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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія психології» 

Курс: 2-й 

Спеціальність (спеціалізація): 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

37-40 балів виставляється при правильному виконанні тестових завдань, наявності  

повних, змістовних відповідей на два теоретичні питання, під час виконання яких 

студент демонструє знання, розуміння та логічне викладення матеріалу, не 

допускає помилок у використання наукової термінології. Психологічна задача 

розв’язана правильно. Можливі незначні недоліки. 

27-36 балів виставляється при достатньому (посередньому) рівні обізнаності 

студента стосовно тестових і теоретичних питань. У цілому, студент демонструє 

знання основного матеріалу, допускає 1-3 незначні помилки при використанні 

наукової термінології. Психологічна задача розв’язана в цілому правильно. 

14-26 балів виставляється при неповній відповіді на питання. Студент демонструє 

мінімально можливий (допустимий) рівень знань. Спостерігається недостатній 

рівень логіки й послідовності у виконанні завдань. Студент допускає 4-5 помилок 

при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв’язана з 

помилками.  

1-13 балів виставляється у разі фрагментарності й формальності відповідей на 

запитання. Студент допускає значні помилки при використанні наукової 

термінології. Психологічна задача розв’язана неправильно. 

 

Перелік допоміжних матеріалів: психологічні задачі з історії психології (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань: 

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.

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.

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

38. Сутність індивідуальної психології А. Адлера.

39. Передумови виникнення та основні положення біхевіоризму. Наукові ідеї

Е. Торндайка.

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

показник психіки.

41. Зміст оперантного біхевіоризму Б. Скіннера.





ДОДАТОК 

Приклади психологічних задач 

1. Розв’яжіть психологічну задачу.

Прочитайте представлений нижче вислів. Визначте, хто з 

перерахованих дослідників є його автором: Р. Декарт, В. Джемс, 

Г. В. Лейбніц, В. Вундт, Р. Вудвортс, Ф. Брентано, Т. Рібо? Відповідь 

аргументуйте. 

[...] стверджував: «Тілесне збудження слідує безпосередньо за 

сприйняттям факту, що викликав його, і усвідомлення нами цього збудження 

в той час, як воно здійснюється, і є емоція». 

2. Розв’яжіть психологічну задачу.

Прокоментуйте наведений нижче вислів. Чи згодні ви з його автором і 

чому? Про яку особливість психологічного знання йдеться? Як називається 

цей феномен мовою сучасної психологічної науки? 

Мислячий індивід не може розщепитися так, щоб одна його частина 

міркувала, а інша спостерігала за міркуванням. 

3. Розв’яжіть психологічну задачу.

Філософський етап історії психології тривав кілька століть. За цей час 

інші науки, що також виникли в лоні філософії (наприклад, 

природознавство), перетворилися на розгалужену систему знань. Психологія 

ж пізно стала самостійною наукою.   

Який зв’язок існує між психологією та філософією? Про що свідчить 

те, що психологія доволі пізно стала на самостійний шлях розвитку? Коли 

саме це відбулося? 

4. Розв’яжіть психологічну задачу.

Визначте напрям психології, для якого характерні такі тези: «людина – 

це тварина, що відрізняється складною поведінкою», «основним методом має 

стати пряме спостереження в експериментальних умовах»», «предмет 

психології – поведінка людини від народження до смерті». 

Відповідь обґрунтуйте. Назвіть основних представників даного 

напряму. 

5. Розв’яжіть психологічну задачу.

Обережний 3. Фрейд одного разу відмітив, покурюючи сигару, що 

«іноді сигара може бути просто сигарою, і нічим іншим». Від яких 

теоретичних «звинувачень» він врятував свою теорію цією реплікою? Чи 

можна вважати саме це твердження захисним механізмом, способом 

раціоналізації власного куріння? 
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