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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни “_IСТОРИЧНА ПСИХОЛОГIЯ_” 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни єособливості психології 

особи і соціальних спільностей в різні історичні епохи і в різних культурах і 

їх історичні детермінанти; у предмет навчальної дисципліни також входить 

дія психологічних чинників на історичний процес (наприклад, психологічні 

основи формування тоталітарних режимів; психологічна характеристика 

історичних діячів і т. п.) 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу: 

Дисципліна «Історична психологія» викладається студентам на 1-2 

курсах (2-3 семестрах) для заочної форми навчання і базується безпосередньо 

на знаннях та навичках, отриманих при вивченні дисциплін на попередніх 

курсах, а саме: соціальної психології, психології особистості, історії 

психології та інших. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

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. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: засвоєння системи категорій і методів, 

дозволяючих 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 історіїсучасній цивілізації; 

сформувати загальнокультурні і професійні компетентності; розуміння 

значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку сучасної 

цивілізації на основі усвідомлення уроков 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 
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відомих зарубіжних та украiнських 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 

психоло-гии в контексті історичного підходу. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

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; 

 

 

Очікувані результати навчання. КЗП-РН.03 усвідомлювати роль 

психології, як системного синтезу і інтеграції всіх накопичуваних знань про 

психічну діяльність. 

КЗП-РН.03.1. володіти  тезаурусом системних категорій психології та  

розуміти підґрунтя їх незвідності один до одного. 

КЗП-РН.08 вміти використовувати отримані фундаментальні знання 

історії психологічних шкіл на всіх етапах виконання науково-дослідної 

роботи; 

КЗП-РН.08. вміти аналізувати особливості тезаурусу наукових 

психологічних шкіл  та робити їхній порівняльний аналіз 
 

Обсяг дисципліни: На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

__90__ годин, що становить  __3__ кредитів ЄКТС. 
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2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Засади історичної психології як науки. 

Становлення, розвиток, сучасний стан історичної психології та її основні 

напрацювання 

 

Тема 1. Характеристика iсторичної психології як галузі знання: об'єкт, 

предмет, завдання, етапи становлення. 

Тема 2. Теоретико-методологічні підстави iсторичної. психології,  

області прикладних досліджень. 

Тема 3. Характеристика методів iсторичноi психології. 

Тема 4. Історичні персоналії: аналіз психологічнихо собливостей. 

 

Змістовий модуль 2. Історична генеза психікилюдства та 

психологічнасвоєрідністьісторичнихперіодів. Особливості свідомості 

людини історичних епох та соціально-історичний спосіб життя. 

 

Тема 5. Психологія людини  Архаїчних культур. 

Тема 6. Психологія людини Античного світу. 

Тема 7.Психологія людини Середньовіччя. 

Тема 8. Психологія людини Нового і Новiтнього часу. 

Тема 9. Психологія дитячо-батьківських відношенні у iсторичний 

динаміці. 

 

3. Рекомендована література 

Основна: 

1. Вундт В. Проблемыпсихологиинародов. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб.:Лань, 2014. — 851 с. — Режимдоступа: 

http://e.lanbook.com/book/46400 — Загл. с экрана.  

2. Выготский Л.С.Психологияискусства. [Электронный ресурс] — 

Элек- трон.дан. — СПб.:Лань, 2013. — 338 с. — Режимдоступа: 

http://e.lanbook.com/book/35308 — Загл. с экрана.  

3. ЖуравлевА.ЛИстория и психология: неумолчный диалог [Текст] 

:учеб. пособие / А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова, А. А. Королев ;подред. А. А. 

Королева ;Моск. гуманит. ун-т, Каф.истории. - М. :Изд-воМоск. гуманит. ун-

та, 2011. – 11 

4. Сикорский И.А.Черты из психологии славян. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 3 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30544 — Загл. с экрана.  
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Додаткова:  

1. Античность как тип культуры. под. ред. Лосева. М., 1988.  

2. Артановский С.Н. На перекрестке идей и цивилизаций. СПб., 

1994.  

3. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. 

Екатеринбург, 1999.  

4. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.  

5. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и 

конструирование  

миров. М., 1996.  

6. Барская А. Д. Особенности мышлениягомеровскогочеловека // Вест-  

ник МГУ. — Сер. 14. Психология. 1997. - С.23-32.  

7. Баткин Л.М.Итальянскиегуманисты: стильжизни и стильмышления. -  

М., 1978.  

8. Баткин Л.М.ИтальянскоеВозрождение в поискахиндивидуальности. 

М., 1989.  

9. Бахтин М.М.Творчество Ф. Рабле и народнаякультурасредневековья 

и Ренессанса. М., 1990.  

10. Белявский И. Г. Историческаяпсихология.Одесса, 1991.  

11.Бердяев Н. А. СмыслисторииДирект-Медиа 2012 г. 253 

сhttp://www.knigafund.ru/books/194454  

12. БердяевСудьбаРоссии.Опытыпопсихологиивойны и национально- 

сти. М., 1990.  

13. Бессмертный Ю.А.Жизнь и смерть в средниевека.Очеркидемогра- 

фической историиФранции. М., 1991.  

14. Блок М. Апологияисторииилиремеслоисторика. М., 1986.  

15. Боброва Е. Ю. Основыисторической психологии.СПб., 1997.  

16. Вассоевич А. Л. Духовный мирнародовклассическогоВостока.СПб., 

1998.  

17. Вернан Ж. П. Происхождениедревнегреческой мысли. М., 1988. 

18.Выготский Л.С. Историяразвитиявысшихпсихическихфункций. 

Собр.,соч., т.3 М., 1983  

19. Выготский Л.С.Этюдыпоисторииповедения: Обезьяна. Примитив.  

Ребенок. М., 1993.  

20. Гуревич А.Я.Категориисредневековой культуры. М., 1984.  

21. Гуревич А.Я.Проблемысредневековой народной культуры. М., 

1981. 

22. Гуревич А.Я.Социальнаяистория и историческаянаука // 

Вопр.филос.  

- 1990. - No 4.  

23. Гуревич С.П.НоваятехнократическаяволнанаЗападе. М., 1986.  

24. Демоз Л. Психоистория.Р-на-Д, 2000. 

25. Дилтс Р. Стратегиигениев.Пер, с англ. В.П. Чурсина. Т.1. , Т.2., М., 

1998.  

26. Дильтей В. Описательнаяпсихология. - СПб., 1996.  
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27. Евлахов А.М.Конституциональныеособенностипсихики 

Л.Н.Толсто- го. М., 1995.  

28.Желенина И.А. Историческаяситуация: Методологияанализа. М., 

1987.  

29. Историческаяпсихология: предмет, структура и методы. Учеб. 

пособиеподред. А.А. Королева. М., 2004.  

30. Карсавин Л.П.Основысредневековой религиозности в XII-XIII 

вв.Пг, 1915. 

31. Касьянова К. О русскомнациональномхарактере. М.,1994.  

32. Кликс Ф. Пробуждающеесямышление.У истоковчеловеческогоин- 

теллекта. М., 1983.  

33. Ковалевский П.И.Психиатрические эскизы из истории. М., 1995. Т. 

1, 2. 

34. Кольцова В.А.Историческая психология как комплексная отрасль 

знания: теоретико-эмпирический анализ // Психологический журнал, 2011, 

том 32, No3, с.85-95  

35. Коржова Е.Ю.Духовная лестница Н.В.Гоголя. Спб, 2009.  

36. Коржова Е.Ю. Творческий лик русских мыслителей.Спб, 2009.  

[Электронный ресурс]/ МайклКоул— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Когито-Центр, Институт психологии РАН, 1997.— 432 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3841.html.— ЭБС «IPRbooks»  

37. ЛеГофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 

2005. 

38. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1999.  

39. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001.  

40. Личко А.Е.История глазами психиатра: Иван Грозный, Сталин, 

Гитлер, Гоголь и др. СПб., 1996.  

41. Лосский Н. О русскомхарактере. М., 1990.  

42. Лотман Ю.М.Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII–начало XIX вв.). СПб., 2001. 412 с.  

43. Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. 

М., 1974.  

44. Майоров Г.Г.Формирование средневековой философии. М., 1979.  

45.Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров.Человек - текст – 

семиосфера – история [Электронный ресурс]/ Лотман Ю.М.—Электрон. 

текстовыедан- ные.— М.: Языки русской культуры, 1999.— 464 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35650.html.— ЭБС «IPRbooks»  

46. Никольский В.К .Происхождение вещей. Очерки первобытной 

культуры. Подред. Е.В. Смирницкой. М., 1995.  

47. Ранкур-Лаферриер Д. Психика Сталина: психоаналитическое 

исследование. М.,1996 

48. Серавин А. И. Занимательная историческая психология 

средневековья. СПб., 2002.  

49. Синякина Е.Г. Психологические характеристики русского 

крестьянства второй половины XIX – начала XX века. Автореферат дис. ... 
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канд. психол. наук. М., 2012.  

50. Спицына Л. В. Историко-психологическая реконструкция 

становления форм и способов общения в советском обществе в 

послереволюционный период (10-е — 20-е годы XX столетия) / Автореферат 

дис. ... канд.психол. наук. М.,1994.  

51. Степанов С. С. Психология в лицах. М., 2001.  

52. Тронский И.М. История античной литературы. - М., 1983.  

53. Уорд Л. Психические факторы цивилизации.СПб., 2001.  

54. Февр Л. Бои за историю. - М., 1991.  

55. Федоркова И.Р. Использование количественного анализа в 

психолого-историческом исследовании // Современная психология: 

состояние и перспективы исследований. Ч.4., М., 2002., с.315-328.  

56. Фрейд З. Леонардо да Винчи. Л., 1991.  

57. Фрейд З., Буллит У. Томас Вудро Вильсон. 28 президент США. 

Психоаналитическое исследование. М., 1992.  

58. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Изд. фирма 

«Восточнаялитература» РАН, 1998. 800 с.  

59. Фромм Э. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии. М., 

1992.  

60. Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного 

уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах М., 

1988. 

61. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. 

М.: Айрис-Пресс, 2004.  

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы 

палеопсихологии) [Электронный ресурс]/ Поршнев Б.Ф.—Электрон. 

Текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 541 c.— 

Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/36436.html.— ЭБС «IPRbooks»  

62. Человек. Мыслителипрошлого и настоящего о егожизни, смерти и 

бессмертии.Древний мир - эпохаПросвещения / Сост. П.С. Гуревич. - М., 

1991.   

63.Эриксон Э.Х. Детство и общество.СПб., 2000. 415 с.   

64.Эриксон Э.Х. Молодой Лютер: Психоаналитическое историческое 

исследование. М., 1996.- 506 с.  

78. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991. Юнг К. Г. Современность и 

будущее.Мн., 1992.  

79. Ярош К. Психологическая параллель Иоанн Грозный и Петр 

Великий, Харьков, 1898. 

80. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.  

 

Электронные ресурсы 

Черная Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к  

Новому времени [Электронный ресурс]/ Черная Л.А.—Электрон. 

Текстовые данные.— М.: Языки русской культуры, 1999.— 300 c.— 

Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/15057.html.— ЭБС «IPRbooks»  
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Шкуратов В.А. Новая историческая психология [Электронный ресурс]: 

монография/ Шкуратов В.А.— Электрон. Текстовые данные.—Ростов-на-

Дону: Южный федеральный университет, 2009.— 208 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/47032.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

 

Усне опитування, доповіді та реферати, участь у дискусіях та 

обговореннях, творчі завдання, тестовий контроль.  

Поточний та підсумковий контроль - залік.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний контроль Залік Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 55 
100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

 

Методика проведення іспиту з дисципліни «Історична психологія» 

До іспиту допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, 

засвоїли навчальну програму з даної дисципліни, регулярно відвідували лекції та 

практичні заняття, виконували обов’язкові завдання на практичних заняттях, 

відвідували консультації з даної дисципліни. 

До іспиту підготовлено білети, які включають три питання.  Оцінку 
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“відмінно” на заліковому занятті отримують ті студенти, які протягом семестру 

навчалися на 60 і вище балів (без опитування). Студенти, знання яких на 

практичних заняттях були оцінені нижче, ніж 60 бали, складають іспит за білетною 

програмою в усній формі. Оцінку “незадовільно” отримують ті студенти, які не 

розкрили питання білету, показали слабку здатність до аналізу питань. 

 

Критерії оцінки знань і вмінь студентів на іспиту з «Історична 

психологія» 

Загальні критерії оцінки знань та вмінь 

Оцінка знань з дисципліни «Історична психологія» повинна проводитися з 

урахуванням ступеню знання й розуміння особистості як цілісної системи, її 

структурних компонентів, видів та параметрів індивідуальних відмінностей, їхніх 

стильових, діяльнісних та поведінкових проявів;  вміння оцінювати неоднозначні 

підходи до проблеми розвитку й формування особистості, переконливо 

відстоювати свої погляди, логічно і послідовно реалізувати набуті знання у власних 

діях.  

Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки 

Оцінка"Відмінно" ставиться студентам, які протягом навчального семестру не 

мали академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму, регулярно 

відвідували лекції та практичні заняття. Студенти, які складають залік за білетною 

програмою, повинні дати повну, аргументовану відповідь, здатні аналізувати, 

виконати всі завдання, відповісти на питання білету. 

Оцінка "Незадовільно” ставиться у тому випадку, коли дається неповна, 

недостатньо аргументована відповідь на питання, відсутня здатність аналізувати, 

розкривається лише одне питання білету, студенти не вміють вирішувати 

ситуаційні задачі, слабо орієнтуються в проблемах дисципліни. 

 

  

 

 


