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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
        Сучасне психологічне наукове знання неможливо розглядати лише за нинішніми 
вимірами, воно залежить від попередніх донаукових, наукових філософсько-психологічних 
ідей мислителів вчених різних галузей, які дозволяють розглядати знання про психіку і світ 
психічних явищ в їх історичному аспекті. Знання і розуміння закономірностей і основних 
фактів історіогенезу психологічної науки є необхідним компонентом учбового процесу в 
становленні психолога професіонала. Загальнотеоретична і прикладна сфери   

В результаті навчання за курсом студенти повинні 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; 
• вивчати наукову літературу; 
• 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 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 дисципліни 

“Історія психології” 
 

№ п/п Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль І Загальна методологія побудови і пояснення історії психології. 

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

Тема 2 Принципи та методи історико-психологічного дослідження 
Змістовий модуль ІІ. Донауковий період розвитку психологічної думки 

Тема 3 Розвиток психологічних уявлень у контексті міфології та філософії давнього 
світу 

Тема 4 Розвиток психологічної думки в епоху античності. 
Тема 5 Психологічна думка і релігійні ідеї середніх віків 
Тема 6 Розвиток філософської і психологічної думки в епоху Відродження. 
Тема 7 Філософська і психологічна думка в епоху Наукової революції (Бароко) 
Тема 8 Епоха Просвітництва і рух філософсько-психологічної думки 
Тема 9 ХІХ ст.: від романтизму в культурі до психології як науки 

Змістовий модуль ІІІ. Науковий період історії психології і система психологічних 
вчень 

Тема 10 Становлення психології як науки у ХІХ столітті та розвиток її галузей 
Тема 11 Основні напрями та наукові школи ХІХ -ХХ століття. 
Тема 12 Психологія та філософські вчення другої половини XIX ст.– XX століття 
Тема 13 Становлення та розвиток сучасних напрямів закордонної психології 
Тема 14 Історико-психологічні дослідження XX століття 

Всього годин: 240 
 
 

ЗМІСТ 
дисципліни 

«ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ» 
 

Змістовий модуль І. Загальна методологія побудови і пояснення історії психології. 

 

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

Історія психології як наука, її предмет і завдання. Історичне формування метода 
психології. Місце і значення історії психології в системі наукового знання. Психологія як 
галузь гуманітарного наукового знання: визначення і засади. Історія психології і завдання 
розробки системи психологічної науки. 

Предмет історії психології та психологічних вчень і завдання розробки системи 
психологічної науки. Роль особистості вченого у розвитку історії психології та 
психологічних вчень. Специфіка, підходи і засоби організації історико-психологічного 
дослідження. Способи пізнання світу та система психологічного виміру культурно-
історичних епох. 

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

додаткова [6; 14; 17; 21; 25]. 

Тема 2. Принципи та методи історико-психологічного дослідження. 
Методологічні принципи і підходи до побудови історії психології. 
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Культурологічний принцип в історії психології. Феноменологічний принцип в історії 
психології. Екзистенціальний принцип в історії психології. 

Підходи до вивчення історії психології у зарубіжній психології. Взаємозв’язок історії 
психології з іншими науками. 

Методи аналізу і тлумачення в історико-психологічному дослідженні. 
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  

Виникнення і суть анімізму. Метемпсихоз і метаморфоза як категорії міфологічної 
психології. Тотемізм як тлумачення психічної діяльності живих істот.  

Міф як джерело психологічної думки. Уявлення про природу міфу: теорії і персоналії. 
Категорії міфологічної психології: динаміка явищ, феноменів, понять. 

Фаталізм, магія та їх подолання в рамках ранніх психологічних вчень. 
Література:  

основна [1–12; 15; 18; 22; 26; 27]; 
додаткова [7; 8; 11; 15; 17; 18; 20; 24]. 

 

Тема 4. Розвиток психологічної думки в епоху античності. 
Генезис, природа і розвиток античної психологічної думки. Форми грецького життя, 

що підготували зародження філософії. Суспільна релігія і орфічні містерії. Поняття і мета 
античної психології. Відмітні риси античної психології. Фундаментальні проблеми 
античної психології. Фази і періоди античної психології. 

Натуралістичний принцип в античній психології. «натуралісти» і філософи «фізису». 
Сократівський принцип у психології. Принципове розділення великого і малого світів: 
матеріалістична психологія атомізму, ідеалістична психологія. Характер вирішення 
конфліктних відношень. Поєднання мікрокосмосу і макрокосмосу в психології 
неоплатонізму. Психологія колізійних протиставлень у ситуації вчинку. 

Духовна революція біблійного послання. Структура і значення біблії. Фундаментальні 
біблійні ідеї філософського значення.  
Література: 

основна 
додаткова 

 

Тема 5. Психологічна думка і релігійні ідеї середніх віків. 
Логіка Середньовіччя. Феноменологічний поворот у тлумаченні зв’язку між 

мікрокосмосом і макрокосмосом. Антропологічний принцип у ранньосередньовічній 
психології та його матеріалістична тенденція. Проблема розвитку в ранньосередньовічній 
психології: постановка проблеми психічного розвитку; елементи стихійної діалектики в 
ученні про становлення психічного; матеріалістична тенденція у проблемі розвитку 
психіки; перехід до абстрактно-категорійної психології та підрозділи середньовічної 
психології в цілому. 

Схоластично-категорійна розробка проблем середньовічної психології. Томізм і 
категорійна «сума» психології.  

Психологія Середніх віків і перехід до мотиваційного етапу в історії психології.  
Література:  

основна [1–12; 15; 17; 18; 21; 22; 26; 27]; 
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додаткова [7; 8; 14; 15; 17; 18; 20; 23]. 
 

Тема 6 Розвиток філософської і психологічної думки в епоху Відродження. 
Історіографічне значення термінів «гуманізм» і «відродження». Хронологічні межі та 

істотні характеристики гуманістико-відродницького періоду. Ідеї і тенденції гуманістико-
відродницької думки. Відродницький неоплатонізм. Аристотелізм епохи відродження. 
Відродження скептицизму. Відродження і релігія. Відродження і політика. Загальна 
характеристика розвитку філософської і психологічної думки в епоху Відродження. 
Завершення розвитку психології в рамках вчення про душу. Психологія епохи італійського 
Відродження. Ренесансна психологія творчості. Титанізм як принцип ренесансної 
психології. Принцип єдності та боротьби протилежностей у визначенні психічного. 
Гуманістична психологія Відродження. Емпіричні спрямування психології Іспанії.  

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

додаткова [2; 4; 5; 7; 8; 12–15; 17; 18; 20]. 
 

Тема 7 Філософська і психологічна думка в епоху Наукової революції (Бароко) 
Психологічні ідеї в філософській думці доби бароко. Наукова революція: загальна 

характеристика. Формування нового типу знання, що потребує поєднання науки і техніки. 
Духовна ситуація в Німеччині. Тоталітарний анархізм. Креативна децентрація: наукові 
досягнення.  

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

додаткова [2; 4; 5; 7; 8; 12–15; 17; 18; 20]. 
 

Тема 8  Епоха Просвітництва і рух філософсько-психологічної думки 
«Просвітительський розум» проти метафізичних систем. Просвітництво і 

неокласицизм. Авантюризм і особистість. Просвітницький тітанізм. Масонство як анти 
просвітництво. Мотиваційний аспект у психології Просвітництва та її основні проблеми. 

Просвітництво у Франції. Виникнення, структура і співробітники Енциклопедії. 
Сенсуалістична психологія: локківська традиція. Відчуття як принцип системи психології. 
Натуралістична психологія. 

Англійське Просвітництво. Етика англійського просвітництва. «Шотландська школа» 
«здорового глузду». 

Німецьке Просвітництво: характеристики, попередники, соціокультурне середовище. 
Італійське Просвітництво. 

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

 

Тема 9.  ХІХ ст.: від романтизму в культурі до психології як науки 
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. Анатомічне вивчення нервової системи. Вчення Чарльза Бела 
про «нову анатомію мозку». Вчення про рефлекси М.Хола та І.Мюллера. Вчення про 
органи відчуття. Принцип «специфічної енергії органів відчуття». Асоціативна психологія 
Берклі і Юма. Закони асоціацій - «сугестій».  

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

Змістовий модуль ІІІ. Науковий період історії психології і система 
психологічних вчень 

 
Тема 10. Становлення психології як науки у ХІХ столітті та розвиток її галузей. 
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. 

Перша програма позитивізму О.Конта. Іраціоналізм та волюнтаризм А.Шопенгауера. 
Вульгарний матеріалізм в Німеччині. Матеріалістичні вчення російських демократів. 
В.Г.Бєлінський, А.І.Герцен та ін. Визначні постаті в історії психології цього періоду. 

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

додаткова [4; 6; 13; 14; 17; 18; 20]. 
 

Тема 11. Основні напрями та наукові школи ХІХ -ХХ століття. 
Психологічна думка кінця XIX - початку XX ст. Криза в психології. Зародження 

психологічних шкіл та напрямків у зарубіжній психології. Школа структуралістів, 
Вюрцбурзька школа. Функціоналізм та біхевіоризм в США, гештальтпсихологія та 
психоаналіз З.Фрейда. Глибинна психологія. Французька соціологічна школа. Описова 
психологія. Еволюція біхевіоризму. Неофрейдизм. Теорія поля Курта Левіна. Вчення 
Піаже про розвиток інтелекту. 

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

додаткова [4; 6; 13; 14; 17; 20]. 
 

Тема 12. Психологія та філософські вчення другої половини XIX ст.– XX 
століття. 

Особливості психологічної думки в Росії ХІХ – початку ХХ ст.. Соціокультурні 
корені. Російський шлях у психології. Наука прол поведінку. Особливості російської 
психологічної думки та її світове значення. Найважливіші тенденції розвитку російської 
психології. Розробка природничих основ психології. Загальний стан розвитку 
психологічної науки перед революцією 1917р. Шляхи побудови марксистської психології. 
Галузі радянської психологічної науки. Психологічна думка на тернах СРСР в післявоєнний 
період. 

Природничі спрямування у психології. Принципи інтеріоризації те екстеріоризації. 
Література:  

основна [5; 6; 8; 12; 20]; 
додаткова [1; 8; 17; 18; 25]. 

 

Тема 13. Становлення та розвиток сучасних напрямів закордонної психології. 
Сучасні напрями і школи закордонної психології та психотерапевтичні підходи. 

Основні положення провідних сучасних закордонних напрямів: гуманістичної та 
когнітивної психології. Сутність сучасних закордонних психологічних теорій. Зміст та 
основні принципи психотерапевтичних підходів: клієнтцентрована терапія К.Роджерса, 
логотерапія В.Франкла, психодрама Дж.Моренно, психосинтез Р.Ассаджиолі, 
гештальттерапія Ф. Перлза, трансактний аналіз Е.Берна та ін. Значення напрямів, шкіл та 
підходів для психологічної теорії та практики.  

Література:  
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основна [1–13; 15; 20–23; 25; 26]; 
додаткова [3; 4; 6; 14; 16–19] 

 
Тема 14. Історико-психологічні дослідження XX століття. 
Канонічна психологія початку ХХІ ст.. Сцієнтизм і гуманістичне спрямування 

психології. Психологія і ідеологія. Історія психоаналізу. Історичні витоки особливостей 
психологічного європейського та східного напрямів. Перспективи розвитку психології в 
Україні та за кордоном на початку ІІІ тисячоліття. 

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

 

Вказівки до виконання 
контрольної роботи 

Виконання контрольної роботи передбачає розвинення навичок самостійного пошуку 
необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного та практичного матеріалу. 
Тему контрольної роботи студенти вибирають самостійно. 

Контрольну роботу слід виконувати в учнівському зошиті або на скріплених аркушах 
паперу формату А4. На титульній сторінці вказують назву дисципліни («Історія психології»), 
прізвище, ім'я та по батькові, домашню адресу і номер групи. Контрольна робота повинна 
містити план, висновки і список літератури – не менше п’яти першоджерел. На останній 
сторінці слід поставити дату завершення виконання роботи і власний підпис. Роботу необхідно 
здати в наукову частину в зазначені терміни. Обсяг та оформлення контрольної роботи мають 
відповідати Методичним рекомендаціям до підготовки та оформлення контрольних завдань і 
випускних робіт 

Тематика рефератів 

1.Антична психологія та її значення для розвитку й становлення науки. 
2. Наукові погляди Аристотеля у книзі «Наука про душу». 
3. Психологічні ідеї стародавнього світу. 
4. Психологія середніх віків. 
5. Психологія епохи Відродження. 
6. Історичні віхи психології і відкритої кризи. 
7. Філософські вчення про свідомість як критерій психіки. 
8. Психологічні теорії Рене Декарта. 
9. Розвиток та становлення асоціативної психології у XVI ст. 

10. Матеріалістична психологія Франції. 
11. Діалектико-матеріалістичне вчення про психіку і свідомість. 
12. Німецька емпірична психологія першої половини XIX ст. 
13. Психологічна думка в Росії донаукового періоду. 
14. Розвиток еволюційних ідей в біології та їх значення для психології. 
15. Розвиток та становлення психології за кордоном у XX ст. 
16. Становлення психологічної думки в Україні. 
17. Історія психоаналізу. 
18. Історія психології в Україні. 
19. Історичні витоки європейської школи психології. 
20. Особливості історії та сучасної психології Сходу. 
21. Психологія Росії XIX ст. 
22. Роль Г.С.Костюка в становленні психології в Україні.   
23. Історія створення та розвитку Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН 
України. 
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24. Психологія та культура України ХVІІІ - ХІХ ст. 
25. Розвиток психології в Україні XX ст. 
26. Психологія України XXI ст. 
27. Психологія в Україні та її місце у світовій науці. 
28. Історичні витоки психології. 
29. Історія розвитку психології особистості у вітчизняній науці. 
30. Історія розвитку психології особистості в зарубіжній науці. 

Питання для самоконтролю 

1. Історія психології - особлива галузь знання. 
2. Психологія як природнича наука: визначення, напрями, персоналії. 
3. Історичний шлях психології. 
4. Місце і значення психології в системі наук. 
5. Історичне формування предмета психології. 
6. Історичне формування методу психології. 
7. Методологічні принципи і підходи до побудови історії психології. 
8. Культурологічний принцип в історії психології. 
9. Феноменологічний принцип і сторії психології. 
10. Екзистенціальний принцип в історії психології. 
11. Міф як джерело психологічної думки. 
12. Уявлення про природу міфу: теорії і персоналії. 
13. Анімізм і метемпсихоз як категорії міфологічної психології. 
14. Фаталізм, магія та їх подолання в межах ранніх психологічних вчень. 
15. Розвиток психологічної думки в контексті філософії Давнього світу 
16. Християнство як основа середньовічної філософії і психології: релігійно-філософські витоки та 
ідеї. 
17. Християнське вчення про зміст людського буття. 
18. Психологія патристики: представники й основні ідеї. 
19. Зародження схоластики: умови та історичне покликання. 
20. Загальна характеристика розвитку філософської і психологічної думки в епоху Відродження. 
21. Проблеми психології в середні віки і епоху Відродження. 
22. Психології Ф.Бекона. Завершення розвитку психології в рамках вчення про душу. 
23. Антична психологія стародавніх часів. 
24. Становлення психології в середні віки та епоху Відродження. 
25. Місце психології в системі наук. 
26. Предмет історії психології та його значення. 
27. Започаткування психології у найдавніші часи. 
28. Завершення розвитку психології як вчення про душу. 
29. Виділення свідомості як критерію психіки. 
30. Оформлення емпіричної психології в філософських течіях. 
31. Становлення асоціативної психології у XVII столітті. 
32. Становлення асоціативної психології у XVIII столітті. 
33. Розвиток вчення про нервово-психічні функції. 
34. Діалектико-матеріалістичні основи психології. 
35. Ренесансна психологія творчості. 
36. Титанізм як принцип ренесансної психології. 
37. Філософська і психологічна думка в епоху Наукової революції (бароко) 
38. Побудова психології як дослідницької науки. 
39. Вчення про свідомість як критерій психіки. 
40. Оформлення емпіричної психології в філософських течія». 
41. Становлення асоціативної психології у XIX столітті. 
42. Вчення про нервово-психічні функції. 
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43. Психологічна думка в європейських країнах та Росії у XVIII- XIX ст. 
44. Емпірична психології в філософських вченнях XVII ст. 
45. Вчення про рефлекси. Природа психічного. 
46. Психологічні теорії Рене Декарта. 
47. Раціоналізм і емпіризм. 
48. Психологія французького матеріалізму епохи Просвітництва. 
49. Принцип індивідуалізації у психології ХІХ – ХХ ст.. 
50. Принцип адаптації у психології ХІХ – ХХ ст.. 
51. Природничі підходи до становлення психології як самостійної науки. 
52. Розвиток галузей психології в кінці ХІХ-ХХ ст. 
53. Основні школи психології за кордоном. 
54. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи. 
55. Природничі спрямування у психології. 
56. Натуральне і соціальне у психіці людини. 
57. Людська психіка в її суб'єктивній самодостатності. 
58. Ідеї гуманістичної психології ХХ ст.. 
59. Позитивізм у філософії і психології. 
60. Емпіріокритицизм і сучасна філософсько-психологічна думка. 
61. Ніцшеанство і метафоричність філософсько-психологічнї думки. 
62. Розвиток наукових психологічних знань на теренах СРСР. 
63. Психологія в Україні та її місце у світовій науці. 
64. Основні етапи розвитку психології в Україні. 
65. Гуманістичне спрямування психології. 
66. Система канонічної психології. 
67. Історико-психологічні дослідження XX ст. 
68. Німецький історицизм: загальний аналіз. 
69. Прагматизм: напрями і представники. 
70. Екзистенціально орієнтована психологія: традиції і підходи. 
71. Феноменологічна психологія на ґрунті методологічного. 
72. Історія розвитку психологічної думки в Києво-Могілянській академії. 
73. Психологія вчинку як осередок історичного поступу психологічної науки. 
74. Канонічна психологія - перехід від XX до XXI ст. 
75. Канонічні форми психічного та психічних феноменів. 
76. Психологія в Україні та українська культура XX ст. 
77. Культурно-гуманістична психологія в Україні. 
78. Ідеологія в структурі вчинкового осередку психологічної системи. 
79. Смисл життя як провідна проблема ідеології. 
80. Ідеологія у психології. 
81. Психологія Г.С.Костюка. Роль суб'єктивності у провідній діяльності. 
82. Життя і психологія В.А.Роменця. 
83. Психологічна думка в Україні на порозі XXI ст. 
84.Перспективи розвитку психології за кордоном на початку ІІІ тисячоліття. 
85.  Канонічна психологія початку ХХІ ст.. та її особливості 
86. Історія розвитку психологічної думки в Київському університеті: Г.І.Челпанов, 
В.В.Зеньковський та ін.. 
87.Сучасні вітчизняні теорії історії психології. 
88.Сучасні зарубіжні теорії психології. 
89.Перспективи розвитку психологічної теорії і практики у ХХІ ст. 
90.Перспективи розвитку психології в Україні на початку ІІІ тисячоліття. 
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