філософія Христа”; 
б) “апологія насолоди”; 
в) “загальна релігія”. 

4. У зошитах для самостійної роботи проаналізуйте та порівняйте вчення про 
пізнання Б.Спінози та теорію пізнання Ф.Бекона.  

5. З наведених прикладів визначте основний метод пізнання Р. Декарта: 
а) пізнання на основі логічних міркувань; 
б) безпосереднє сприйняття суті через пізнання її найближчої причини; 
в) систематичний сумнів.  
Розкрийте сутність цього методу пізнання.  
6. У зошитах для самостійної роботи напишіть анотацію до вивченого розділу 

обсягом не більше 100 слів. 
Робота з першоджерелами (анотування літератури) 

1. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: 
Навч. посіб. – К.: Либідь, 2005. – С. 564–581; С. 625–665; С.735–849.  

2. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С.104–139.  

Теми рефератів  
1. Ренесансові акценти у психологічних вченнях китайського буддизму, арабської та 

східнослов’янської психології. 
2. П’єтро Помпонацци і спори про безсмертя.  
3. Психологія ХVIІ ст. у межах культури Бароко. 
4. Психологічні ідеї та особливості виховання дітей у період Відродження. 
5. Р. Декарт – фундатор сучасної філософії (роздуми про свідомість).  
6. Дж. Локк і створення критичного емпіризму.  

Література:  
основна [1–12; 15; 17–19; 21; 22; 26; 27]; 

додаткова [2; 4; 5; 7; 8; 12–15; 17; 18; 20]. 
 
Тема 6. Епоха Просвітництва і розвиток філософсько-психологічної думки 
Мета: дати поняття про розвиток психології в епоху Просвітництва і рух 

філософсько-психологічної думки. 
Методичні вказівки: студентам необхідно звернути увагу на становлення 

асоціативної психології в епоху Просвітництва, розглянути психологічні погляди 
французьких, німецьких і англійських просвітників та особливості розвитку психологічної 
думки у ХVIІІ ст. 

Студентам також необхідно звернути увагу на особливості німецької класичної 
філософії як вершини світової філософської думки, розглянути основні філософсько-
психологічні ідеї І.Канта і Г. Гегеля, звернути увагу на основні принципи побудови 
феноменології духу за Г.Гегелем. Вміти визначати особливості філософсько-психологічної 



думки в Україні та Росії в епоху Просвітництва, своєрідність процесу самопізнання за Г.С. 
Сковородою.  

Словникова робота: неокласицизм, просвітництво, ідеалізм, романтизм, 
абсолютизація ідеалізму, деїзм, гносеологія сенсуалізму, асоціанізм, англійська 
асоціативна психологія, асоціація, аперцепція, апріорі, філософія духу Гегеля, філософія 
здорового глузду, пієтизм, самопізнання (за Сковородою).  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Загальна характеристика і основні риси просвітницького періоду.  
2. Які фактори сприяли розвитку сенсуалістичної психології у XVIII ст.? 
3. Охарактеризуйте виникнення Просвітництва у Франції та психологію 

французького матеріалізму епохи Просвітництва. З якою метою була створена 
“Енциклопедія” у Франції? Хто був її ідейним вождем?  

4. Розкрийте особливості Англійського Просвітництва та основні ідеї його 
представників. Як ви розумієте етику англійського Просвітництва? 

5. Охарактеризуйте вчення про асоціацію Д. Гартлі. З яких елементів складається психіка 
за Д.Гартлі?  

6. Як ви розумієте основні ідеї шотландської школи “здорового глузду”? 
7. Особливості німецького Просвітництва та психологічні ідеї німецьких просвітників. 

Які положення теорії Х. Вольфа стали провідними для німецької психології? 
8. Дайте характеристику італійського Просвітництва. Визначте його особливості.  
9. Загальне уявлення про німецьку класичну філософію. Дайте характеристику філософсько-

психологічних ідей І.Канта. У чому особливості теорії пізнання І.Канта?  
10. Г. Гегель та феноменологічний принцип у психології. 
11. Особливості філософсько-психологічної думки в Україні та Росії в епоху 

Просвітництва. Основні положення вчень С. Яворського та Ф. Прокоповича.  
12. Розкрийте сутність феноменології самопізнання Г.С.Сковороди.  
13. Загальна характеристика історії розвитку психологічної думки в Києво-Могилянській 

академії.  
14. Масонство і прикриття ідеями просвітництва.  

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. У зошитах для самостійної роботи охарактеризуйте девіз епохи “Май 

мужність користуватися власним розумом”. 
2. Складіть програму виступу за тематикою розділу у вигляді переліку семи 

основних думок, якими необхідно поділитися з аудиторією. 
3. Серед наведених прикладів визначте той, що лежить в основі формування волі 

по Д.Гартлі: 
а) асоціативний зв'язок слова і руху; 
б) виділення з безлічі безладних асоціацій, що є у суб’єкта в досвіді тієї, яка максимально 
відповідає поставленій задачі;  
в) жвавість асоціативних відчуттів та частота їх повторення.  

4. У зошитах для самостійної роботи проаналізуйте особливості розуміння процесу 
самопізнання у творах Г. Сковороди. 

5. Філософія духу за Гегелем розуміється як:  
а) ідеалістичне вчення про розвиток індивідуальної і суспільної свідомості, 
б) ідеалістичне вчення про існування Вищого духовного Початку в світі; 
в) ідеалістичне вчення про Божественну основу людської душі.  

6. Візьміть участь у суперечці двох мислителів епохи Просвітництва і визначте 
своє ставлення до суперечки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F


К.Гельвецій: «Всі люди зі звичайною нормальною організацією мають однакові 
розумові здібності». 

Д.Дідро: «Пане Гельвецій, дайте відповідь на маленьке питання. Ось п'ять сотень 
щойно народжених дітей. Їх готові віддати Вам на виховання по вашій системі. Скажіть 
мені, скільки з них Ви зробите геніальними людьми? Чому не всі п'ять сотень?» 

 
Робота з першоджерелами (анотування літератури) 

1. Роменець В. А. Історія психології: ХVIІ століття. Епоха Просвітництва: Навч. 
посіб. – К.: Либідь, 2006. – С. 453–511; С. 526–598; С.663–705.  

2. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 141–
161. 

Теми рефератів 
1. «Просвітительський розум» проти метафізичних систем.  
2. Феномени історичної психології ХVIІІ ст. 
3. Проблема здібностей у роботах французьких просвітників.  
4. Ж.Ляметрі і природно-науковий підхід до проблеми людини і психіки.  
5. Італійське просвітництво та його основні ідеї.  
6. Сенсуалістична та натуралістична психологія ХVІІІ ст.  
7. Філософські погляди Ф.Прокоповича.  
8. Петро Могила та Києво-Могилянська академія. 

Література:  
основна [1–12; 15; 17; 19; 21; 26; 27]; 
додаткова [4; 7; 8; 13; 14; 17; 18; 20]. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Науковий період розвитку психології і система 

психологічних вчень  
Тема 7. Становлення психології як науки у ХІХ столітті та розвиток її галузей  
Мета: дати поняття про становлення психології як науки на початку ХІХ ст. та 

розвиток її галузей.  
Методичні вказівки: студентам необхідно звернути увагу на природничо-наукові 

передумови перетворення психології самостійну науку, які склалися у першій половині 
ХІХ ст., на основні ідеї представників асоціативної психології ХІХ ст., ідеї позитивізму, 
еволюційної теорії Ч.Дарвіна та зародження діалектико-матеріалістичних основ 
психології в середині ХІХ ст. Особливий акцент треба зробити на створенні першої 
експериментальної лабораторії В.Вундтом та особливостях його системи психології, а 
також на програмі розвитку психології Ф. Брентано як учення про інтенціональні акти 
свідомості. Розглянути основні положення волюнтаризму як філософського напрямку, і 
зокрема особливості філософсько-психологічної концепції Ніцше. Звернути увагу на основні ідеї 
німецької емпіричної психології І.Ф. Гербарта.  

Вміти визначати історичну роль концепції В. Вундта у розвитку психології як самостійної 
науки та особливості виникнення і розвитку різних галузей психології.  

Словникова робота: наукова психологія, сцієнтистська психологія, закон 
специфічної енергії органів чуття, загальний осередок чуття, асоціативна психологія, 
еволюційний асоціанізм, позитивізм, волюнтаризм, ніцшеанство надлюдина, воля до влади, 
апперцепція, перцепція, спадковість, мінливість, закон Вебера-Фехнера, нативізм, 
психофізика, діалектичний матеріалізм, вчення про інтенційні акти свідомості, фізіологічна 
психологія індивідуальної свідомості, психологія народів, експериментальна психологія, 
диференційна психологія, психотехніка, вікова та педагогічна психологія, соціальна та 
культурно-історична психологія, зоопсихологія.  

 



Питання та завдання для самоконтролю 
1. Сутність рефлекторного вчення, вчення про органи чуття і головний мозок у 

першій половині ХІХ ст.  
2. Які етапи виділяються у розвитку асоціанізму у XIX ст.? Охарактеризуйте основні ідеї 

представників асоціативної психології ХІХ ст.  
3. Розкрийте сутність позитивізму та назвіть основних його представників. 

Класифікація наук О. Конта.  
4. Загальна характеристика волюнтаризму як філософського напрямку. Ніцшеанство у 

філософсько-психологічній думці. 
5. Зародження діалектико-матеріалістичних основ психології в середині ХІХ ст. 
6. Які природничо-наукові передумови перетворення психології в самостійну науку 

склались у першій половині ХІХ ст.? 
7. Як поява теорії Ч.Дарвіна вплинула на розвиток психології?  
8. Охарактеризуйте вчення про рефлекс та психофізіологію органів чуття в середині 

ХІХ століття. У чому полягає сутність концепції нативізму в теорії сприйняття простору 
Мюллера? 

9. Що таке психофізика? . 
10. Що є предметом психології за І.Ф.Гербартом? Які області він виділяв у свідомості? 
11. Що таке інтенційність свідомості? Психологія як наука про інтенціональні акти 

свідомості.  
12. В якому році відкрилася перша експериментальна лабораторія? Хто є її 

засновником? 
13. Охарактеризуйте фізіологічну психологію індивідуальної свідомості та психологію 

народів В. Вундта. Розкрийте розуміння свідомості і асоціацій В.Вундом.  
14. У чому полягає історична роль концепції В. Вундта у розвитку психології як 

самостійної науки?  
15. Охарактеризуйте особливості виникнення та розвитку різних галузей психології: 

експериментальної, диференційної, дитячої і педагогічної психології, психотехніки, 
зоопсихології.  

16. Зародження і розвиток соціальної та культурно-історичної психології наприкінці 
ХІХ ст. на початку ХІХ ст.  

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Хто з вчених ввів поняття «загальний осередок чуття»: 

а) І.Мюллер; 
б) Й.Прохазка; 
в) Ф. Мажанді. 

2. З наведених прикладів визначте як Т.Браун розумів процес мислення: 
а) процес з'єднання асоціацій між двома відчуттями під час вирішення завдань; 
б) висунення з безлічі безладних асоціацій в досвіді суб'єкта тієї, яка максимально 
відповідає рішенню поставленої задачі; 
в) асоціація природжених ідей.  

3. У зошитах для самостійної роботи порівняйте погляди на свідомість Ф.Брентано 
та В.Вундта. 
4. За підручником: Ярошевский М. Г. “История психологии: от античности до 
середины ХХ века” визначити віхи становлення психологічних знань першої половини 
ХІХ ст.  
5. Хто з вчених оформив диференційну психологію в самостійну область психології: 
а) В.Штерн; 
б) А. Біне; 
в) Ф. Гальтон.  



6. У зошитах для самостійної роботи спробуйте спрогнозувати розвиток існуючих 
та появу нових галузей психології у сучасній науці.  

Робота з першоджерелами (анотування літератури) 
1. Ярошевский М. Г. История психологии. – М.: Мысль, 1985. – С. 171–183.  
2. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней: Учебник для вузов.– 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 207–244.  
Теми рефератів 

1. Німецька емпірична психологія першої половини ХІХ ст. 
2. Принцип індивідуалізації у психології ХІХ ст. 
3. Матеріалістичне вчення російських революційних демократів.  
4. І.Ф.Гербарт – засновник німецької емпіричної психології та наукової педагогіки.  
5. Зародження і розвиток основних психологічних галузей наприкінці ХІХ ст. на 

початку ХІХ ст.  
Література:  

основна [1–12; 15–17; 21; 22; 26; 27]; 
додаткова [4; 6; 13; 14; 17; 18; 20]. 

 
Тема 8. Основні закордонні психологічні напрями і школи кінця XIX – початку 

XX століття та їх еволюція  
Мета: дати студентам поняття про основні закордонні психологічні напрями і школи 

ХІХ–ХХ ст., їх розвиток та еволюцію. 
Методичні вказівки: студентам необхідно звернути увагу на психологічну думку 

кінця ХІХ початку ХХ ст., сутність методологічної кризи у психології початку ХХ ст., на 
зародження психологічних шкіл структуралізму, функціоналізму, Вюрцбурзької школи, 
французької соціологічної школи та описової психології, а також основних закордонних 
напрямів: гештальтпсихології, біхевіоризму та психоаналізу З. Фрейда. Розглянути 
особливості еволюції біхевіоризму і психоаналізу, а також базові ідеї основних 
представників необіхевіоризму та неофрейдизму. Вміти визначати історичне значення 
закордонних напрямів і шкіл для розвитку психологічної науки взагалі.  

Відповіді на питання про основні положення різних наукових напрямів психології 
передбачають необхідність з’ясування їх базових методологічних принципів, що є 
визначальними у поглядах на природу психіки людини.  

Словникова робота: структуралізм, функціоналізм, французька соціологічна школа, 
описова психологія, Вюрцбургська школа, детермінуюча тенденція, антиципація, глибинна 
психологія, психоаналіз, несвідоме, лібідо, аналітична психологія, особисте несвідоме, 
колективне несвідоме, архетип, індивідуальна психологія, почуття неповноцінності, прагнення до 
переваги, комплекс неповноцінності, соціальний інтерес, біхевіоризм, необіхевіоризм, 
гештальтпсихологія, гештальт, неофрейдизм, несвідоме почуття тривоги, ідентичність, потреба 
в індивідуалізації, потреба у вкоріненні.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Загальна характеристика розвитку психологічної думки наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст.  
2. Особливості розуміння завдань психології представниками структуралізму та 

функціоналізму.  
3. Дослідженням яких психічних процесів займалась Вюрцбургзька школа? Які 

важливі положення та ідеї висунула ця школа щодо розуміння феноменів мислення?  
4. Розкрийте сутність методологічної кризи у розвитку психології як самостійної науки 

на початку ХХ ст. Які основні передумови виникнення «відкритої кризи» у психології?  
5. Охарактеризуйте основні ідеї та напрями досліджень французької соціологічної 

школи.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0


6. У чому своєрідність описової психології В.Дільтея? За що критикував В. Дільтей 
існуючу на той час психологію?  

7. Що є предметом психології з погляду біхевіоризму? Розкрийте основні положення 
класичного біхевіоризму Дж. Вотсона.  

8. Охарактеризуйте необіхеовіористичний напрям у психології та основні ідеї його 
представників.  

9. Що таке гештальт? Які основні ідеї гештальтпсихології та її значення у історії 
психології?  

10. Розкрийте сутність психологічної «теорії поля» К.Левіна. Який сучасний напрям 
психотерапії базується на основних положеннях цієї теорії?  

11. Які основні положення психоаналітичного напряму в психології? У чому 
полягають основні заслуги та недоліки класичного психоаналізу 3.Фрейда? 

12. Особливості аналітичної психології К.Юнга? Як К. Юнг розумів структуру 
особистості? Що таке архетипи?  

13. Розкрийте основні положення індивідуальної психології А.Адлера. Що А. Адлер 
вважав центральними рушійними силами розвитку особистості?  

14. У чому полягають відмінності неофрейдизму від класичного психоаналізу? 
Розкрийте основні положення нового психоаналізу К.Горні, Г.Саллівен. 

15. Охарактеризуйте психоаналітичнй підхід М. Клейн та неофрейдизм  Анни Фрейд.  
16. Основні положення соціально-орієнтованого психоаналізу Е.Фромма. 
17. Охарактеризуйте психосоціальні стадії розвитку особистості за Е.Еріксоном. 

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. У зошитах для самостійної роботи зробіть порівняльний аналіз поглядів на 

свідомість представників структуралізму та функціоналізму.  
2. Визначте представники якої школи зарубіжної психології ввели поняття 

«детермінуюча тенденція»: 
а) функціоналізму; 
б) біхевіоризму; 
в) вюрцбургзької школи 

3. Спостерігаючи за новонародженими дітьми, Вотсон описав три основні вроджені 
емоції – гнів, страх і любов. Наприклад, страх (тремтіння, плач) виникає всього на 
два вихідних стимули: втрату опори і гучний звук.  

Як, на вашу думку, за допомогою механізму обумовлення можна експериментально 
викликати страх? Як подолати страх? Про яку базову теорію йде мова? 

4. Який вчений ввів поняття непрямого підкріплення, заснованого на спостереженні за 
поведінкою інших людей та її наслідками: 

а) Б.Ф.Скіннер; 
б) К.Халл; 
в) А.Бандура. 

5. Зробіть порівняльний аналіз поглядів на несвідоме З.Фрейда та К. Юнга.  
6. У поданому нижче тексті безсистемно перераховані основні поняття 

провідних закордонних напрямів психології.  
Ви повинні проаналізувати текст і заповнити таблицю за поданою формою, 

відповідно до тих понять, які розроблялись цими напрямами. 
Текст: несвідоме, поведінка, несвідоме відчуття тривоги, інсайт, Едипов комплекс, 

потреба у вкоріненні, стимул, гештальт, супер-Его, потреба в індивідуалізації, лібідо.  
 
 



Психоаналіз  Гештальтпсихологія Біхевіоризм Неофрейдизм 

  
 
 

 
 
 
 

    
 
 

 
Робота з першоджерелами (анотування літератури) 

1. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 291–
382. 

2. Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 
1998. – С. 210–230. 

Теми рефератів 
1. Історичні витоки європейської школи психології. 
2. Полеміка структуралізму та функціоналізму.  
3. Методологічна криза в психології та зародження нових психологічних напрямів і 

шкіл.  
4. Психоаналітичний напрям та його значення для сучасної психології.  
5. Гештальтпсихологія: принципи і представники. 
6. Психологія поведінки: принципи і представники. 

Література:  
основна [1–12; 15–17; 20–22; 24–26; 27]; 

додаткова [4; 6; 13; 14; 17; 20]. 
 
Тема 9. Психологія та філософські вчення другої половини XIX ст.– XX 

століття  
Мета: дати студентам поняття про філософські вчення другої половини XIX ст. – 

XX століття, які вплинули на розвиток психології. 
Методичні вказівки: студентам необхідно розглянути основні філософські вчення 

другої половини XIX ст. – XX століття, ідеї яких вплинули на розвиток психології. 
Звернути особливу увагу на основні положення феноменологічної філософії і психології 
Е.Гуссерля, екзистенціальної психології та філософії екзистенціалізму, емпіріокритицизму, 
прагматизму і німецького історицизму. Вміти розкривати основні теоретичні і 
методологічні принципи лінгвістики В. фон Гумбольдта, загальні риси герменевтичних 
теорій Г. Гадамера та П. Рікера. Визначати особливості несхоластичних та теологічних 
вчень у психологічних інтерпретаціях сучасного суспільства.  

Студенти також повинні відстежити взаємозв’язок деяких філософських вчень та 
психологічних напрямів, що виникли на їх основі.  

Словникова робота: феноменологія, феноменологічна редукція, інтенціональність, 
екзистенціальна філософія та психологія, екзистенціалізм, екзистенція, прагматизм, 
емпіріокритицизм, теорія економії мислення, герменевтика, німецький історицизм, 
соціальний історизм, прагматизм, філософія і психологія мови, лінгвістика В. фон 
Гумбольдта, структурна антропологія, неосхоластична філософія і нова теологія.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Особливості феноменологічної філософії і психології Е.Гуссерля. Розкрийте 

поняття інтенціональності. Що таке метод феноменологічної редукції?  
2. Розкрийте основні положення екзистенціально орієнтованої психології та філософії 

екзистенціалізму. Що таке екзистенція? Які основні сучасні напрями екзистенціальної психології 
ви знаєте?  



3. У чому своєрідність розуміння людини та світу в екзистенціалізмі та екзистенціальній 
психології?  

4. Дайте характеристику емпіріокритицизму Е. Маха та Р. Авенаріуса. У чому 
специфіка цієї концепції? Яке відношення має емпіріокритицизм до позитивізму?  

5. Що таке герменевтика? Охарактеризуйте загальні риси герменевтичних теорій Г. 
Гадамера та П. Рікера.  

6. Які основні теоретичні і методологічні принципи лінгвістики В. фон Гумбольдта? 
Як трактувалась мова В. фон Гумбольдтом?  

7. Назвіть послідовників В. фон Гумбольдта та охарактеризуйте їх основні ідеї та 
досягнення.  

8. Розкрийте основні положення німецького історицизму та його основних 
представників (В. Дільтея, В. Віндельбанда, Г. Зіммеля, О. Шпенглера, Е. Трельча).  

9. Сутність соціального історизму М. Вебера. У чому сутність концепції ідеальних 
типів М. Вебера?  

10. Охарактеризуйте основні положення прагматизму та основних його 
представників (Ч.С. Пірса, В. Джемса, Д.Г. Міда, Д.Дьюі). Як прагматизм вплинув на культуру 
та освіту у США?   

11. Розкрийте основні ідеї та досягнення структурної антропології К.Леві-Строса. Як 
К.Леві-Строс пояснював природу міфу?  

12. Неосхоластика і нова теологія у психологічних інтерпретаціях сучасного суспільства. 
Назвіть основних представників сучасного неосхоластичного руху та розкрийте їх основні ідеї.  

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Феноменологія це: 
а) вчення про сенси предметів і подій, які виникають в свідомості; 
б) вчення про факти та відомості, що з’являються в свідомості при взаємодії людини з 

різними феноменами буття; 
в) наука про закономірності виникнення в свідомості психічних образів, як окремих 

феноменів. 

2. У зошитах для самостійної роботи порівняйте основні положення 
екзистенціальної філософії К. Ясперса та М. Гайдеггера.  

3. З наведених прикладів визначте, що означає досвід за Дж.Дьюі: 
а) процес пізнання навколишньої дійсності;  
б)  способи «дєланія і страждання»; 
в) потік свідомості, потік переживань в процесі пізнання. 

4. Що екзистенціалізм визнає найбільш глибинним знанням людини про свою природу: 
а) усвідомлення людиною своєї унікальності і неповторності; 
б) усвідомлення людиною власної смертності і недосконалості; 
в) усвідомлення людиною себе «вінцем» Божого творіння. 
5. За підручником: В.А. Канке «Философия: Учебное пособие для студентов 

высших и средних специальных учебных заведений» визначте сутність феноменології 
Е.Гуссерля та феноменологічного методу.  

Робота з першоджерелами (анотування літератури) 
1. Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 

1998. – С. 86–132. 
2. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От 

романтизма до наших дней.– СПб., 1997. – С.238–240; С.247–256; С.286–321; С. 369–431.  
3. Канке В.А. Философия: Учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений. – М.: Логос, 2001. – С. 77–85. 
  



Теми рефератів 
1. Структуралізм у філософії та психології.  
2. Послідовники В. фон Гумбольдта та їх лінгвістичні теорії.  
3. Конвенціоналізм А.Пуанкаре та П. Дюгема.  
4. Феноменологічна психологія на ґрунті методологічного антипсихологізму 

(Е.Гуссерль). 
5. Екзистенціальна філософія та психологія. 
6. Дазайн-аналіз М.Босса та Аліси Хольцхей-Кунц.  

Література:  
основна [5; 6; 8; 12; 20]; 

додаткова [1; 8; 17; 18; 25]. 
 

Тема 10. Становлення та розвиток сучасних напрямів закордонної психології 
Мета: дати студентам поняття про філософські вчення другої половини XIX ст. – 

XX століття, які вплинули на розвиток психології. 
Методичні вказівки: студентам необхідно звернути увагу на основні сучасні 

напрями і школи закордонної психології та психотерапевтичні підходи. Вміти розкривати 
основні положення провідних сучасних закордонних напрямів: гуманістичної та 
когнітивної психології. Знати сутність сучасних закордонних психологічних теорій, зміст 
та основні принципи відомих психотерапевтичних підходів: клієнтцентрованої терапії 
К.Роджерса, логотерапії В.Франкла, психодрами Дж.Моренно, психосинтезу 
Р.Ассаджиолі, гештальттерапії Ф. Перлза, трансактного аналізу Е.Берна та ін. Визначати 
значення цих напрямів, шкіл та підходів для психологічної теорії та практики.  

Словникова робота: гуманістична психологія, самоактуалізація, конгруентність, 
клієнтцентрована терапія, логотерапія, ноогенні неврози, ноетичний рівень існування людини, 
дерефлексія, парадоксальна інтенція, теорія драми, персоналізм, соціометрія, психодрама, 
соціальний атом, трансактний аналіз, стрес, дистрес, гештальттерапія, психосинтез. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Розкрийте основні принципи та положення гуманістичної психології. Чим вона 

відрізняється від психоаналізу та біхевіоризму? Які основні заслуги та недоліки гуманістичної 
психології?  

2. Як розуміється самоактуалізація в теорії А. Маслоу? Які основні риси властиві 
самоактуалізованій особистості на думку А.Маслоу? 

3. Розкрийте сутність феноменологічної концепції розвитку особистості та клієнтцентрованої 
терапії К. Роджерса.  

4. Що є предметом логотерапії? З яких частин складається теорія особистості В.Франкла? Що 
таке екзистенціальний вакуум?  

5. Як розуміється особистість у персоналізмі В.Штерна? Що повинна вивчати психологія 
на його думку?  

6. Розкрийте сутність психологічної теорії драми Ж.Політцера. У чому полягає головний 
внесок Ж.Політцера у розвиток психології?  

7. Основні положення і принципи гештальттерапії Ф. Перлза. Яка основна мета 
гештальттерапії за Ф. Перлзом? 

8. Основні положення трансактного аналізу Е.Берна. Які основні его-стани виділяв Е.Берн?  
9. Охарактеризуйте вчення про стрес С.Сельє. Що таке дистрес? Розкрийте зміст 

основних фаз загального адаптивного синдрому.  
10. Розкрийте сутність та основну мету психодрами за Дж. Морено. Як Дж.Морено розумів 

структуру особистості? Що таке соціальний атом?  
11. Що таке психосинтез за Р.Ассаджиолі? Які рівні несвідомого він виділяв? Як 

Р.Ассаджиолі розумів духовний розвиток людини?  
12. Становлення і розвиток когнітивної психології. Хто є засновником когнітивної 

психології? Які найбільш відомі напрями досліджень у рамках когнітивної психології?  



13. Охарактеризуйте основні положення генетичної психології Ж. Піаже. Які основні 
особливості дитячого мислення він встановив? Які основні стадії розвитку інтелекту за Ж. 
Піаже?  

14. Охарактеризуйте розвиток психології творчості та теорії основних її  представників в 
рамках різних психологічних напрямів. Розкрийте сутність концепції творчого інтелекту Дж. 
Гілфорда.  

15. Розкрийте основні положення структурного психоаналізу Ж.Лакана.  

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. Нижче подані твердження основних представників гуманістичної психології: 

К. Роджерса, Г. Оллпорта, А. Маслоу. Визначте, хто є автором твердження. 
«Якщо ми бажаємо знати, як швидко може бігти людина, не потрібно виводити 

середнє значення вибірки в популяції, краще зібрати Олімпійських призерів і подивитись, 
як швидко бігають вони. Якщо ми бажаємо знати можливості для духовного росту, росту 
цінностей, тоді я стверджую, що ми можемо взнати більше, вивчаючи наших найбільш 
моральних, етичних чи праведних людей». 

«Хронічно голодна людина навряд чи буде прагнути писати музику, прагнути 
кар'єрного зросту, будувати чудовий новий світ. Така людина буде шукати хоча б якусь 
їжу».  

«Я-ідеальне» відображає ті атрибути, які людина хотіла б мати, але на даний час не 
має. Це «Я», яке людина більш усього цінить і до якого прагне». 

«Студент спочатку вибирає спеціальність для вивчення, тому що це необхідно і це 
радує батьків. Потім тематика його приваблює і захоплення залишається на все життя. 
Попередні мотиви можуть бути повністю втрачені. Те, що було засобом досягнення цілі, 
саме стає ціллю». 

2. В якому напрямі зарубіжної психології психіка трактується як система, призначена 
для переробки інформації: 

а) гештальтпсихологія; 
б) когнітивна психологія; 
в) необіхевіоризм. 

3. У зошитах для самостійної роботи здійсніть порівняльний аналіз основних 
положень гештальттерапії Ф.Перлза та клієнтцентрованої терапії К.Роджерса. 

4. Як розуміє особистість В. Штерн: 
а) як відкриту систему, що саморозвивається; 
б) як свідомо та цілеспрямовано діючу цілісність, яка самовизначається та володіє 

певною глибиною; 
в) як системну властивість індивіда, що формується в спільній діяльності і спілкуванні.  

5. Де людина винаходить сенс життя за думкою В.Франкла: 
а) у собі, своїх внутрішніх переживаннях; 
б) у світі, в навколишній дійсності; 
в) у своєму світогляді, переконаннях.  

Робота з першоджерелами (анотування літератури) 
1. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней: Учебник для вузов.– 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С.346–365.  
2. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 384–
414. 

3. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии / Пер. с англ. А.В. 
Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 
2002. – С.395–418. 



Теми рефератів 
1. Соціальний атом і психодрама Дж.Морено.  
2. Структура і типи людської особистості за Г.Айзенком та Р.Кеттелом. 
3. Герменевтика і психоаналіз: конфлікт інтерпретацій (П.Рікер).  
4. Кібернетичний напрям у психології.  
5. Ідея саморуху психічного розвитку в теорії А.Валлона.  
6. Сублімація у творчості та катарсис (Г.Башляр).  
7. Персонологія без особистості (Г.Маррей). 
8. Популярний психосинтез П.Феруччі. 

Література:  
основна [1–13; 15; 20–23; 25; 26]; 

додаткова [3; 4; 6; 14; 16–19]. 
 
Тема 11. Напрями вітчизняної психології XIX–XX століття та перспективи її 

розвитку на початку XXI століття 
Мета: дати студентам поняття про виникнення та становлення напрямів та шкіл 

вітчизняної психології у XIX–XX ст. та перспективи їх розвитку на початку XXI ст.  
Методичні вказівки: звернути увагу на особливості психологічної думки в Росії 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., її світове значення для становлення науки про поведінку. 
Розглянути найважливіші тенденції розвитку вітчизняної психології, розробку 
природничих основ психології та особливості релігійно-філософського напряму у 
психології, загальний стан розвитку психологічної науки напередодні революції 1917 р. та 
розвиток психологічної думки на тернах СРСР у довоєнний та повоєнний період. 

Студенти повинні знати основні положення діяльнісного підходу у психології, 
культурно-історичної концепції походження вищих психічних функцій, рефлекторних 
теорій, теорії поетапного формування розумових дій, загально психологічної теорії 
установки.  

Необхідно звернути увагу на розвиток культурно-гуманістичної психології в 
Україні, розглянути діяльність українських вчених у радянський період, і особливо роль Г. 
С. Костюка у становленні психології в Україні. Розглянути особливості становлення 
психології у роки незалежності, напрями досліджень видатних українських вчених-
психологів початку XXI ст.  

Словникова робота: досвідчена психологія, антропологічний принцип, Софія, 
внутрішня форма слова, психічний оборот, метод «вчуствования», ендопсихіка, екзопсихіка, закон 
Ланге, моторна теорія уваги Ланге, марксистсько-ленінська методологія, діалектичний 
матеріалізм, педологія, культурно-історична концепція розвитку психіки, принцип єдності 
свідомості і діяльності, теорія провідної діяльності, рефлексологія, знак (слово), мислення 
і мова, зона найближчого розвитку, діяльність, свідомість, поведінка, вчинок (за Роменцем), 
ситуація, мотивація, дія, післядія, канонічна психологія, канон.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Загальна характеристика особливостей та етапів розвитку вітчизняної психології. Які 

особливості психологічної думки в Росії та Україні ХІХ–ХХ ст.?  
2. Зародження вітчизняної психології та дві тенденції її розвитку: 

природничонауковий і релігійно-філософський. Охарактеризуйте концепції побудови 
психології  П.Г.Чернишевського та П.Д.Юркевича.  

3. Охарактеризуйте природничонаукові погляди І.М. Сеченова на психічні явища. У чому 
була сутність полеміки між І.М. Сеченовим і К.Д.Кавеліним стосовно предмету і завдань 
психології? 

4. Розкрийте сутність релігійно-філософського напрямку у психології. Основні 
положення неохристиянської концепції душі В.С.Соловйова та уявлення про психічне життя 
як духовну творчість у теорії Л.М.Лопатіна.  



5. Охарактеризуйте основні положення психології мови О.О.Потебні. З чим О.О. 
Потебня пов'язував розвиток народності? 

6. У чому сутність теорії психологізму? Розкрийте основні ідеї провідних 
представників теорії психологізму в Росії Л.І.Петражицького та Д.М.Овсянико-
Куліковського.  

7. Особливості становлення та розвитку російської експериментальної психології. Яка 
роль М. Я. Грота та Г.І.Челпанова у її становленні? Який метод психологічного 
дослідження був розроблений О. Ф. Лазурським?  

8. Визначте особливості становлення радянської психології в 20-30-ті роки XX ст. Розвиток 
педології і психотехніки та їх подальша заборона.  

9. Хто серед радянських психологів розробив культурно-історичну теорію походження 
вищих психічних функцій? Розкрийте основні положення цієї теорії.  

10. Як проходило становлення вітчизняної науки про поведінку? Основні уявлення про 
рефлекс та рефлекторну діяльність у теоріях І.П. Павлова, В.М.Бехтерєва, К.М.Корнілова 
та ін.  

11. Особливості розвитку психологічної думки у Московському, Петербургському та 
Київському університетах. Діяльність яких вчених найбільше вплинула на розвиток 
університетських психологічних шкіл? 

12. Розкрийте сутність діяльнісного підходу у теоріях М.Я.Басова, С.Л.Рубінштейна, 
О.М.Леонтьєва. Який пояснювальний методологічний принцип висунув С.Л. Рубінштейн? 
Визначте внесок О.М. Леонтьєва у теорію діяльності.  

13. Напрямки наукової діяльності представників Харківської школи психології. 
Розкрийте сутність теорії поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна.  

14. Охарактеризуйте напрямки психологічних досліджень Б.Теплова та В.Д. 
Небиліцина. 

15. Охарактеризуйте психологічні погляди Б.Г.Ананьєва та К.О.Абульханової-
Славської. У чому полягає ідея Б.Г. Ананьєва стосовно створення комплексної дисципліни 
людинознавства?  

16. Хто серед вітчизняних психологів радянської епохи розробив загальнопсихологічну 
теорію установки? Як розумілась установка у рамках цієї теорії? 

17. Основні положення теорії системної локалізації вищих психічних функцій людини 
О. Р. Лурії. Які блоки головного мозку забезпечують функціонування психічних явищ за 
О.Р.Лурією? 

18. Хто з вітчизняних психологів радянської епохи зробив важливий внесок у розвиток 
психологічної науки в Україні?  

19. Охарактеризуйте діяльність та психологічні погляди Г.С. Костюка? У чому полягала 
його роль у становленні психології на Україні?  

20. Основні напрямки наукової діяльності В.А.Роменця. Як розумів вчинок В.А.Роменець? Що 
таке канонічна психологія?  

21. Назвіть основні психологічні центри та школи Радянського Союзу і сучасних країн 
СНД. Якими психологічними проблемами вони займаються?  

22. Назвіть видатних українських психологів початку XXI ст. та напрями їх наукових 
інтересів.  

Творчі завдання та проблемні ситуації 
1. У зошитах для самостійної роботи проаналізуйте уявлення про рефлекторні 

механізми поведінки І.П. Павлова і В.М.Бехтерєва, знайдіть схожість та відмінності у 
теоріях цих вчених.  

2. За підручником: Роменець В. А. “Історія психології ХХ століття” визначте 
напрями наукових інтересів видатного психолога Г. С. Костюка. 

3. Хто перший з представників офіційної психології Київського університету склав 
підручник “Руководство к опытной психологии”:  



а) О.М. Новицький; 
б) С.С. Гогоцький;  
в) Г.І. Челпанов.  

4. З наведених прикладів визначте що є основним предметом психології за 
П.Я.Гальперіним: 
а) різні сторони психічної діяльності;  
б) закони функціонування свідомості; 
в) орієнтовна діяльність суб'єкта.  

5. У поданому нижче тексті безсистемно перераховані основні поняття у теоріях 
провідних вітчизняних психологів.  
Ви повинні проаналізувати текст і заповнити таблицю за поданою формою, 
відповідно до основних понять, які розроблялись цими вченими.  
 
Текст: онтопсихологія; культурно-історична теорія психіки; акмеологія; вищі психічні 
функції; рушійні сили психічного розвитку; установка; людинознавство; учбове 
завдання; установочна типологія особистості.  

 
Д.М.Узнадзе Л.С. Виготський Г.С.Костюк Б.Г. Ананьєв 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

 
6. Канон за В.А.Роменцем: 
а) ідеалізований феномен, взятий у його буттєвій повноті, достатній феноменальній 
вираженості; 
б) основний психологічний закон функціонування психічного; 
в) ідеальне правило, якому підкоряються всі психічні явища.  

 
Робота з першоджерелами (анотування літератури) 

1. Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 
1998. – С. 178–209; С.306–365; С.710–783.  

2. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 416–
531. 

Теми реферату 
1. Релігійно-філософський напрямок у вітчизняній психології (В.С.Соловйов, 

Л.М.Лопатін, М.О.Лосський, С.Л.Франк та ін.). 
2. Розвиток психологічної думки у Київському університеті.  
3. Психологія соціального буття Г.Г.Шпета. 
4. К.О.Абульханова-Славська: вчення про діалектику людського життя. 
5. Канонічна психологія В.А. Роменця. 
6. Психологічні центри Радянського Союзу і сучасних країн СНД. 
7. Перспективи розвитку вітчизняної психології у XXI ст.  
8. Інститут психології ім. Г.С. Костюка та напрямки його діяльності.  
9. Роль Г. С. Костюка у становленні психології в Україні. 
10. Особливості розвитку української психології на початку XXI ст. 

Література: [1–12; 14; 15; 20–22; 26; 27];  
[6; 7; 10; 13; 14; 22; 23]. 

 
 
 



Тема 12. Історико-психологічні дослідження XX століття  
Мета: дати студентам поняття про зміст основних історико-психологічних 

досліджень XX ст. 
Методичні вказівки: студентам необхідно звернути увагу на основні закордонні і 

вітчизняні історико-психологічні дослідження XX ст., і особливо на уявлення про 
вчинковий осередок системи та історії психології, на історико-психологічні пошуки С.Л. 
Рубінштейна, Л.С.Виготського, Г.С. Костюка, вчинкову концепцію В.А. Роменця, на 
своєрідність історико-психологічної концепції М.Г.Ярошевського. Розглянути основні 
історико-психологічні ідеї закордонних вчених К. Ясперса та Ю.П’єтера.  

Словникова робота: ідея осередку в психологічній системі, наукова методологія на 
історичній основі, історичний смисл ''психологічної кризи", історичний рух системи психології, 
принцип діяльності (Г.С. Костюк), історико-психологічна концепція М. Г. Ярошевського, 
принцип детермінізму, програмно-рольовий підхід до вивчення розвитку науки, 
опонентне коло, періодизація історії психології А.М.Ждан, філософсько-психологічна теорія 
вчинку, принцип вчинку, вчинковий осередок, психософія вчинку, осьовий час історичної 
творчості, осьовий період, ідея подолання історії.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Загальна характеристика історико-психологічних досліджень ХХ сторіччя. 
2. Які групи історико-психологічних питань висвітлив С.Л.Рубінштейн у книзі 

"Принципи і шляхи розвитку психології"? На яку проблему він звернув особливу увагу?  
3. Охарактеризуйте історико-психологічні розробки Л.С.Виготського. 
4. Яка проблема була осереддям історико-психологічних пошуків Г.С. Костюка?  
5. Сутність періодизації історії психології ХХ ст. А.М.Ждан.  
6. Своєрідність історико-психологічної концепції М.Г.Ярошевського. Який 

найважливіший принцип визначає розвиток психології за М.Г. Ярошевським?  
7. Які періоди в розвитку психології виділяв М.С. Роговін?  
8. Розкрийте напрями історико-психологічних пошуків Ю.П’єтера. У чому 

особливості розгляду Ю.П’єтером генези та становлення різних галузей психології?  
9. На які етапи К. Ясперс поділяє історію людства? Як відбувається за К. 

Ясперсом подолання історії?  
10. Поєднання історії психології та методології Ф. Паро та М. Рішелем.  
11. Яке ґрунтовне дослідження щодо проблем психології здійснив 

А.О.Смирнов?  
12. Особливості наукової діяльності В.А.Роменця в історії психології. Вчинок 

як основний пізнавальний осередок системи та історії психології. 
Творчі завдання та проблемні ситуації 

1. У зошитах для самостійної роботи скласти конспект цього розділу у вигляді 
запитань, відповіді на які розкрили б його основний зміст (кількість запитань — 12). 

2. Хто з істориків психології запровадив поняття «опонентне коло»:  
а) В.А. Роменець;  
б) А.М.Ждан;  
в) М.Г. Ярошевський. 
Поясніть, що означає це поняття.  
3. За підручником: Роменець В. А. “Історія психології ХХ століття” 

законспектувати і проаналізувати “С. Л. Рубінштейн: проблеми історії психології та 
вчинковий осередок психологічної системи”. 

4. Що являє собою «осьовий час» історичної творчості за К. Ясперсом:  
а) це період після другої світової війни;  
б) час приблизно між 800 і 200 роками до н. е.;  
в) період Відродження.  



5. У зошитах для самостійної роботи проаналізуйте вчинкову концепцію В.А. 
Роменця та її роль для пояснення історії психології.  

Поясність, чому В.А. Роменець вважав, що дослідження будь-якої психологічної 
проблеми передбачає в сучасній науці розкриття її у контексті певної вчинкової 
структури.  

6. На яких феноменах вчинку робила наголос психологічна думка від 
міфологічного періоду до епохи Середньовіччя на думку В.А.Роменця:  

а) на ситуативних феноменах,  
б) на мотиваційних феноменах;  
в) на феноменах післядії.  

Робота з першоджерелами (анотування літератури) 
1. Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 

1998. – С.784–787; С. 895–961. 
2. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 32–50.  

Теми рефератів 
1. Напрями закордонних історико-психологічних досліджень ХХ ст. 
2. Вітчізняні історико-психологічні дослідження та їх значення для психології.  
3. Категоріальний аналіз історії психологічного пізнання (М.Г.Ярошевський) 
4. Історико-генетичний підхід в психологічній науці.  
5. Історико-психологічні дослідження сучасних українських психологів.  

Література:  
основна [3; 5; 12; 20; 27]; 
додаткова [6; 9; 21; 25]. 
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