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Мета дисципліни.
Мета дисципліни полягає у наданні студентам систематизованих знань 

із історії виникнення та розвитку психологічної науки, основних тенденцій та 
концепцій наукової думки від найдавніших часів до наших днів. Завданнями 
дисципліни є ознайомлення студентів з основними періодами та етапами 
розвитку та становлення психологічного знання, а також із основними 
психологічними концепціями та їх місцем в історії психології; формування у 
студентів уявлення про зв'язки психології з іншими науками, їх вплив на 
розвиток психології та реалізація історичного підходу у формуванні 
наукового світогляду студентів-психологів.

Формує такі компетентності за ОП: 

Загальні компетентності:
ЗК2. Знання та критичне осмислення основних теорій, принципів, 

методів, понять у навчанні та професійній діяльності.
ЗК9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові (спеціальні) компетентності:
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та 
розвитку психічних явищ; критичне осмислення основних психологічних 
теорій, принципів, методів.

Програмні результати навчання:
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 
початкових професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

Пререквізити навчальної дисципліни -  дисципліна вивчається у 
першому семестрі першого курсу

Постреквізити навчальної дисципліни
Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

дисципліни “Диференційна психологія”, “Вікова психологія”, 
“Психодіагностика”, “Експериментальна психологія”, “Психологія



особистості”, “Теоретичні та методологічні проблеми психології”, «Основи 
психодіагностики», «Основи психотерапії» та інших дисциплін.

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Методологічні основи історії психології
Історія психології як наука. Предмет, об’єкт, принципи та методи 

історії психології. Періодизації історії психології. Принцип єдності логічного 
та історичного. Принцип системності. Принцип детермінізму. Принцип 
розвитку. Фактори розвитку історії психології. Матеріалістичне та 
ідеалістичне.

ТЕМА 2. Уявлення про психіку людини в первісному суспільстві
Первісне суспільство, картина світу. Релігійні та міфологічні системи. 

Міфологічні уявлення. Антропологічні міфи. Антроморфізм, зооморфізм, 
тотемізм. Спосіб виробництва матеріальних благ. Філософські концепції. 
Обряд ініціації.

ТЕМА 3. Психологічні уявлення в Давньому Китаї та Давній Індії
Загальна характеристика психологічних уявлень у давніх культурах. Держава 
Інь. Давні тексти китайської культури. Філософські уявлення китайців про 
світ. Природа людини у баченні китайських філософів. Конфуціанство та 
даосізм. Поняття «Я». Уявлення про душу у Давній Індії. «Веди». Упанішад. 
Питання про пізнання.

ТЕМА 4. Уявлення про душу в античній філософії
Роль античності у розвитку цивілізації. Уявлення про душу 

досократиків. Психологічні концепції класичного періоду. Уявлення про 
душу в епоху еллінізму. Вчення давньогрецьких та давньоримських лікарів. 
Підсумки розвитку психології у давніх культурах і античності.

ТЕМА 5. Уявлення про душу за часи Середньовіччя (арабська 
філософія)
Загальна характеристика періоду. Уявлення про душу в середньовічний 
арабській філософії. Поява терміну «Середньовіччя». Століття темряви. 
Епоха Відродження. Великі географічні відкриття. Виникнення світових 
релігій. Теологічне світобачення. Діяльність Магомета. Субстанція душі. Абу 
Алі Ібн Сіна. «Канон лікарської науки». Суфізми.

ТЕМА 6. Психологія Нового часу (XVII ст.)
Уявлення про душу в темні століття. Уявлення про душу в епоху



Відродження. Вчення Аристотеля про душу. Томізм. Фома Аквінський. 
Аврелій Августін. Волюнтаризм. Іоан Скот Еріугена. Вчення про 
причинність. Універсали. Реалізм. Номіналізм. Роджер Бекон. Дослід та 
спостереження. Гуманізм. Вільям Оккам. Еразм Роттердамський. Леонардо 
да Вінчі. Френсіс Бекон. Емпіризм.

Раціоналізм: Декарт, Спіноза, Лейбніц. Емпіризм (сенсуалізм): Т.Гоббс, 
Дж. Локк. Картезіанство. «Я мислю -  відповідно існую». Відкриття рефлексу. 
Зміна предмету психології. Рефлекторна природа. Психофізична проблема. 
Властифість душі. Бенедикт (Барух) Спіноза. Пантеїзм. Готфрид Вільгельм 
Лейбніц. Паралелізм. Монади. Епіфеноменалізм. Механічний детермінізм.

ТЕМА 7. Розвиток психології в епоху Просвітництва
Становлення асоціативної спихології. Становлення емпіричного 

напрямку у французькій психології. Джордж Берклі. Теорія зорового 
сприйняття. Девід Юм. «Трактат про людську природу». Три парадокси 
емпіризму. Девід Гартлі. Класичний асоціанізм. Рефлекторна теорія.
Жульєн Офре Леметрі. Етьен Бонно де Кондильяк. Клод Гельвецій. Дені 
Дідро.

ТЕМА 8. Розвиток психології у XIX ст
Психологічні ідеї у німецькій філософії. Розвиток асоціативної 

психології в Англії. Підсумки розвитку психології у ХІХ столітті. Християн 
фон Вольф. Емпірична психологія. Раціональна психологія. Йоган Фрідріх 
Гербарт. Томас Браун. Джеймс Мілль. Джон Стюарт Мілль. Олександр Бен. 
Герберт Спенсер.

ТЕМА 9. Становлення психології як самостійної науки наприкінці XIX - 
початку XX ст

Відкриття фізіології. Психофізика Фехнера. Розвиток психометрії. 
Фізіологічна психологія В. Вундта. Структуралізм Е. Тітченера. Дослідження 
памяті Г. Ебінгауза.

ТЕМА 10. Становлення та розвиток біхевіоризму
Витоку біхевіоризму. Класичний біхевіоризм Дж. Уотсона. 

Необіхевіоризм (Е.Толмен, К. Халл, Б.Скіннер), Соціальний біхевіоризм 
(А.Бандура, Дж. Роттер).

ТЕМА 11. Становлення та розвиток психоаналізу
Джерела виникнення психоаналізу. Класичний психоаналіз З. Фрейда. 

Індивідуальна психологія А.Адлера. Аналітична психологія К. Юнга. 
Неофрейдизм. Соціальний психоаналіз. Дитячий психоаналіз.

ТЕМА 12. Гештальтпсихологія. Теорія поля К. Левіна
Джерела виникнення гештальтпсихології. Засновники 

гештальтпсихології. Теорія поля К. Левіна. Макс Вертгеймер.



ТЕМА 13. Гуманістична психологія
Витоки гуманістичної психології. Концепція самоактуалізації А. Маслоу. 

Особистісно-орієнтований підхід К. Роджерса. Екзистенціоналізм В.Франкла.

ТЕМА 14. Розвиток української психології. Сучасні напрями психології
Розвиток української психології у ХІХ -  ХХ ст., психологічна наука у 

другій половині ХІХ ст. (О.І.Введенський, Д.М.Овсянико, Куликовський, 
Л.Й.Петражицький). Експериментальна психологія ХІХ ст. Культурно- 
гуманістична психологія в Україні. Видатні вчені та їх внесок у розвиток 
психологічної науки ХХ ст. (Г.С.Костюк, В.А.Роменець та ін.).

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 
вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 
семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Загальна психологія» передбачено:
- для денної форми навчання -  3 кр. (90 год).

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання успішності навчання

Б
А

Л
И

ПОЯСНЕННЯ

5

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики.

4

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.

3
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками.



2
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях 
не носятьістотного характеру; практичні навички та 

вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 
містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1
Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 
допускає змістовні помилки, не володіє
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань.

0 Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Загальна психологія» засобами
діагностики знань (успішності навчання) виступають: залік.

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використанняяких передбачає навчальна дисципліна

- навчальна аудиторія;
- дошка;
- крейда.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 
(рекомендовані джерела інформації)

Додаток 1.3. (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)



Додаток 1.1
до Робочої програми навчальної 
дисципліни «Історія психології»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр ЮНІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Освітній ступінь молодший бакалавр Спеціальність 053 Психологія

на 2021/2022 навчальний рік 
Форма навчання ДЕННА Обсяг 3.0 кредити ЄКТС (90 годин).

Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Курс 1 Групи МБ-ПС-121
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1 семестр

1 Методологічні основи історії 
психології

8 4 2 4

2 Уявлення про психіку людини в 
первісному суспільстві

6 2 2 4

3 Психологічні уявлення в 
Давньому Китаї та Давній Індії

6 2 2 4

4 Уявлення про душу в античній 
філософії

6 2 2 4

5 Уявлення про душу за часи 6 2 2 4



Середньовіччя (арабська 
філософія)

6 Психологія Нового часу (ХУІІ 
ст.)

6 2 2 4

7 Розвиток психології в епоху 
Просвітництва

6 2 2 4

8 Розвиток психології у ХІХ ст 6 2 2 4

9
Становлення психології як 
самостійної науки наприкінці 
XIX - початку XX ст

7 2 2 5

1
0

Становлення та розвиток 
біхевіоризму

6 2 2 4

1
1

Становлення та розвиток 
психоаналізу

6 2 2 4

1
2

Гештальтпсихологія. Теорія 
поля К. Левіна

6 2 2 4

1
3

Гуманістична психологія 6 2 2 4

1
4

Розвиток української психолгії. 
Сучасні напрями психології

9 4 2 2 5

Разом за семестр 90 30 14 16 60

Форма підсумкового 
контролю

залік
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Додаток 1.2
до Робочої програми навчальної 
дисципліни «Історія психології»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ 

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Освітній ступінь: молодший бакалавр Спеціальність 053 Психологія

на 2021/2022 навчальний рік

Основні нормативні акти:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 
України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» № 
1401-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532).

2. Етичний кодекс психолога. -  Режим доступу: 
Мр://ші.£ОУ.иа/Ше5/1448287570%Р0%95%Р1%82%Р0%В8%Р1%87%Р0%В 
Р%Р0%В8%Р0%В9%20%Р0%ВА%Р0%ВЕ%Р0%В4%Р0%В5%Р0%ВА%Р 
1 %81 %20%Р0%ВГ%Р 1 % 81 %Р0%В8%Р 1 %85%Р0%ВЕ%Р0%ВВ%Р0%ВЕ 
% Р 0 % В 3 % Р 0 % В 0 Д осх.р й 1

Рекомендована література:
Основна: (Базова)

1. Ковальчук О.С. Історія психології (Опорний конспект лекцій): 
Електронний навчальний посібник / О.С.Ковальчук, М.А. Салюк,
Д.А. Анпілова. Дніпро.: ДНУ ім. О.Гончара, 2017. 496 с.

2. Салюк М.А., Ковальчук О.С. Історія психології (Структурований 
конспект). Дніпро, 2021. 82 с.

3. Грисенко Н.В. Тести з курсу «Історія психології». Д., 2009. 32с.
4. Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. 

Відродження: Навч. посібник. К.: Либідь, 2005. 916 с.
5. Роменець В.А. Історія психології. ХУІІ століття. Епоха 

Просвітництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Либідь, 2006. 997 
с.

6. Роменець В.А. Історія психології ХІХ-початок ХХ століття : навч.
посібник для студ. вищих навч. закл. К. : Либідь, 2007. 832 с.

7. Роменець В.А. Історія психології ХХ століття: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Психологія" / В.А. Роменець, І.П. 
Маноха. К. : Либідь, 2003. 990 с.

8. Балл Г. Наукова спадщина академіка Г.С. Костюка і актуальні 
проблеми психологічної епістеміології // Освіта і управління. 2003. №3.

http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf


9. Данилюк І.В. Історія психології в Україні. Західні регіони (остання 
чверть ХІХ -  перша половина ХХст.). К.: Либідь, 2002. 152с.

10. Казімка Л.О. Проблеми теорії та історії психології в працях 
Г.С.Костюка.// наука та наукознавство. 2003. №1.

11. Карпенко З. Світ гуманістичної психології.//Психологія і 
суспільство. -  2003. -  №1.

12. Криворучко П.П. Історія психології: Курс лекцій. / За заг. Ред. 
М.С. Корольчука. К., 2003.

Інформаційні ресурси:
\У\¥\¥.р5УСІ1Є.Щ -  Сайт історії вітчизняної психології 
\¥ \¥ \¥ .і0ППЄІ.Г11 -  життя та творчість великих людей.
\¥\¥\¥.рзуїіЬ.кіеу.иа -  сайт психологічної бібліотеки Київського Фонду 

сприяння розвитку психічної культури суспільства.
Наукова бібліотека Дніпровського національного університету ім. О. 

Г ончара, м. Дніпро, вул. Казакова, 8. Режим доступу: ІШр: //ІіЬгагу.дпи. гїр. иа/ 
Цифровий репозиторій ДНУ. Режим доступу:

ЬИр://геро5І1огу.дпи.др.иа: 1100/?раде=іппег&1=7
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