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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета курсу – засвоєння знань з історії виникнення та розвитку 

психологічної науки, основних тенденцій та концепцій наукової думки від 

найдавніших часів до наших днів. 

Завдання курсу: 

- аналіз історичних коренів наукових знань для адекватного осмислення 

системи ідей та категорій, що утворюють сучасний план психологічної 

науки; 

- опанування навичками аналізу психологічних концепцій, навичками 

ведення дискусій, напрацювання свого погляду на наукові проблеми; 

- сприяння більш осмисленому і ґрунтовному опануванню сукупності 

курсів за фахом.  

Внаслідок опрацювання змісту навчальної дисципліни «Історія 

психології»   студенти повинні знати: 

- предмет історії психології, її завдання та принципи; 

- закономірності розвитку предмета психології; 

- основні етапи становлення та розвитку психологічних знань; 

- основні персоналії, їх досягнення, ідеї засновників напрямків і шкіл 

світової психології; 

- ключові положення основних психологічних теорій; 

- методи та основні підходи до засвоєння психологічного знання; 

- тенденції розвитку наукових психологічних знань за кордоном та в 

Україні. 

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 

самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: 

- визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій; 

- простежити історію розвитку ідей та психологічних шкіл; 

- ідентифікувати тексти, точки зору корифеїв психології; 

- визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів; 

- моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, 

школи, автора); 

- об'єктивно сприймати та оцінювати погляди різних авторів на 

розуміння психологічних проблем. 

  Вивчення даної навчальної дисципліни спрямоване на формування у 

студентів таких загальнокультурних (ЗК) та професійних (ПК) компетенцій:  

 розуміння сучасних концепцій картини світу на основі сформованого 

світогляду (ЗК); 

 оволодіння культурою наукового мислення, узагальненням, аналізом і 

синтезом фактів і теоретичних узагальнень (ЗК); 

 проведення бібліографічної та інформаційно-пошукової роботи з 

подальшим використанням даних при вирішенні професійних задач 

(ЗК);  

 активна комунікація та інформаційно-аналітична діяльність (ПК);  

 використання системи категорій та методів, необхідних для вирішення 
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типових і нових задач у різних галузях професійної діяльності (ПК); 

 визначення сфери прикладної психології, яка надає можливості для 

розвитку професійних якостей особистості (ПК); 

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 

дисципліни, становить 180 год., із них 36 год. – лекції, 34 год. – 

семінарські заняття, 10 год. – модульний контроль, 70 год. – самостійна 

робота, з них: підготовка до екзамену – 30 год.  

 Вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» завершується 

складанням екзамену. 
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I. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-професійний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

– 5 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 Нормативна 

 Спеціальність: 

053 «Психологія» 

 

Модулів – 5 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 5 

 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

 

3-4-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-професійний рівень: 

 перший (бакалаврський) 

 

36 год. 

Практичні, 

семінарські 

 34 год.  

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

70 год. 

Підготовка до 

екзамену 

30 год. 

Вид контролю:  

екзамен 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І. 

Історія психології як галузь психологічної науки.  

Психологія стародавнього світу, епох Середньовіччя та Відродження 
 

1. Вступ до історії психології. Місце і 

значення історії психології у системі 

наукового знання 

2 2 2      

2. Психологія античності 12 4 2  2  8  

3. Психологія в епоху Середньовіччя та 

Відродження 

2 2 2      

4. Розвиток психології в Середньовічній 

Європі та арабомовному світі  

12 2   2  8 2 

 Разом 26 10 6  4  14 2 

Змістовий модуль ІІ.  

Психологічна думка Нового часу та епохи Просвітництва 

5. Розвиток психології в XVII столітті 2 2 2      

6 Психологічні ідеї епохи Просвітництва 4 4 2  2    

7 Зародження та розвиток асоціативної 

психології 

2 2   2    

8. Розвиток психології в XIX столітті 4 4 2  2    

9. Розвиток психології на межі XIX-XX 

століть 

22 6 2  4  14 2 

Разом 34 18 8  10  14 2 

Всього за семестр 60 28 14  14  28 4 

 

Змістовий модуль ІII. 

Зародження та становлення світових психологічних шкіл у XIX – XX ст. 

 

10. Психоаналіз, аналітична та індивідуальна 

психологія 

20 6 4  2  14  

11. Біхевіоризм   4 4 2  2    

12. Гештальтпсихологія 6 4 2  2   2 

Разом 30 14 8  6  14 2 
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Змістовий модуль IV.  

Еволюція основних шкіл та напрямків психології у середині XX ст. 
 

13. Гуманістична психологія 18 4 2  2  14  

14. Неопсихоаналіз 4 4 2  2    

15. Необіхевіоризм 4 4 2  2    

16. Когнітивна психологія 6 4 2  2   2 
 Разом 32 16 8  8  14 2 

 

Змістовий модуль V.  

Розвиток психологічної думки в Росії та Україні 

 

17. Розвиток радянської психології в ХХ ст. 6 6 4  2    

18. Становлення психологічних знань в 

Україні 

4 4 2  2    

19. Тенденції розвитку зарубіжної та 

вітчизняної психології ХХІ ст. 

18 2   2  14 2 

Разом 28 12 6  6  14 2 

Разом за семестр 90 422 22  20  42 6 

Підготовка до екзамену       30  

Разом за навчальним планом 180 70 36 

 

 34  100 10 
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ІІІ. Програма  
 

Змістовий модуль І. 
 

ІСТОРІЯ  ПСИХОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ. 

ПСИХОЛОГІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ, ЕПОХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

ТА ВІДРОДЖЕННЯ 

 

Лекція 1. Вступ до історії психології. Місце і значення історії  

психології у системі наукового знання 

Історія психології: її предмет і специфіка як науки.  Місце і значення 

історії психології в системі наукового знання. Принципи історико-

психологічного аналізу. Завдання та методи історії психології. Фактори, що 

визначають розвиток психології як науки: логіка розвитку психологічних 

знань, соціальна ситуація розвитку науки, особистість вченого. Періодизація 

історичного розвитку психологічних ідей. 

 

Основні поняття теми: історія психології, теоретичне та емпіричне 

знання, наукові та історичні факти, об’єкт пізнання і його предмет, 

персоналістичні та натуралістичні концепції історії науки, принципи 

історизму, детермінізму, єдності логічного та історичного, об’єктивності, 

періодизації та наступності, предмет і завдання історії психології,  

організаційні методи, методи збору та інтерпретації фактологічного 

матеріалу міфологічна психологія, філософська психологія, власне наукова 

психологія. 

 

Лекція 2. Психологія античності 

Зародження раціональних наукових ідей про психіку в античності. 

Етапи розвитку психології в епоху античності. «Протофілософський» етап 

розвитку античної психології: Іонійська філософія: Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен і Геракліт з Ефеса; Італійська філософія (Піфагорійський союз, 

школа елеатів (Ксенофан, Парменід, Зенон); філософія Емпедокла. Антична 

натурфілософська психологічна думка в учіннях Анаксагора, Демокрита, 

Гіппократа. 

 

Основні поняття теми: античний, міфологічний та науковий 

світогляд, антропоморфізм, анімізм, гілозоїзм, пантеїзм, космоцентризм, 

метемпсихоз, апорія, протофілософія, еллінізм, першооснова, душа, космос, 

«логос», психея, «нус», розум, атом, апейрон, софісти, епікурейці, кініки, 

стоїки. 

 

Семінар 1. Розвиток психології в класичний період епохи 

античності 
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Лекція 3. Психологія в епоху Середньовіччя та Відродження 

Загальна характеристика епохи Середньовіччя, специфіка філософсько-

психологічних уявлень. Етапи розвитку релігійної думки: апологетика, 

патристика, схоластика. Номіналізм і реалізм як напрями середньовічної 

філософії. Розум і віра в Середньовіччі. Проблема достовірності пізнання 

душі в учінні Августина Блаженного. Наукові погляди представників 

середньовічної схоластики: І.С. Еріугени, П. Абеляра, Р. Бекона, 

Ф. Аквінського, І.Д. Скота, В. Оккама. Загальна характеристика епохи 

Відродження. Основні напрями розвитку антропологічних і психологічних 

ідей. Психологічні погляди Б. Телезіо, Х. Л. Вівеса та Х. Уарте 

 

Основні поняття теми: Середньовіччя, Відродження, номіналізм, 

реалізм, апологетика, патристика, схоластика, теоцентризм, догматизм, 

волюнтаризм, аскетизм, теорія двох істин, універсалії, томізм, інтенція; 

гуманізм, відродження, ренесанс, гомеостаз, антропоцентризм, 

натурфілософія, «бритва Оккама». 

 

Семінар 2. Розвиток психології в Європі та арабомовному світі в 

епоху Середньовіччя 

 

Модульний контроль 1 

 

 

Змістовий модуль ІI. 

 
ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА НОВОГО ЧАСУ ТА 

 ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА 

 

Лекція 4. Розвиток психології в XVII столітті 

Загальна характеристика психології у XVII столітті. Сенсуалізм і 

раціоналізм як основні теорії Нового часу. Ф. Бекон – засновник емпіричної 

науки. Науковий скептицизм Р. Декарта. Учіння Б. Спінози про єдину 

субстанцію. Вчення про монади Г.В. Лейбніца.  Наукові погляди Т. Гоббса та 

Дж. Локка в межах сенсуалістичного підходу.   

 

Основні поняття теми: сенсуалізм, раціоналізм, емпіризм, органон, 

дуалізм, дедукція, індукція, пристрасті, монада, апперцепція, психофізичний 

паралелізм, рефлекс, рефлексія, асоціація, несвідоме, «tabula rasa», досвід, 

ідеї, вроджені ідеї, прості та складні ідеї, первинні та вторинні якості, мотив, 

механістичний підхід. 

 

Лекція 5. Психологічні ідеї епохи Просвітництва 

Особливості наукових поглядів у XVIII ст. Зародження та становлення 

асоціативної психології в Англії (Дж. Берклі, Д. Юм, Д. Гартлі). Розвиток 

французької філософсько-психологічної думки (Д. Дідро, Ж. Ламетрі, 
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Е. Кондільяк, К.А. Гельвецій, Ж.-Ж. Руссо ін.). Розвиток німецької психології 

(Х. Вольф, І. Кант) 

 

Основні поняття теми: Просвітництво, «природне право», асоціація, 

асоціанізм (асоціативна психологія), «людина-машина», потреби, 

матеріально-детермінована система, механістичний детермінізм, метафізика, 

принцип історизму, відчуття, враження, ідеї, здібності, апперцепція, 

«організмічна» концепція («еволюціоністська»), душа, дух, 

трансцендентальна апперцепція, «речі в собі», «явища», апріорні знання, 

моральний імператив. 

 

Семінар 4. Психологія епохи Просвітництва 

 

Лекція 6. Розвиток психології в XIX ст.  

Загальна характеристика психології XIX ст. Розвиток асоціативної 

психології в XIX ст. (Дж. Мілль, Дж. С. Мілль, Т. Браун, І.Ф. Гербарт, 

О. Бен, Г. Спенсер). Становлення експериментальної психології 

(дослідження Г. Т. Фехнера, Е. Г. Вебера, Г. Гельмгольца). Внесок 

В. Вундта у розвиток психології як науки. Г. Еббінгауз і його дослідження 

пам’яті. 

 

Основні поняття теми: позитивізм, асоціанізм, асоціативний 

еволюціонізм, творчі асоціації, асоціативний зв’язок, апперцептивний 

зв’язок, теорія статики та динаміки уявлень, несвідоме, активність душі, 

«ментальна фізика», «ментальна хімія», метод логіки, метод спроб і помилок, 

експериментальний метод, метод заучування, надзачування, психофізика, 

психофізіологія, експериментальна психологія, фізіологічна психологія, 

психологія народів, поріг відчуття, волюнтаризм, закон Вебера-Фехнера, 

фізіологічна психологія, крива забування, «ефект краю». 

 

Семінар 5. Зародження та розвиток асоціативної психології  

 

Розвиток психології на межі XIX-XX століть 

Становлення і розвиток психологічних шкіл кінця XIX-початку XX 

століть. Вивчення змісту свідомості в структуралізмі Е. Тітченера. 

Дослідження функцій свідомості у функціональній психології. Діяльність 

Чиказької та Колумбійської шкіл американського функціоналізму: 

У. Джемс, Дж. Дьюї, Дж. Енджелл, Р. Вудвортс. Європейський 

функціоналізм та наукова діяльність Ф. Брентано, К. Штумпфа. 

Експериментальна діяльність представників Вюрцбурзкьої школи: 

О. Кюльпе, К. Марбе, О. Зельц, К. Бюлер та ін.. Основні напрями роботи 

французької психологічної школи: дослідження ролі культури та 

соціального середовища (Е. Дюркгейм, Л. Леві-Брюль, Г. Тард) та 

вивчення гіпнотичних явищ (Ж. Шарко, Т. Рібо, П. Жане). Психологія як 

гуманітарна наука в описовій психології (В. Дільтей, Е. Шпрангер). 
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Основні поняття теми: психологічна школа, структуралізм, 

функціоналізм, клінічний і кросс-культурний методи, метод осягнення, 

порівняльний метод, прагматизм, самоповага, рівень претендувань, успіх, 

психофізіологічна теорія, помилка стимулу, «стимул-реакція», «стимул-

організм-реакція», потік свідомості, установка, інтенція, емпатія, теорія 

емоцій, поле свідомості, співвідношення свідомого і несвідомого, гіпноз, 

свідомість, структура свідомості, функції свідомості, закон зворотного 

розвитку пам’яті, соціальна солідарність, групова свідомість, екзистенційна 

психологія, описова психологія. 

 

Семінар 6. Аналіз психологічних шкіл кінця XIX-початку XX 

століть 

 

Семінар 7. Аналіз розвитку психології як науки від античності до 

кінця ХІХ ст.  

 

Модульний контроль 2 

 

Змістовий модуль ІII. 

 
ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВИХ  

ПСИХОЛОГІЧНИХ ШКІЛ У XIX – XX СТ. 

  

Лекція 8-9. Психоаналіз З. Фрейда, аналітична психологія К.-Г. Юнга та 

індивідуальна психологія А. Адлера 

 Проблема «відкритої кризи» психології початку ХХ ст. як наслідок 

невідповідності теорії та методології науки накопиченим емпіричним даним 

та запитам практики. Механізми подолання кризи через появу 

альтернативних психологічних шкіл. Феномен фрейдизму як філософської 

школи. Передумови виникнення психоаналізу. Психоаналіз як теоретична 

концепція та психотерапевтичний метод. Рівні свідомості та структура 

особистості за З. Фрейдом. Стадії психосексуального розвитку особистості. 

Захисні механізми та їх роль в збереженні психічного здоров’я людини. 

 Аналітична психологія К.-Г. Юнга: основні теоретичні положення.  

Типи особистості залежно від орієнтації та переважаючих психічних 

функцій. Структура психіки та особистості за К.-Г. Юнгом. Ідеї про 

колективне несвідоме та архетипи як його прояви.  

 Індивідуальна психологія А. Адлера: основні положення та 

принципи. Почуття неповноцінності, прагнення до переваги та компенсація. 

Поняття стилю життя та соціального інтересу. Соціальний інтерес, 

активність і типи особистості. Порядок народження дитини та його вплив на 

стиль життя. 

 

 Основні поняття теми: «відкрита криза» психології, 

психодинамічний напрямок, фрейдизм, психоаналіз, несвідоме, 
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підсвідомість, передсвідомість, лібідо, компоненти особистості – Воно, Я, 

Над-Я, невроз, захисні механізми, катарсис, сублімація, колективне 

несвідоме, індивідуальне несвідоме, архетипи, Его, Персона, Аніма (Анімус), 

Самість, Тінь, індивідуація, аналітична психологія, індивідуальна психологія, 

екстраверсія, інтроверсія, почуття неповноцінності, прагнення до переваги, 

компенсація, надкомпенсація, стиль життя, соціальний інтерес, творче «Я». 

 

 Семінар 8. Основні теорії глибинної психології 

 

Лекція 10. Біхевіоризм  

 Передумови виникнення біхевіоризму. Наукові ідеї Е. Торндайка. 

Проблема співвідношення біологічного та соціального факторів особистості. 

Ортодоксальний біхевіоризм Дж. Уотсона про поведінку як об’єктивний 

показник психіки. Типова схема поведінки людини. Зміст оперантного 

біхевіоризму Б. Скіннера.  

 

 Основні поняття теми: об’єктивне вивчення психіки, біхевіоризм, 

поведінка, стимул, подразник, реакція, підкріплення, «коннексія», метод 

спроб і помилок, закон ефекту, закон вправляння, научіння, учіння, 

респондентний та оперантний типи формування реакцій, програмоване 

навчання.   

 

 Семінар 9. Біхевіоризм 

 

 

Лекція 11. Гештальтпсихологія 

 Проблема цілісного вивчення психіки людини в рамках 

гештальтпсихології. Основні теоретичні положення гештальтпсихології. 

Дослідження творчого мислення в роботах М. Вертгеймера. К. Коффка: 

розробка теорії сприймання, вивчення психічного розвитку. Дослідження 

інсайту та проблеми ізоморфізму в роботах В. Келера. Розробка проблеми 

цілісності у школі К. Левіна. «Ефект Зейгарник». 

 

Основні поняття теми: гештальт, комплекс-якості, ізоморфізм, інсайт, фі-

феномен, стробоскопічний рух, ізоморфізм, константність, закон 

транспозиції, фігури і тла, близькості, творча (продуктивна) задача, 

функціональне значення, дозрівання, навчання, розвиток, сприймання, 

квазіпотреба, ефект незавершеної дії, життєвий простір, психологічне поле, 

вольова і польова поведінка. 

 

 Семінар 10. Гештальтпсихологія 

 

 Модульний контроль 3 
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Змістовий модуль IV. 

 
ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ ШКІЛ ТА НАПРЯМКІВ 

 ПСИХОЛОГІЇ У СЕРЕДИНІ XX СТ. 

 

Лекція 12. Гуманістична психологія 

 Здорова особистість як предмет вивчення гуманістичної психології. 

Основні положення гуманістичної психології. Теорія рис особистості 

Г. Олпорта. Психологічні погляди А. Маслоу. Дефіцитарна мотивація та 

мотивація росту. Самоактуалізація та потреби особистості, що її 

презентують. Феноменологічний підхід К. Роджерса. Втілення ідей 

гуманістичної психології в практику сучасної освіти.  

 

 Основні  поняття теми: гуманістична психологія, ієрархія потреб, 

самоактуалізація, самоактуалізована особистість, вершинне переживання, 

дефіцитарні та буттєві мотиви, мета цінності, особистісне становлення, 

безумовна та обумовлена позитивна увага, відкритість переживанню, 

конгруентність, феноменальне поле, повноцінно функціонуюча особистість, 

емпірична свобода, екзистенціальний спосіб життя.  

 

 Семінар 11. Гуманістична психологія 

 

Лекція 13. Неопсихоаналіз 

 Загальні положення неопсихоаналізу. Модифікація і розвиток засад 

класичного психоаналізу К. Хорні: поняття базальної тривоги, невротичної та 

здорової особистості. Новий погляд на психологію жінок. Гуманістична 

теорія Е. Фромма. Суперечність прагнення до свободи та уникнення 

самотності та відчуженості. Позитивна свобода та механізми її досягнення. 

Характеристика п’яти соціальних типів характерів. Дитячий психоаналіз 

А. Фрейд. Его-теорія особистості. Е. Еріксон про епігенетичний принцип 

становлення особистості. Психосоціальні стадії розвитку людини.  

 

 Основні поняття теми: неопсихоаналіз, базальна ворожість і 

тривога, невротична та здорова особистість, стратегії взаємодії з іншими 

людьми – на людей, від людей, проти людей, епігенетичний принцип 

розвитку, его-ідентичність, генеративність, стагнація, его-інтеграція, 

авторитаризм, деструктивність, конформність, позитивна свобода, 

соціальний тип характеру – рецептивний, експлуатуючий, накопичувальний, 

ринковий та продуктивний.  

 

 Семінар 12.  Неопсихоаналіз 

 

Лекція 14. Необіхевіоризм 

Зміст теорії оперантного біхевіоризму Б. Скіннера. Відображення впливу 

внутрішніх психічних чинників поведінки людини в змісті необіхевіоризму: 
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теорії Е. Толмена і К. Халла. Теорія соціального научіння Дж. Роттера. 

Сутність соціально-когнітивної теорії особистості А. Бандури. 

 

 Основні поняття теми: необіхевіоризм, научіння, учіння, 

респондентний та оперантний типи формування реакцій, програмоване 

навчання, проміжна змінна,  когнітивні карти, молярна поведінка, латентне 

(приховане) научіння, соціальне научіння, потреби, гіпотетико-дедуктивний 

метод, метод систематичної десенсибілізації, первинне і вторинне 

підкріплення, непряме підкріплення, самопідкріплення, закон редукції 

напруги, очікування, локус контролю: інтернальний, екстернальний, 

самоефективність.  

 

 Семінар 13. Необіхевіоризм 

 

Лекція 15. Когнітивна психологія 

 Витоки та загальні положення когнітивної психології. 

Закономірності отримання та переробки людиною інформації у форматі 

когнітивної психології. Вплив Дж. Міллера та У. Найссера на становлення 

когнітивної психології. Сутність цілісної теорії уваги Д. Бродбента. Теорія 

перцептивних гіпотез Дж. Брунера. Зміст теорії особистісних конструктів 

Дж. Келлі. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера. Феномен 

каузальної атрибуції в полі зору американських психологів. Вплив 

когнітивної психології на розвиток інших наукових концепцій.  

 

 Основні поняття теми: когнітивна психологія, інтелект, 

комп’ютерна метафора, модель переробки інформації, когнітивний прототип, 

когнітивний сценарій, когнітивна схема, особистісний конструкт, когнітивна 

складність та простота, когнітивний дисонанс, консонанс, особистісний 

конструкт, перцептивна гіпотеза, каузальна атрибуція, фундаментальна 

помилка оцінки.  

 

 Семінар 14. Когнітивна психологія 

 

 Модульний контроль 4 

 

Змістовий модуль V. 

 
РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В РОСІЇ ТА УКРАЇНІ  

 
Лекція 16-17. Розвиток радянської психології в ХХ ст. 

Загальні тенденції розвитку радянської психології початку ХХ ст. 

Основні психологічні школи  XX ст.: Харківська, Московська, Ленінградська. 

Наукові досягнення В. М. Бехтерева та К. М. Корнілова. Вивчення поведінки  

М. Я. Басовим і П. П. Блонським. Теорія установки Д. М. Узнадзе. Внесок 

Л. С. Виготського у розвиток психології. Сутність культурно-історичної 



15 

 

концепції формування психіки людини. Психологічна теорія діяльності 

О. М. Леонтьєва. Наукові ідеї С. Л. Рубінштейна  

Розвиток радянської психології у другій половині ХХ ст. Комплексний 

підхід до вивчення психіки людини в контексті наукового бачення 

Б. Г. Ананьєва. Теорія поетапного формування розумових дій та операцій 

П. Я. Гальперіна. Проблема ігрової діяльності та періодизації психічного 

розвитку в роботах Д. Б. Ельконіна. Дослідження процесу формування 

особистості Л. І. Божович. Наукові погляди О. В. Запорожця. Вивчення 

проблеми онтогенезу спілкування М. І. Лісіною.  

 

Основні поняття теми: педологія, реактологія, рефлексологія, 

діяльність, установка, культурно-історична теорія, інтеріоризація, 

екстеріоризація, вищі психічні функції, натуральні функції, навчання, 

розвиток, зона найближчого розвитку, значення, рівень актуального 

розвитку, переживання, смисл, орієнтувальна діяльність, концепція 

поетапного формування розумових дій, принцип єдності свідомості та 

діяльності, принцип детермінізму, онтогенез, філогенез, людинознавство, 

індивід, особистість, індивідуальність.  

 

Семінар 15. Розвиток радянської психології в XX ст.  

 

Лекція 18.  Становлення психологічних знань в Україні 
Загальна характеристика філософсько-психологічної думки в Україні. 

Два погляди на розвиток психології: раціоналістично-космополітичний та 

традиційно-націоналістичний. Особливості психологічної думки в Україні. 

Головні постаті зародження психології України: Г. С. Сковорода, 

П. Д. Юркевич, І. О. Сікорський, В. В. Зеньківський. Діяльність українських 

вчених в рамках радянської психології. Роль Г. С. Костюка у розвитку 

психологічної думки в Україні. В. А. Роменець як фундатор сучасної 

української психології. Тенденції та персоналії української психологічної 

науки початку третього тисячоліття. 

 

Основні поняття теми: раціоналістично-космополітичний та 

традиційно-націоналістичний підходи, самопізнання, сенс життя, буденна та 

філософська свідомість, принцип детермінізму, психічні суперечності, 

соціальна спадковість, здібності, задатки, вчинковий напрям, ситуація, 

мотивація, дія, післядія. 

 

Семінар 16.  Становлення української психологічної думки: основні 

персоналії 

 

Семінар 17. Тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної 

психології ХХІ ст. 

 

Модульний контроль 5. 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія психології» для  студентів II курсу спеціальності 053 «Психологія» 

Разом: 180 год., лекції – 36 год., семінарські заняття – 34 год., самостійна робота – 70 год., модульний контроль – 10 год., семестровий контроль – 30 год.

  

 

 

 

 

 

 

 

Модулі 

 
Змістовий модуль I 

 

Змістовий модуль III 

Назва  

модуля 
Історія психології як галузь  

психологічної науки.  

Психологія стародавнього світу, епох Середньовіччя  

та Відродження 

 

Психологічна думка Нового часу та  

епохи Просвітництва 

Кількість  

бал/модуль 
55 балів 89 балів 

 

 

 

Теми 

лекцій  (7 балів) 

 

 

1. Вступ до історії психології. Місце і значення історії психології у  

системі наукового знання (1 бал) 

2. Психологія античності (1 бал) 

3. Психологія в епоху Середньовіччя та Відродження (1 бал) 

 

 

 

4. Розвиток психології в XVII столітті (1 бал) 

5. Психологічні ідеї епохи Просвітництва (1 бал) 

6. Розвиток психології в XIX ст. (1 бал) 

7. Розвиток психології на межі XIX-XX століть (1 бал) 

 

 

Теми 

семінарських 

занять (77 балів) 

 

 

 

 

1. Розвиток психології в класичний період епохи античності (11 

балів) 

2. Розвиток психології в середньовічній Європі та арабомовному світі 

(11 балів) 
 

 

 

3. Психологія епохи Просвітництва (11 балів) 

4. Зародження та розвиток асоціативної психології (11 балів) 

5. Становлення експериментальної психології (11 балів) 

6. Аналіз психологічних шкіл кінця XIX-початку XX століть (11 балів) 

7. Аналіз розвитку психології як науки від античності до кінця ХІХ ст. (11 балів) 

Самостійна 

робота (10 балів) 
Укладання таблиці (або схеми) основних наукових досягнень та їх авторів від античності до кінця XIX ст. (10 балів) 

Види 

поточного 

контролю (50 балів) 

Модульна контрольна 

робота 1 (25 балів) 

Модульна контрольна 

робота 2 (25 балів) 



17 

 

Продовж. таблиці 

Загальна сума балів: 355      

  Коефіцієнт: 5,9 

 
Модулі 

 
Змістовий модуль III Змістовий модуль IV Змістовий модуль V 

Назва  

модуля 
Зародження та становлення світових 

психологічних шкіл  

у XIX – XX ст. 

Еволюція основних шкіл н напрямків психології  

у середині XX ст. 

 

Розвиток психологічної думки  

в Росії та Україні  

Кількість  

бал/модуль 
67 балів 78 балів 66 балів 

 

Теми 

лекцій   

(11 балів) 
 

 

8-9. Психоаналіз З. Фрейда та аналітична 

психологія К.-Г. Юнга (2 бали) 

10. Біхевіоризм (1 бал) 

11. Гештальтпсихологія (1 бал) 

 

 

 

12. Гуманістична психологія (1 бал) 

13. Неопсихоаналіз (1 бал) 

14. Необіхевіоризм (1 бал) 

15. Когнітивна психологія (1 бал) 

 

16-17. Розвиток радянської психології в 

ХХ ст. (2 бали) 

18. Становлення психологічних знань в 

Україні (1 бал) 

 

 

Теми 

семінарських 

занять 

(110 балів) 
 

 

8. Основні теорії глибинної психології (11 балів) 

9. Біхевіоризм (11 балів) 

10. Гештальтпсихологія (11 балів) 

11. Гуманістична психологія (11 балів) 

12. Неопсихоаналіз (11 балів) 

13. Необіхевіоризм (11 балів) 

14. Когнітивна психологія (11 балів) 

 

15. Розвиток радянської психології у XX ст.  

(11 балів) 
16. Становлення української психологічної 

думки: основні персоналії (11балів) 

17. Тенденції розвитку зарубіжної та 

вітчизняної психології ХХІ ст. (11 балів) 

Самостійна 

робота  

(15 балів) 

Ознайомлення з першоджерелами  

представників психоаналізу,  

біхевіоризму, гештальтпсихології (на вибір) –  

(5 балів) 

Ознайомлення з першоджерелами  

представників гуманістичної психології,  

неопсихоаналізу, необіхевіоризму,  

когнітивної психології (на вибір) –  

(5 балів) 

Ознайомлення з першоджерелами  

представників радянської психології  

(на вибір) – (5 балів) 

Види 

поточного 

контролю  

(75 балів) 

Модульна контрольна 

робота 3 – 25 балів 

Модульна контрольна 

робота 4 – 25 балів 

Модульна контрольна 

робота 5 - 25 балів 

Вид  

підсумкового  

контролю 

Екзамен (40 балів) 
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V. Плани семінарських занять 

 

Змістовий модуль I 

 

ІСТОРІЯ  ПСИХОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ. 

ПСИХОЛОГІЯ СТАРОДАВНЬГО СВІТУ,   

ЕПОХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ 

 

Семінар 1. Розвиток психології в епоху античності (2 год.) 

1. Основі етапи розвитку античної психології. 

2. Характеристика вчень Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, Геракліта, 

Емпедокла на «протофілософському» етапі розвитку античної 

психології. 

3. Специфіка матеріалістичних уявлень Демокрита. 

4. Розвиток психології в класичний період епохи античності: 

- вчення Сократа про душу як джерело моральності людини, 

- дуалістична психологія Платона, 

- теорія пізнання Аристотеля. 

5. Особливості психологічних знань в елліністичний період епохи 

античності (школи стоїків, скептиків, кініків, епікурейців). 

 

 

Семінар 2. Розвиток психології в середньовічній Європі та 

арабомовному світі (2 год.) 

1. Загальна характеристика епохи Середньовіччя, специфіка філософсько-

психологічних уявлень. 

2. Номіналізм і реалізм як напрями середньовічної філософії. 

3. Проблема достовірності пізнання душі в учінні Августина Блаженного. 

4. Наукові погляди представників середньовічної схоластики: 

І. С. Еріугени, П. Абеляра, Р. Бекона, Ф. Аквінського, І. Д. Скота, 

В. Оккама. 

5. Філософський та лікарський досвід Ібн-Сіни (Авіценни). 

6. Ібн-аль-Хайсам (Альгазен) та його внесок у розвиток психології. 

7. Тлумачення душі та її волі в учінні Ібн-Рушда (Авероеса). 

 

Змістовий модуль II 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА НОВОГО ЧАСУ ТА 

 ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА 

Семінар 3. Психологія епохи Просвітництва (2 год.) 
1. Загальна характеристика психології у XVIII ст.  

2. Розвиток психологічної думки французьких просвітників: Ж. Ламетрі, 

Е. Кондільяка, Д. Дідро, К.-А. Гельвеція, Ж.-Ж. Руссо. 

3. Розвиток німецької психології (Х. Вольф, І. Кант та ін.). 

4. Розвиток психології в Англії. 
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Семінар 4. Зародження та розвиток асоціативної психології у XVIII-

XIX ст. (2 год.) 

1. Асоціанізм як самостійний напрям психології. 

2. Аналіз наукової концепції Дж. Берклі. 

3. Наукові погляди Д. Юма на асоціативний принцип роботи  свідомості. 

4. Учіння Д. Гартлі про асоціації. 

5. Наукові погляди І. Ф. Гербарта і його «теорія статики і динаміки 

уявлень». 

6. «Ментальна механіка» Джеймса Мілля та «ментальна хімія» 

Дж. С. Мілля і початок кризи асоціативної психології. 

7. Зміст психологічних поглядів О. Бена і Г. Спенсера. 

 

Семінар 5. Становлення експериментальної психології (2 год.) 

1. Психофізичні дослідження Е. Г. Вебера та Г. Т. Фехнера. 

2. Наукова діяльність Г. Гельмгольца в межах психофізіології. 

3. Внесок В. Вундта в розвиток експериментальної психології. 

4. Експериментальне вивчення пам’яті Г. Еббінгаузом. 

 

Семінар 6. Аналіз психологічних шкіл кінця XIX-початку XX ст.  

(2 год.) 

1. Становлення та розвиток психологічних шкіл кінця XIX-початку XX 

ст. 

2. Характеристика свідомості в структуралізмі. 

3. Вивчення функцій психіки представниками європейського та 

американського функціоналізму. 

4. Розвиток французької психологічної думки наприкінці XIX-початку 

XX ст. 

5. Експериментальна діяльність представників Вюрцбурзької школи. 

6. Описова психологія та її специфіка. 

 

Семінар-диспут 7. Аналіз розвитку психології як науки від античності до 

кінця XIX ст. (2 год.) 

1. Аналіз основних етапів розвитку психології як науки від античності до 

кінця XIX ст. 

2. Аналіз передумов зміни предмета психології та методів його вивчення. 

3. Обговорення основних досягнень психології від античності до кінця XIX 

ст. та їх вплив на подальший розвиток психологічної науки. 

 

Змістовий модуль ІІI 

 

ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ШКІЛ У XIX – XX СТ. 

 

Семінар 8. Основні теорії глибинної психології (2 год.) 

1. Передумови виникнення психоаналізу. 



20 

 

2. Сутність психоаналітичної теорії З. Фрейда. 

3. Наукові погляди З. Фрейда на психічний розвиток особистості. 

4. Основні теоретичні положення К.-Г. Юнга: поняття про інтроверсію та 

екстраверсію, психічні функції, структуру психіки та особистості. 

5. Основні положення індивідуальної психології А. Адлера. 

6. Почуття неповноцінності та його компенсація. 

7. Соціальний інтерес і типи особистості. 

8. Порядок народження дитини та його вплив на стиль життя. 

 

Семінар 9. Біхевіоризм (2 год.) 

 

1. Передумови виникнення та основні положення біхевіоризму.  

2. Наукові ідеї Е. Торндайка.  

3. Ортодоксальний біхевіоризм Дж. Уотсона про поведінку як 

об’єктивний показник психіки.  

4. Зміст оперантного біхевіоризму Б. Скіннера.  

 

 

Семінар 10. Цілісне вивчення психіки в рамках гештальтпсихології  

(2 год.) 

   1. Загальна характеристика гештальтпсихології. 

   2. М. Вертгеймер і дослідження процесу пізнання. 

   3. Вивчення розвитку сприймання К. Коффкою, Г. Фолькельтом. 

   4. Відкриття інсайту в дослідженнях К. Келера. 

   5. Динамічна теорія особистості та групи К. Левіна. 

 

 

Змістовий модуль ІV 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ ШКІЛ ТА НАПРЯМКІВ ПСИХОЛОГІЇ 

У СЕРЕДИНІ XX СТ. 

 

Семінар 11. Гуманістична психологія (2 год.) 

1. Основні положення гуманістичної психології. 

2. Теорія рис особистості Г. Олпорта.  

3. Психологічні погляди А. Маслоу.  

4. Феноменологічний підхід К. Роджерса.  

 

 

Семінар 12. Неопсихоаналіз (2 год.) 

1. Загальні положення неопсихоаналізу. 

2. Соціокультурне вчення К. Хорні. 

3. Дитячий психоаналіз А. Фрейд. 

4. Гуманістична теорія Е. Фромма. 

5. Епігенгентична теорія Е. Еріксона. 
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Семінар 13. Необіхевіоризм (2 год.) 

1. Зміст теорії оперантного біхевіоризму Б. Скіннера.  

2. Формування цілісного підходу до проблеми поведінки в теорії 

Е. Толмена. 

3. Гіпотетико-дедуктивний метод К. Халла в дослідженні поведінки. 

4. Зміст теорії оперантного біхевіоризму Б. Скіннера. 

5. Теорії соціального научіння Дж. Роттера, А. Бандури. 

 

Семінар 14. Когнітивна психологія (2 год.) 

1. Витоки та загальні положення когнітивної психології.  

2. Вплив Дж. Міллера та У. Найссера на становлення когнітивної 

психології.  

3. Сутність цілісної теорії уваги Д. Бродбента. Теорія перцептивних 

гіпотез Дж. Брунера.  

4. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера. 

 

Змістовий модуль V 

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В РОСІЇ ТА УКРАЇНІ 

 

Семінар 15. Розвиток радянської психології в XX ст. (2 год.) 

1. Загальні тенденції розвитку радянської психології на початку XX ст. 

Основні психологічні школи. 

2. Вивчення поведінки як предмету психології (М. Я. Басов, 

П. П. Блонський). 

3. Сутність теорії установки Д. М. Узнадзе. 

4. Культурно-історична концепція Л. С. Виготського. 

5. Розвиток радянської психології у другій половині XX ст. 

(С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, П. Я. Гальперін та 

ін.).   

 

Семінар 16. Становлення української психологічної думки:  

основні персоналії (2 год.) 

1. Внесок Г. С. Костюка у розвиток вітчизняної психології. 

2. Вчинковий напрям у психології В. А. Роменця. 

3. Зміст та тенденції розвитку сучасної вітчизняної психології (І. Д. Бех, 

О. Ф. Бондаренко, С. Д. Максименко, В. Г. Панок, В. В. Рибалка, 

В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва та ін.).   

 

Семінар 17. Тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної психології 

ХХІ ст. (2 год.)  

1. Ознаки та симптоми кризи сучасної психології. 
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2. Характеристика наукових поглядів класиків психології XX ст. щодо 

основних проблем психологічної науки на основних етапах її 

становлення. 

3. Перспективи і тенденції розвитку психології XXI століття. 
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VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

 

Змістові модулі І-II  

 

 Укласти таблицю (або схему) основних наукових досягнень та їх авторів від 

античності до кінця XIX ст. Таблиця (схема) обов’язково повинна мати назву, 

виокремлені етапи (з вказівкою хронологічних меж) розвитку психології, 

визначення основних тенденцій її розвитку і найголовніше – наукові досягнення 

вчених та їх значення для подальшого становлення психологічної науки. 

 Остаточний термін здачі самостійної роботи – семінар 7 (10 балів). 

 

 

 

Змістові модулі III-V 

 

Впродовж III-го семестру навчального року необхідно ознайомитися з будь-

якими першоджерелами (мінімум 3, можна більше) науковців, концепції яких 

вивчаються в курсі «Історія психології». 

 Остаточний термін здачі самостійної роботи – модульна робота 5 (15 балів). 
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VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Історія психології» 

оцінюються європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, 

в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь 

та навичок. 

 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 

зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 

видів контролю подано у табл. VII.1. і VII.2:  

9.  

Таблиця VII.1 

Розрахунок рейтингових балів за видами 

поточного  та підсумкового контролю  
 

  

№ 

п/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових 

балів 

1 Відвідування лекцій  18 

2 Семінарські заняття 187 

3 Самостійна робота 25 

4 Модульні контрольні роботи 125 

5 Загальна максимальна кількість поточних балів  355 

6 Коефіцієнт 5,91 

 Екзамен 40 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

 

  Таблиця VII.2 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у 

європейські оцінки ECTS 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Оцінка за традиційною шкалою  

(4-бальна шкала) 

 

 

A 

 

90-100  

балів 

ВІДМІННО – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 

з можливими незначними недоліками 

 

 

B 

 

82-89 

 балів 

ДУЖЕ ДОБРЕ – достатньо високий 

рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 
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C 

 

75-81  

балів 

ДОБРЕ – посередній рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок 

 

 

 

D 

 

 

69-74  

балів 

ЗАДОВІЛЬНО – посередній рівень 

знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

 

 

E 

 

60-68 

 балів 

ДОСТАТНЬО – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

 

 

FX 

 

35-59  

балів 

НЕЗАДОВІЛЬНО з можливістю 

повторного перескладання за умови 

належного самостійного опрацювання 

 

 

F 

 

1-34 

 балів 

НЕЗАДОВІЛЬНО з обов’язковим 

повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

 

 

 

 

 

IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного оцінювання 

навчальних досягнень студентів; 

 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

модульного контролю); 

 збірка тестових завдань для РКР; 

 курс дистанційного навчання:  

 http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/assignment/view.php?id=37014 
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Х. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Історія психології: її предмет і специфіка як науки. 

2. Завдання та методи історії психології. Принципи історико-психологічного 

аналізу. 

3. Періодизація історичного розвитку психологічних ідей. 

4. Загальна характеристика та етапи розвитку психології в період античності. 

5. Аналіз вчень Анаксимена, Геракліта, Емпедокла на «протофілософському» 

етапі розвитку античної психології. 

6. Специфіка матеріалістичних уявлень Демокрита. 

7. Аналіз провідних теорій античності Сократа, Платона, Аристотеля.  

8. Психологічні погляди в епоху еллінізму: кініки, епікурейці, стоїки. 

9. Епоха Середньовіччя: характеристика, специфіка філософсько-

психологічних уявлень.  

10.  Проблема достовірності пізнання душі в учінні Августина Аврелія. 

11.  Наукові погляди представників середньовічної схоластики (І. С. Еріугена, 

П. Абеляр, Р. Бекон, Ф. Аквінський, І. Д. Скот, В. Оккам). 

12.  Особливості арабомовної середньовічної психологічної думки в працях 

Авіценни, Альгазена та Аверроеса. 

13.  Загальна характеристика епохи Відродження. Основні напрями розвитку 

антропологічних і психологічних ідей. 

14.  Психологічні погляди Б. Телезіо, Х. Л. Вівеса та Х. Уарте. 

15.  Загальна характеристика психології у XVII ст. Основні теорії Нового часу. 

16.  Вплив Ф. Бекона і Р. Декарта на розвиток психології. 

17.  Наукові погляди Б. Спінози і Г. В. Лейбніца як представників раціоналізму в 

психології. 

18.  Наукова думка Т. Гоббса і Дж. Локка в межах сенсуалізму. 

19.  Епоха Проствітництва: характеристика, специфіка наукових поглядів. 

20.  Зародження та становлення асоціативної психології в Англії (Д. Берклі, 

Д. Юм, Д. Гартлі). 

21.  Розвиток французької філософсько-психологічної думки (Д. Дідро, 

Ж. Ламетрі, Е. Кондільяк, К. А. Гельвецій, Ж.-Ж. Руссо).  

22.  Розвиток німецької психології в працях Х. Вольфа, І. Канта. 

23.  Загальна характеристика психології в XIX  столітті. 

24.  Розвиток асоціативної психології в XIX ст. (Дж. Мілль, Дж.-С. Мілль, 

Т. Браун, Й. Ф. Гербарт, Г. Спенсер). 

25.  Становлення експериментальної психології: дослідження Г. Т. Фехнера, 

Е. Г. Вебера, Г. Гельмгольца. 

26.  Внесок В. Вундта у розвиток  психології як науки. 

27.  Експериментальні дослідження пам’яті Г. Еббінгаузом. 

28.  Становлення і розвиток психологічних шкіл кінця XIX – початку XX 

століття. 

29.  Ідеї функціоналізму в наукових поглядах В. Джемса, Д. Дьюї та ін. 

30.  Зміст психологічних поглядів Ф. Брентано, К. Штумпфа як представників 

європейського функціоналізму. 

31.  Структурна психологія Е.Тітченера. 
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32.  Дослідження мислення у Вюрцбюрзькій школі. 

33.  Описова психологія В. Дільтея, Е. Шпрангера. 

34.  Розвиток французької психологічної школи на межі XIX-XX століть. 

35.  Загальнонаукова і соціокультурна ситуація виникнення методологічної 

кризи в психології кінця XIX – початку XX ст.  

36.  Передумови виникнення психоаналізу. Сутність психоаналітичної теорії 

З. Фрейда. 

39.  Основні теоретичні положення К.-Г. Юнга. 

40.  Сутність індивідуальної психології А. Адлера. 

41.  Передумови виникнення та основні положення біхевіоризму. Наукові ідеї 

Е. Торндайка.  

42. Ортодоксальний біхевіоризм Дж. Уотсона про поведінку як об’єктивний 

показник психіки.  

43. Зміст оперантного біхевіоризму Б. Скіннера.  

44.  Загальна характеристика гештальтпсихології (дослідження М. Вертгеймера, 

К. Коффки, К. Келера, К. Левіна). 

45.  Основні положення гуманістичної психології. 

46.  Теорія рис особистості Г. Олпорта.  

47.  Психологічні погляди А. Маслоу.  

48.  Феноменологічний підхід К. Роджерса.  

49.  Неопсихоаналіз: основні положення, представники. 

50.  Соціокультурне вчення К. Хорні. 

51.  Гуманістична теорія Е. Фромма. 

52.  Епігенетична теорія Е. Еріксона.  

53.  Необіхевіористичні погляди в теоріях Е. Толмена, К. Халла.  

54.  Теорії соціального научіння Дж. Роттера, А. Бандури. 

55.  Витоки та загальні положення когнітивної психології (Дж. Міллер, У. Найссер, 

Дж. Брунер, Д. Бродбент). 

56.  Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера. 

57.  Загальні тенденції розвитку радянської психології XX ст. Основні психологічні 

школи. 

58.  Вивчення поведінки як предмету психології (М. Я. Басов, П. П. Блонський). 

59.  Наукові погляди І. О. Сікорського. 

60.  Сутність теорії установки Д. М. Узнадзе. 

61.  Внесок  Л.С. Виготського в становлення радянської психологічної науки. 

62. Розвиток радянської психології у другій половині XX ст. (С. Л. Рубінштейн, 

О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, П. Я. Гальперін та ін.). 

63.  Внесок Г. С. Костюка у розвиток української психології. 

64.  Вчинковий напрям у психології В. А. Роменця. 

65.  Тенденції та персоналії української психологічної науки початку третього 

тисячоліття. 

66.  Перспективи і тенденції розвитку психології XXI ст. 
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