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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з кур-
су “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 сту-
дентів у рамках програмного змісту дисципліни, розвинути у них 
вміння застосовувати ці знання при аналізі закономірностей та ос-
новних фактів історіогенеза психологічної науки. 

У результаті навчання за курсом студенти повинні
знати:
• основні підходи вчених до предмета історії психології;
• основні етапи розвитку психологічної науки в онтогенезі та со-

ціогенезі;
• про виникнення, розвиток психології від найдавніших часів до 

наших днів; про розвиток наукових психологічних знань за кор-
доном 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 ав-

торами;
• 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”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий модуль і. загальна методологія побудови  
і пояснення історії психології

1 Принципи і підходи до побудови історії психології

2 Історія психології як галузь психологічної науки

змістовий модуль іі. донауковий період розвитку  
психологічної думки

3 Міфологія як джерело філософської та психологічної думки

4 Розвиток психологічної думки в епоху Античності

5 Розвиток психологічної думки в контексті філософії і 
релігійних ідей Середньовіччя

6 Розвиток філософської і психологічної думки в епоху 
Відродження

7 Філософська і психологічна думка в епоху Наукової рево-
люції (Бароко)

8 Епоха Просвітництва і рух філософсько-психологічної 
думки

змістовий модуль ііі. науковий період історії психології 
і система психологічних вчень

9 Розвиток психологічної науки на початку ХІХ ст.

10 Основні напрями та наукові школи у ХІХ–ХХ ст.

11 Розвиток психологічної думки в Росії

12 Становлення психологічних знань в Україні

Разом годин: 162
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОї рОБОТИ 
з дисципліни 

“ІСТОрІЯ  ПСИхОЛОгІї”

змістовий модуль і. загальна методологія побудови і пояснен-
ня історії  психології

Тема 1. Принципи і підходи до побудови історії психології 

Мета: дати поняття про принципи і підходи до побудови історії 
психології та місце і значення історії психології у системі наукового 
знання.

Методичні вказівки: звернути увагу на те, яку роль відіграє іс-
торія психології і історія людської цивілізації в цілому, а також ста-
новлення психології як науки. Звернути особливу увагу на відміннос-
ті історії психології від історичної та історіографічної психології. 
Місцеі значення історії пси хології в системі наукового знання, а також 
принципи побудови історико-наукового знання. Вміти визнача-
ти підходи до вивчення історії психології у зарубіжній психології та 
взаємозв’язок історії психології з іншими науками.

Словникова робота: метаморфози, петрогліфи, анімізм, тотемізм, 
манізм, магія, легенда, міф, відчуження самості, проекція на зовнішній 
світ, міфологічна психологія, філософська психологія, екзистенціаль-
ний принцип, феноменологічний принцип, психологія титанізму. 

питання та завдання для самоконтролю 

1. Дайте визначення історії психології. Охарактеризуйте її відмін-
ність від інших дисциплін.

2. Які проблеми вивчає історія психології? Яке значення вони ма-
ють для психологічної науки?

3. Охарактеризуйте завдання історії психології, їх призначення та 
шляхи вирішення.

4. Охарактеризуйте зміст, принципи історії психології.
5. У чому полягає сутність культурологічного принципу в історії 

психології?
6. У чому полягає сутність феноменологічного принципу в історії 

психології?
7. У чому полягає сутність екзистенціального принципу в історії 

психології?
8. Коли і на якій підставі психологія стала самостійною наукою?
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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. Уявлення про історію як складну організовану систему ба
зується на такому твердженні:

а) історія — це складний пізнавальний процес, елементи якого по-
дані окремими історичними фактами і подіями;

б) історія — це складно організоване ціле, що існує за принципами 
багатовимірності та багаторівневості;

в) історія — це деяка сукупність подій і фактів, що тільки за допо-
могою зусиль історика вишикуються у певну систему.

3. Проаналізуйте поняття “ситуативний компонент учин
ку”, “мотиваційний компонент учинку”, “дійовий компонент 
учинку”. Визначте, як вони співвідносяться між собою?

4. Культурологічний підхід до пояснення історії психології 
дозволяє:

а) вивчати історію психології у зв’язку з історією людської культу-
ри загалом;

б) ілюструвати факти історії психології фактами культури;
в) поєднувати принципи психологічного і культурологічного 

аналізу у вивченні явищ історії.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука,  
В. А. Роменця. — 6-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2006. — С. 9–20.

тема реферату

Історичний шлях психології.
Література: основна [1; 6; 7; 12];

додаткова [35]

Тема 2. Історія психології як галузь психологічної науки

Мета: дати поняття про історію психології як галузь психологіч-
ної науки, її предмет і завдання.
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Методичні вказівки: звернути увагу на те, що являє собою історія 
психології як галузь психологічної науки, її предмет і завдання. Роз-
крити сутність теоретичного та емпіричного знання. Визначити осо-
бистість вченого в історії психології та вивченні психологічних проб-
лем. Історія психології як особлива галузь знань. Історичний шлях 
психології, її місце та значення в системі наук.

Словникова робота: метод, методологія, технічна, логічна або 
філософська методологія, методика, теоретизація предмета, пізна-
вальний цикл, цикл перетворюючих дій, принцип об’єктивності пси-
хологічного дослідження, моделювання, реконструювання, спостере-
ження, експеримент, бесіда, інтерв’ю, анкетування. 

питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення предмета історії психології.
2. Які фактори характеризують науку як самостійну галузь науко-

вого знання?
3. Що є методологією психологічного пізнання явищ світу?
4. Назвіть різні тлумачення змісту методики психологічного до-

слідження.
5. Охарактеризуйте загальний цикл психологічного дослідження 

та назвіть його складові.
6. Як можна пояснити процес виникнення нових галузей психоло-

гії?

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. На основі переліку галузей психології спробуйте вибудувати 
свою модель “дерева” психологічної науки.

3. У зошитах для самостійної роботи спробуйте спрогнозувати 
розвиток існуючих та появу нових галузей психології у сучасному 
світі.

тема реферату

Місце і значення історії психології в системі наук.
Література: основна [1; 6; 7–12];

додаткова [35]
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змістовий модуль іі.  донауковий період розвитку  
психологічної думки

Тема 3. Міфологія як джерело філософської та психологічної 
думки

Мета: дати поняття про міфологію як джерело психологічної 
думки. 

Методичні вказівки: звернути увагу на те, що таке міф як джере-
ло філософської та психологічної думки, розкрити сутність уявлен-
ня про природу міфу: теорії, підходи, пояснювальні принципи, теорії 
міфу. 

Словникова робота: анімізм, метаморфоза, метемпсихоз, дема-
теріалізація душі, фетишизм, інтеріоризація, інкарнація, іманент-
ність, метаморфоза, міф.

питання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте міф як джерело психологічної думки.
2. Які уявлення про природу міфу Ви знаєте? Визначіть теорії і 

персоналії.
3. Розкрийте поняття анімізму та метемпсихозу як категорії міфо-

логічної психології.
4. Охарактеризуйте поняття метаморфози і тотемізму як категорії 

міфологічної психології.
5. Дайте поняття фаталізму і магії та їх подолання в межах ранніх 

психологічних вчень.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Перші давньогрецькі міфи було записано:
а) у VI ст. до н. е.;
б) VIII ст. до н. е.;
в) VII ст. до н. е.

2. Визначте, які з наведених характеристик стосуються ви
значення міфологічної свідомості:

а) найпримітивніша форма відображувальної діяльності людської 
психіки;

б) первинна форма відбиття світу, в основу якої покладено ме-
ханізм, що “уособлює” аперцепції;

в) засіб “згортання” у метафоричній уяві повноти та істинності 
світу.
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4. З наведених прикладів поняття анімізму стосується:
а) прояв міфологічної свідомості, що полягає в одушевленні явищ 

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

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні 
віки. Відродження: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005. — С. 149–230.

теми рефератів

1. Міфологічна психологія — продукт несвідомої творчості на-
родів.

2. Психологічна природа анімізму.
Література: основна [1; 2; 8–12];

додаткова [1; 2; 8–12]

Тема 4. розвиток психологічної думки в епоху Античності

Мета: дати загальне поняття про розвиток психологічної думки 
в епоху античності. 

Методичні вказівки: відстежити взаємозв’язок наукових пог-
лядів учених на природу психічного в епоху Античності, а також 
вчення Аристотеля про психологію та наукові погляди мислителів 
Античності на природу психічного. 

Словникова робота: суспільна релігія, орфічні містерії, мікрокос-
мос, макрокосмос, атомістична психологія, неоплатонізм, епікуризм, 
стоїцизм, кінізм, скептицизм, гомогенна теорія буття, атраксія.

питання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте перші уявлення про душу.
2. Поняття походження, природи і розвитку античної філософії. 
3. Основні положення матеріалістичного вчення про душу в Ан-

тичній психології.
4. Проблеми почуттів, волі та характеру в епоху Античності.
5. Суть атомістичної психології.
6. Охарактеризуйте поняття “гомогенна теорія буття”. В чому по-

лягає її історична обмеженість?
7. Фундаментальні проблеми античної психології.
8. Охарактеризуйте фази і періоди античної психології.
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творчі завдання та проблемні ситуації

1. У зошитах для самостійної роботи дайте характеристику після-
аристотелівського періоду розвитку античної психології.

2. Метафізика — це:
а) родовід богів;
б) наука про природу;
в) наука про надчуттєвий світ.

3. З наведених прикладів виберіть правильне, що стосується 
поняття “апатія” у філософії стоїків:

а) заперечення необхідності елементів громадського життя;
б) безстороннє і безстрашне сприйняття життя;
в) презирство до загальновизнаних засад і норм життя.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні 
віки. Відродження: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005. — С. 289–421.

2. Криворучко  П. П.  Історія психології: Курс лекцій / За ред. 
М. С. Корольчука. — К.: КиМУ, 2003. — 220 с.

теми рефератів

1. Антична психологія та її значення для розвитку й становлення 
науки.

2. Антична психологія стародавніх часів.
Література: основна [1; 2; 8–12];

додаткова [15; 16–21]

Тема 5. розвиток психологічної думки в контексті філософії  
і релігійних ідей Середньовіччя

Мета: дати поняття про розвиток психологічної думки в контек-
сті філософії і релігійних ідей Середньовіччя.

Методичні вказівки: звернути увагу на психологічні ідеї серед-
ньовічної епохи, на реалізм і номіналізм у розвитку психологічного 
знання, виокремлення свідомості як критерію психіки. Розглянути 
природу психічного, вчення про рефлексію. 

На самостійне опрацювання виносяться питання оформлення ем-
піричної психології у філософських вченнях ХVII ст.

Словникова робота: патристика, схоластика, гностицизм.
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питання та завдання для самоконтролю

1. Особливості наукової думки мислителів середніх віків (V– 
XVI ст).

2. Охарактеризуйте особливості арабомовної науки в історії пси-
хології.

3. Як феодалізм впливав на розвиток психологічних знань?
4. Які основні ідеї психології патристики?
5. Яких представників психології патристики Ви знаєте?
6. Які умови зародження схоластики та історичне покликання цієї 

течії?
7. Охарактеризуйте головні віхи та підсумки психології середніх 

віків.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Патристика виникла:
а) у IV ст. н. е.;
б) II ст. н. е.;
в) VI ст. н. е.

2. Схоластика виникла з такою метою:
а) для розробки Символу віри;
б) виправлення вчення “Отців церкви”;
в) впорядкування та розробки християнської догматики з метою 

доступності.

3. Особливу роль у становленні християнської догматики в 
IV ст. відіграли:

а) аріани;
б) апологети;
в) каппадокійці.

4. У зошитах для самостійної роботи охарактеризуйте патристику 
і схоластику.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні 
віки. Відродження: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005. — С. 430–510.

2. Ярошевский М. Г. История психологии. — М.: Мысль, 1985. — 
С. 89–108.
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теми рефератів

1. Психологічні ідеї Стародавнього світу.
2. Психологія середніх віків.

Література: основна [1; 2; 8–12];
додаткова [25; 27; 28; 31]

Тема 6. розвиток філософської і психологічної думки в епоху 
Відродження

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

Методичні вказівки: звернути увагу на завершення розвитку 
психології в рамках вчення про душу, на психологію епохи італійсь-
кого Відродження, емпіричні спрямування психології Іспанії. 

Словникова робота: гуманізм, відродження, неоплатонізм, скеп-
тицизм, риси песимізму, риси ірраціоналізму, метафізика. 

питання та завдання для самоконтролю

1. Загальна характеристика розвитку філософської і психологіч-
ної думки в епоху Відродження.

2. Психологічна думка та її розвиток у період переходу від фео-
далізму до капіталізму.

3. Проблеми психології епохи Відродження, охарактеризуйте їх.
4. Охарактеризуйте духовне життя епохи Відродження.
5. Історіографічне значення термінів “гуманізм” і “відродження”.
6. Хронологічні межі гуманістико-відродницького періоду, оха-

рактеризуйте їх.
7. Характеристика відродницького неоплатонізму.
8. Характеристика ренесансної психології творчості.
9. Характеристика титанізму як принципу ренесансної психоло-

гії.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Місто заснування Платонівської Академії в епоху Відрод
ження:

а) Мілан;
б) Рим;
в) Флоренція.



13

2. У зошитах для самостійної роботи охарактеризуйте скепти-
цизм епохи Відродження.

3. Принцип титанізму був основним у розвитку культури в 
епоху:

а) Античності;
б) Середньовіччя;
в) Відродження.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні 
віки. Відродження: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005. — С. 551–580.

2. Ярошевский М. Г. История психологии. — М.: Мысль, 1985. — 
С. 109–116.

теми рефератів

1. Розвиток та становлення асоціативної психології.
2. Психологічні ідеї та особливості виховання дітей у період 

Відродження.
Література: основна [1; 3; 9–12];

додаткова [15; 29; 34]

Тема 7. Філософська і психологічна думка в епоху Наукової 
революції (Бароко)

Мета: дати загальну характеристику філософської і психологіч-
ної думки в епоху Наукової революції.

Методичні вказівки: звернути увагу на становлення психоло-
гічної думки в епоху Наукової революції. Формування нового типу 
знання, що потребує поєднання науки і техніки. У процесі вивчен-
ня рекомендованої літератури варто звернути особливу увагу на різ-
номанітні теоретичні підходи та особливості психологічної думки у 
ХVIІ ст.

Словникова робота: реалізм, неоплатонізм, метафізика монізму, 
метафізика плюралізму, монадологія, абсолютизм, критичний емпі-
ризм, інтроспекція, рефлекс, психофізична взаємодія.

питання та завдання для самоконтролю

1. Загальна характеристика Наукової революції.
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2. Охарактеризуйте природу психічного. В чому полягає її сут-
ність? 

3. Як розвивалася філософська і психологічна думка в епоху Нау-
кової революції?

4. Охарактеризуйте розвиток емпіризму в науці.
5. Загальна характеристика розвитку сенсорно-асоціативних про-

цесів.
6. Особливості розвитку психологічної думки в епоху слов’янсь-

кого бароко.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Енциклопедизм як загальнокультурне явище виник в епоху:
а) Античності;
б) Наукової революції;
в) Просвітництва.

2. У зошитах для самостійної роботи охарактеризуйте релігію та її 
відношення до розуму і віри.

3. У зошитах для самостійної роботи проаналізуйте поняття емпі-
ризм і асоціатизм.

4. У зошитах для самостійної роботи напишіть анотацію до вивче-
ного розділу обсягом не більше 100 слів.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Роменець В. А. Історія психології: ХVIІ століття. Епоха Про-
світництва: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005. — С. 85–154.

2. Ярошевский М. Г. История психологии. — М.: Мысль, 1985. — 
С. 117–144.

теми рефератів

1. Культурно-історичні закони духовного життя людей в епоху 
Наукової революції.

2. Психологія ХVIІ ст. в межах культури Бароко.
Література: основна [1; 5; 9–12];

додаткова [32–34]
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Тема 8. Епоха Просвітництва і рух 
філософськопсихологічної думки

Мета: дати поняття про розвиток психології в епоху Просвітниц-
тва і рух філософсько-психологічної думки.

Методичні вказівки: звернути увагу на становлення асоціативної 
психології в епоху Просвітництва, розглянути психологічні погля-
ди французьких просвітників, прогресивні психологічні концепції в 
США та особливості розвитку історії психології у ХVIІІ ст.

Словникова робота: неокласицизм, просвітництво, ідеалізм, ро-
мантизм, абсолютизація ідеалізму, деїзм, кондильяк і гносеологія 
сенсуалізму, англійська асоціативна психологія, теорія асоціанізму.

питання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте психологію французького матеріалізму епохи 
Просвітництва.

2. Охарактеризуйте виникнення Просвітництва у Франції.
3. Психологічні погляди французьких просвітників.
4. Охарактеризуйте Англійське Просвітництво.
5. Як ви розумієте етику англійського Просвітництва?
6. Охарактеризуйте становлення німецького Просвітництва.
7. Охарактеризуйте італійське Просвітництво.

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 пе-
реліку семи основних думок, якими необхідно поділитися з ау-
диторією.

3. У зошитах для самостійної роботи напишіть “Висновки” до роз-
ділу. Обсяг не повинен перевищувати 500 слів.

4. За підручником: Ждан А. Н. “История психологии: от античнос-
ти к современности” визначте основі підходи вчених до вивчен-
ня проблеми рефлексу та сенсорно-асоціативних процесів.
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робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Роменець В. А. Історія психології: ХVIІ століття. Епоха Про-
світництва: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005. — С. 85–154.

2. Ярошевский М. Г. История психологии. — М.: Мысль, 1985. — 
С. 145–170.

теми рефератів

1. Розвиток та становлення асоціативної психології в епоху Нау-
кової революції.

2. Феномени історичної психології ХVIІІ ст.
Література: основна [1; 5; 9–12]

змістовий модуль ііі.  науковий період історії психології  
і система психологічних вчень

Тема 9. розвиток психологічної науки на початку хІх ст.

Мета: дати поняття про розвиток психологічної науки на початку 
ХІХ ст. та її становлення.

Методичні вказівки: звернути увагу на зародження та розвиток 
психології як науки про свідомість у першій половині ХІХ ст., при-
родничо-наукові передумови психології, розвиток асоціативної пси-
хології. 

Словникова робота: наукова психологія, сцієнтистська психо-
логія, закон специфічної енергії органів почуттів, асоціанізм, аппер-
цепція, перцепція, несвідоме, активність душі, роль безсвідомого, 
адаптування, спадковість, мінливість, телеологія, принцип розвитку, 
психофізика, експериментальна естетика, диференційна психологія, 
вивчення про спадковість, анкетування, тест, концепція інстинктів, 
психологія народів. 

питання та завдання для самоконтролю

1. В якому році відкрилася перша експериментальна лабора-
торія?

2. Хто засновник першої експериментальної лабораторії?
3. Охарактеризуйте зародження і розвиток психології як науки 

про свідомість першої половини ХІХ ст.
4. Які передумови розвитку природничо-наукової психології?
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5. Становлення німецької емпіричної психології.
6. Охарактеризуйте психологію суб’єктивного досвіду.
7. Дайте характеристику психологічного світу.
8. Як ви розумієте сенс життя у структурі дії?

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Структуралізм і постструктуралізм — найхарактерніші 
як напрями сучасної філософської і психологічної думки:

а) у Франції;
б) Німеччині;
в) США.

2. У зошитах для самостійної роботи сформулюйте п’ять запитань 
до розділу, відповіді на які відсутні у тексті безпосередньо.

3. У зошитах для самостійної роботи напишіть “Підсумки” до роз-
ділу, обсяг яких не повинен перевищувати 300 слів.

4. За підручником: Ярошевский М. Г. “История психологии: от ан-
тичности до середины ХХ века” визначити віхи становлення психо-
логічних знань першої половини ХІХ ст.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Ярошевский М. Г. История психологии. — М.: Мысль, 1985. — 
С. 171–183 

2. Роменець В. А. Історія психології: ХVIІ століття. Епоха Про-
світництва: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005. — С. 78–84.

теми рефератів

1. Німецька емпірична психологія першої половини ХІХ ст.
2. Принцип індивідуалізації у психології ХІХ ст.

Література: основна [1; 6; 7; 9–12];
додаткова [13; 14; 33; 34]

Тема 10. Основні напрями та наукові школи у хІх–хх ст.

Мета: дати студентам поняття про основні напрями становлення 
психології та розвиток наукових шкіл та їх еволюцію у ХІХ–ХХ ст.

Методичні вказівки: звернути увагу на психологічну думку роз-
витку кризи в психології кінця ХІХ–ХХ ст. Зародження психологіч-
них шкіл: структуралістів, Вюрцбурзької школи, та напрямів: функ-
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ціоналізм і біхевіоризм у США, гештальтпсихологія та психоаналіз 
за З. Фрейдом у зарубіжній психології. Відповіді на питання про ос-
новні положення різних наукових напрямів психології передбачають 
необхідність з’ясування їх базових методологічних принципів, що є 
визначальними у поглядах на природу психіки людини.

Словникова робота: психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихоло-
гія, когнітивна психологія, гуманістична психологія, глибинна пси-
хологія. 

питання та завдання для самоконтролю

1. Розвиток психологічної думки наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст.

2. Які науки розвивалися у ХХ ст.?
3. Які основні положення психоаналітичного напряму в психоло-

гії ви знаєте?
4. Що є предметом психології з погляду біхевіоризму?
5. Лінгвістична теорія Жана Паже.
6. Досягнення “радянської психології”, охарактеризуйте її світову 

перспективу.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. На думку біхевіористів, основним принципом поведінки лю
дини є такий:

а) гомеостатичний;
б) адаптації;
в) “стимулу і реакції”.

2. Принцип індивідуальності як принцип побудови психологіч
них теорій і створення самостійних напрямів у науці характер
ний:

а) для ХХ ст.;
б) для ХV–ХVІ ст.;
в) для кожної історичної епохи.

3. У зошитах для самостійної роботи зробіть конспект параграфа 
у формі семи запитань до нього. Відповіді на ці запитання повинні 
розкрити сутність розділу.
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4. За підручником “История психологи (10–30-е годы периода от-
крытого кризиса) / Под. ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан” провести 
конвент-аналіз еволюції психологічних шкіл та напрямів у зарубіж-
ній психології.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Ярошевский М. Г. История психологии. — М.: Мысль, 1985. — 
С. 306–385. 

2.  Роменець  В. А.,  Маноха  І. П. Історія психології ХХ століття: 
Навч. посіб. — К.: Либідь, 1998. — С. 210–222.

теми рефератів

1. Історичні витоки європейської школи психології.
Література: основна [1; 6; 7; 9–12];

додаткова [33; 34]

Тема 11. розвиток психологічної думки в росії

Мета: дати студентам поняття про розвиток психологічної думки 
в Росії, її історію і сучасність.

Методичні вказівки: звернути увагу на особливості психологіч-
ної думки в Росії кінця ХІХ — початку ХХ ст., її світове значення ста-
новлення науки про поведінку розглянути найважливіші тенденції 
розвитку російської психології, розробку природничих основ психо-
логії, загальний стан розвитку психологічної науки напередодні ре-
волюції 1917 р. та розвиток психологічної думки на тернах СРСР у 
повоєнний період.

Словникова робота: марксистсько-ленінська методологія, діа-
лектичний матеріалізм, реакція, об’єктивне і суб’єктивне, діяльність 
свідомості, дитяча психологія, педологія, дефектологія, знак (слово), 
мислення і мова, зона найближчого розвитку, діяльність, свідомість, 
поведінка.

питання та завдання для самоконтролю

1. Які особливості психологічної думки в Росії ХІХ–ХХ ст.?
2. Як розвивався російський шлях у психології?
3. Як проходило становлення науки про поведінку?
4. Визначте загальний стан розвитку психологічної науки перед 

революцією 1917 р.
5. Які галузі радянської психологічної науки Ви знаєте?
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творчі завдання та проблемні ситуації

1. За підручником: Роменець В. А. “Історія психології ХХ століт-
тя” законспектувати “С. Л. Рубінштейн: проблеми історії психології 
та вчинків як осередок психологічної системи”.

2. У зошитах для самостійної роботи написати анотацію, макси-
мальний обсяг — 100 слів.

3. Написати висновки до попереднього розділу, обсяг — близько 
300 слів.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1.  Роменець  В. А.,  Маноха  І. П. Історія психології ХХ століття: 
Навч. посіб. — К.: Либідь, 1998. — С. 784–787.

тема реферату

Л. С. Виготський: історичний рух психологічної думки.
Література: основна [1; 6; 7; 9–12];

додаткова [33; 34]

Тема 12. Становлення психологічних знань в Україні

Мета: дати студентам поняття про розвиток психологічних знань 
в Україні.

Методичні вказівки: звернути увагу на становлення психології 
в Україні, розвиток української культури ХХ ст., розвиток культур-
но-гуманістичної психології. Розглянути діяльність українських вче-
них у рамках радянської психології. Роль суб’єктивності у провідній 
діяльності Г. С. Костюка. Становлення психології у роки незалеж-
ності. 

Словникова робота: самопізнання, самостворення, напрями: кла-
сично-інтроспективний, природничо-науковий, культурно-гуманіс-
тичний, самодостатність, інтроспекція, домінанта (Ухтомського), 
умовно-рефлекторна природа, психологія творчості, дія-вчинок, за-
своєння знань, продуктивне запам’ятовування, теорія пам’яті, прин-
цип вчинку, вчинків осередок, психологія вчинку, системно-спе-
цифічність психічного, сутність сили людини, суб’єктивний підхід.
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питання та завдання для самоконтролю

1. Як розвивалася психологія в Україна ХХ ст.?
2. Як розвивалася українська культура ХХ ст.?
3. Роль суб’єктивності у провідній діяльності Г. С. Костюка.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. За підручником: Роменець В. А. “Історія психології ХХ століт-
тя” ознайомитися з життєвим шляхом видатного психолога 
ХХ ст. Г. С. Костюка.

2. У зошитах для самостійної роботи скласти конспект розділу 
(попереднього) у вигляді запитань, відповіді на які розкрили б 
його зміст (кількість запитань — 15).

3. Написати висновки до попереднього розділу, обсяг — близько 
300 слів.

робота з першоджерелами (анотування літератури)

1. Роменець  В. А.,  Маноха  І. П. Історія психології ХХ століття: 
Навч. посіб. — К.: Либідь, 1998. — С. 210–222.

теми рефератів

1. Психологія та культура України ХХ ст.
2. Історія створення та розвитку Інституту психології ім. Г. С. Ко-

стюка АПН України.
3. Роль Г. С. Костюка в становленні психології в Україні.

Література: основна [1; 6; 7; 9–12];
додаткова [33; 34]
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