
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність: 053 Психологія 
Освітній рівень: другий (магістерський) 
Дисципліна: Історична психологія 
Статус:  вибіркова 
Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу:  
1рік ,1 семестр  
Мета дисципліни: засвоєння системи категорій і методів, що 

дозволяють реконструювати психологічні особливості людей, видалених 
історичних періодів; розкрити психологічний зміст історичного генезу 
людства, сформувати  уявлення про розвиток психологічних особливостей 
людини в різні історичні періоди протягом історії сучасній цивілізації; 
сформувати загальнокультурні і професійні компетентності; розуміння 
значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку сучасної 
цивілізації на основі усвідомлення уроків минулого нашої країни. 

Завдання дисципліни: Ознайомити  з методологією культурно-
історичного підходу в психології. вивчення основних етапів і умов 
становлення психологічного знання в контексті розвитку науки і культури 
певного історичного періоду;  аналіз творчих ідей і наукової спадщини 
відомих зарубіжних та українських вчених, що внесли внесок у розвиток 
історичної психології; знайомство з основними напрямами розвитку сучасної 
історичної психології. Визначити взаємодію історичної психології з іншими 
областями психології, що вивчають психічні процеси в часі (віковою і 
педагогічною психологією, психологією особи, соціальною психологією).  
Показати основні закономірності порівняльною, віковою, педагогічною 
психології в контексті історичного підходу. 

Змістовні модулі дисципліни: 
1.Засади історичної психології як науки. Становлення, розвиток, 

сучасний стан історичної психології та її основні напрацювання 
2.Історична генеза психіки людства та психологічна своєрідність 

історичних періодів. Особливості свідомості людини історичних епох та 
соціально-історичний спосіб життя 

Дисципліна спрямована на формування наступних компетенцій: 
КЗП.03  – здатність створювати стратегію діяльності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних та державних виробничих інтересів; 
Усвідомлювати роль психології, як системного синтезу і інтеграції всіх 
накопичуваних знань про психічну діяльність ,володіти  тезаурусом 
системних категорій психології та  розуміти підґрунтя їх незвідності один до 
одного 

КЗП.08– знання сучасної системи організації та управління  наукових 
установ та ВНЗ; володіння інформацією щодо організації роботи установ 
НАН та ВНЗ України, трансформаційних процесів, які відбуваються в них; 
володіння інформацією щодо структури, організації та управління науковими 
установами та ВНЗ,   підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в 



Україні, в тому числі і через аспірантуру та  докторантуру; 
Обсяг дисципліни: На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

__90__ годин, що становить  __3__ кредитів ЄКТС. 
Оцінювання дисципліни: модульний контроль (2), підсумковий 

контроль – залік. 
 


