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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

Нормативна 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

18 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

54 год. 76 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Навчальний курс "Історична психологія" є одним із курсів циклу  

професійної підготовки магістрів психологічного відділення і включає 

сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та практичної 

підготовки. Мета курсу – розкрити психологічний зміст історичного генезу 

людства, сформувати у студентів уявлення про розвиток психологічних 

особливостей людини в різні історичні періоди протягом всієї історії; 

сформувати загальнокультурні і професійні компетентності, у т.ч. здатність 

використовувати в історичних та культурних дослідженнях базові знання з 

області теорії та методології психологічної науки. 

Завдання: 

- одержати знання щодо сутності, змісту, психологічних закономірностей 

історичного розвитку людства, навчитися оперувати психологічними 

поняттями дисципліни, аналізувати, з’ясовувати психологічну специфіку 

історії; 

- сформувати здатність до історико-психологічного аналізу особистості і 

складних соціальних феноменів; 

- здобути навички практичного застосування одержаних знань у сфері 

психології соціогенезу, психологічних методів при дослідженні історії, 

сформувати навички рефлексивного аналізу поведінки і продуктів діяльності 

людини при адаптації до історичних новацій. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): КМО.01 Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 

відносно представників інших культур. КСО.02 Здатність дотримуватися 

загальноприйнятих норм поведінки і моралі у міжособистісних стосунках та 

у суспільстві. КСО.05 здатність до толерантних комунікаційних взаємодій. 

б) фахових загальних (КФЗ), відповідно до освітньої програми: КЗП.03 

Здатність розуміти та використовувати психологічні поняття та принципи 

дисципліни Історична психологія. КЗП.08 Здатність до аналізу історичної 

обумовленості психіки. Здатність самостійно розбиратися в постановці та 

розв’язанні проблем у галузі прикладної історичної психології. Здатність 

застосовувати знання щодо сутності, змісту психологічних закономірностей 

історичного розвитку людства.  

в) спеціальних фахових (КФС): КФС.04 Здатність проводити аналіз 

загальних символів людства, виділяти їх незмінність або закони розвитку. 

КФС.05 Здатність структурно-функціонального вивчення психіки на різних 

етапах розвитку людської цивілізації і історії. КФС.06 Здатність до виділення 

і застосування узагальнених характерних рис, опосередковування, мотив-

утворюючих функцій та змін соціально-історичного способу життя великих 

соціальних груп.  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  
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знати: 

- роль і місце історичної психології в системі психологічної науки, засади 

історичної психології як галузі знання; 

-  сутність методів історичної психології; 

- основні етапи становлення історичної психології як наукової галузі, 

найважливіші школи, напрямки, методологічні принципи психологічних 

досліджень в рамках історичної психології, загальні психолого - історичні 

уявлення, виявлені категорії і закони, теоретичні принципи; 

- основний фактичний матеріал, пов'язаний з психологією людей і звичаями 

минулих епох. 

вміти: 

- проводити розмежування історичної психології з іншими областями знання, 

виділяти предмет та понятійні складові дисципліни «Історична психологія»; 

застосовувати до теоретичного та практичного психологічного дослідження 

принцип історизму, принцип єдності психіки та культури, принцип історико - 

психологічного генезису особистості; 

- вміти використовувати доробки французьскої школи історії почуттів і 

ментальності: вміти  виділяти закономірності удосконалення і своєрідності 

"культурних знарядь" - складання, збереження і відтворення розповіді про 

найважливіші події в суспільстві, техніка запам'ятовування і відтворення 

інформації за допомогою поезії, поява писемності, проводити визначення 

етапів історичного розвитку пам'яті; вміти застосовувати наробки психо 

історичних досліджень амеріканської школи в напрямках психо-історії 

родини, психо-біографії, психології нацизму, базової історичної особистості, 

соціальної кризи ідентичності:  

- вміти застосовувати наступні методи дослідження історичної психології: 

реконструктивні методи: нормативно-семіотичні засоби виявлення і 

"добудовування" об'єкта до соціокультурного факту; інтерпретативні методи: 

буденна і класична герменевтика; аналітична історіографія і 

феноменологічна редукція; вміти об’єднувати феноменологічний і 

герменевтичний методи при детальному аналізі і складанні цілісного бачення 

психо-історичного феномену, підсумовувати результати дослідницької 

роботи; 

- вміти використовувати емпіричні дані про протестні настрої, 

неусвідомлювані психічні стани, несвідомі ворожі інстинкти задля 

визначення революційної поведінки особистості та соціальної групи; 

проводити аналіз агресивних реакцій колективного характеру як наслідків 

масового психічного стану, викликаного соціальним тиском на людину; 

вміти самостійно пояснювати кожний частковий історичний процес 

(етнічний, поколінський, політичний, протестний і інш.) з точки зору 

психологічних законів. 
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3. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Засади історичної психології як науки. 

Становлення, розвиток, сучасний стан історичної психології та її основні 

напрацювання. 

Тема 1. Введення в історичну психологію. Визначення науки, 

предмет і завдання її психологічних досліджень. Зв'язок з іншими 

науками. Визначення історичної психології як науки. Вивчення історичної 

обумовленості психіки як завдання історичної психології. Особливості 

психології людей - як об'єкт історичної психології. Психологічні 

характеристики людини в різні історичні епохи - як предмет історичної 

психології. Специфіка завдань та взаємозв'язок історичної психології з 

психологією, філософією, історією, соціологією і культурологією.   

 

Тема 2. Методи дослідження історичної психології. Реконструктивні 

методи: нормативно - семіотичні засоби виявлення і "добудовування" об'єкта 

до соціокультурного факту. Інтерпретативні методи: біографічний, буденна і 

класична герменевтика; аналітична історіографія і феноменологічна редукція. 

Психолого-історичне дослідження як єдність досвіду і пізнання. 

 

Тема 3. Виникнення історичної психології як самостійної наукової 

дисципліни. Французькі історичні психологи і їх концепції. Розвиток 

історико-генетичного методу як загальнонаукового методу аналізу 

природних і соціальних явищ в XII в. Принцип історизму. Інтерес істориків і 

соціологів в області масових рухів. Дослідження, проведені в рамках 

психології народів, В.Вундт. Роботи Л. Леві-Брюля та П. Жане. Програмна 

робота І.Мейерсона. "Історія ментальності". Методичні принципи 

французької школи. 

 

Тема 4. Психоісторичні дослідження в США. Перші дослідження з 

психології нацизму. "Психоісторичний" напрям. Екстраполяція психоаналізу 

на історичний матеріал. Псіхобіографія історичного діяча. 

Культурантропологія. Соціальна психоісторія. Історична психотерапія. 

Психологічне пояснення становлення тоталітарних режимів.  

 

Тема 5. Вітчизняні історико-психологічні підходи до психологічних 

і соціальних феноменів. Розуміння історичних подій як прояв психічної 

діяльності їх учасників, масової соціальної поведінки, Н.И.Кареев. 

Інтерпретація масових соціальних дій В.М. Бехтеревим. „Психічні епідемії” в 

дослідженнях психіатрів. Культурно-історична теорія Л.С. Виготського, її 

історико-психологічні характеристики. Концепція цілісного опису людини 

Б.Г. Ананьєва та її історична розробка, дослідження О.Р. Лурія, Б.Ф. 

Поршнева, О.Г. Асмолова, І.Г. Белявського, В.О. Шкуратова.   
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 Змістовний модуль 2. Історична генеза психіки людства та 

психологічна своєрідність історичних періодів. Особливості свідомості 

людини історичних епох та соціально-історичний спосіб життя. 

Тема 1. Особливості свідомості людини первісної епохи. 

Характеристика первісної епохи. Особливості сприйняття і відображення 

світу. Пам'ять і її особливості. Поява і розвиток знакових систем. Мова 

доісторичної людини. Особливості її мислення.  

 

Тема 2. Міфологічна свідомість і магія. Загальна характеристика 

міфологічної свідомості. Символізм міфу. Магія - міф в дії. Міф як спосіб 

пізнання світу. Дослідження К. Юнга, Дж. Фрейзера, К. Леви-Брюля, З. 

Фрейда. 

 

Тема 3. Психологічні основи епохи античності. Загальна 

характеристика античної епохи. Сприйняття і пізнання: від образного до 

раціонального. Поширення писемності. Опосередкована комунікація. Пам'ять 

і прийоми мнемотехніки. Психологічні корені «грецького чуда». 

 

Тема 4. Психологічне життя епохи середньовіччя. Психологічна 

атмосфера епохи Відродження та Нового часу. Психологічна картина 

сучасного світу. Загальна характеристика епохи середньовіччя. 

Психологічна атмосфера епохи середньовіччя. Релігійна свідомість і її 

особливості. Інтелектуальна культура середньовіччя. Загальна 

характеристика епохи Відродження та Нового часу. Особливості сприйняття 

людини епохи Відродження. Зміни у сфері свідомості: від релігійної містики 

до земної аскези; книжкова свідомість Нового часу; раціоналізація мислення. 

Інтелектуально-психологічна своєрідність сучасної епохи. Особливості 

світосприйняття сучасної людини. Психологічний тип сучасної людини. 

Психологічні особливості сучасного інформаційного середовища. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо 
го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Змістовний модуль 1. Засади історичної психології як науки. Становлення, 

розвиток, сучасний стан історичної психології та її основні напрацювання. 
Тема 1. Введення в історичну 

психологію. Визначення науки, 
предмет і завдання її психологічних 
досліджень. Зв'язок з іншими 
науками.  

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 2. Методи дослідження 
історичної психології. 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 3. Виникнення історичної 
психології як самостійної наукової 
дисципліни. Французькі історичні 
психологи і їх концепції.  

10 2 2   6 9,5 1 0,5   8 

Тема 4. Психоісторичні 
дослідження в США. 

9 2 2   5 8     8 

Тема 5. Вітчизняні історико-
психологічні підходи до 
психологічних і соціальних 
феноменів.  

9 2 2   5 9,5 1 0,5   8 

Усього за змістовним модулем 1 48 10 10   28 47 4 3   40 

Змістовний модуль 2. Історична генеза психіки людства та психологічна 

своєрідність історичних періодів. Особливості свідомості людини історичних епох та 

соціально-історичний спосіб життя 
Тема 1. Особливості свідомості 
людини первісної епохи.  

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 2. Міфологічна свідомість і 
магія.  

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 3. Психологічні основи епохи 
античності.  

10 2 2   6 10,5 1 0,5   9 

Тема 4. Психологічне життя епохи 
середньовіччя. Психологічна 

атмосфера епохи Відродження та 
Нового часу. Психологічна картина 
сучасного світу 

10 2 2   6 10,5 1 0,5   9 

Усього за змістовним модулем 2 42 8 8   26 43 4 3   36 

Усього годин 90 18 18   54 90 8 6   76 
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* – за наявності 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історична психологія як наукова дисципліна 2 

2 Застосування історичного, генетичного та інших методів 

історичної психології 

2 

3 Доробки французьскої школи історії почуттів і 

ментальності, дослідження школи Аналів. Еволюційна 

соціальна психологія. 

2 

4 Психоісторичні дослідження амеріканської школи в 

напрямках психоісторії родини, психобіографії, 

психології нацизму, базової історичної особистості 

2 

5 Розуміння історичних подій як прояв психічної 

діяльності їх учасників у вітчизняній історико-

психологічній науці 

2 

6 Особливості свідомості людини первісної епохи, аналіз 

міфологічної свідомості і магічної практики 

2 

7 Загальна характеристика ментальності античної епохи 2 

8 Психологічна своєрідність історичних періодів в їх 

порівнянні та визначенні психологічної картини 

сучасного світу 

4 

 Разом 18 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 

 

 

 

 



10 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Кількість 

годин з/в 

1 Підготовка до лекцій 10 15 

2 Підготовка до виступу за обраною темою зі 

списку додатка 2, додатка 4 

10 15 

3 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 

семінарських занять зі списку пункту 5 

10 20 

4 Робота з електронними інформаційними 

ресурсами 

24 26 

 Разом 54 76 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] -  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 

10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань. 

 

 

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Завершальний модульний контроль                             37 
 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Засади історичної психології: визначення науки, предмет і завдання її 

психологічних досліджень; зв'язок з іншими науками 

2. Методи досліджень історичної психології: реконструктивні та 

інтерпретативні методи 

3. Передумови виникнення історичної психології 

4. Загальні етапи розвитку історичної психології 

5. Особистісні фактори історичного процесу за П.Л. Лавровим 

6. Закони колективної рефлексології (В.М. Бехтерєв) 
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7. Психологічні ідеї про розвиток історії В. Вундта 

8. Історична психо-генеза, історичний метод в дослідженні психічного 

розвитку людства 

9. Психологічна школа Іньяса Мейєрсона 

10. Основні положення роботи «Психічні функції і творіння» Мейєрсона 

11. Методичні принципи французької школи історичної психології. 

Генетична психологія, генетичний метод (П. Жане) 

12. Ідеї З.Фрейда в психо-історії 

13. Проблема масових психічних епідемій в роботах російських психіатрів 

14. Розвиток генетичного методу в культурно-історичної психології (Л.С. 

Виготський) 

15. Основні положення ідей знакової організації людської психіки та її 

трансформації 

16. Розвиток культурно-історичної психології в працях Лурії і Леонтьєва 

17. Концепція Б.Г. Ананьєва як теоретична основа історико - психологічних 

досліджень  

18. Закономірності історичного персоногенезу (Французька школа вивчення 

розвитку особистості) 

19. Психоісторичні ідеї Л. Леві-Брюля 

20. Рівні індивідуального розвитку особистості по П. Жане 

21. Рівні аналізу особистісних концептів за аспектами історичної 

трансформації суспільства (підхід французької школи вивчення розвитку 

особистості) 

22. Основні теоретичні моделі Центру досліджень з порівняльно-історичної 

психології 

23. Особистісні властивості і прояви, на які сфокусувалася історична 

психологія напрямку Мейєрсона 

24. Історія ментальностей в журналі «Анали» 

25. Основні теоретичні посилки динамічної психо-історії 

26. Роботи Фрейда та його учнів у початковий період психо-історії 

27. Головні положення динамічної психо-історії (роль несвідомого, 

успадкування, велика людина, первісність) 

28. Пояснення етики, релігії, богів, ідеології в психо-історичному напрямку 

29. Головні сучасні напрямки психоісторії 

30. Соціальна психоісторія як напрямок історичної психології 

31. Психо-біографія як напрям психо-історії 

32. Процес індивідуалізації особистості в ході історії (Бехтерєв, Фромм) 

33. Періодизація культур первісності 

34. Психологічна характеристика палєоантропогенезу 

35. Психологічна характеристика мезоліту і магічної практики 

36. Психологічна характеристика переходу від магічної практики до 

тотемізму 

37. Психологічна характеристика неоліту і міфологічної творчості 

38. Психологічні та філософські теорії міфу 

39. Психологічна організація до письмового суспільства (Хейвлок) 
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40. Психологічні ознаки переходу до історії (Шкуратов) 

41. Основні психологічні характеристики Егейського світу 

42. Схема зародження раціональної свідомості в Стародавній Греції по роботі 

Вернана "Походження давньогрецької думки" 

43. Перехід від общинної людини до політичної особистості в 

давньогрецькому полісі 

44. Римська частина античної ментальності. Її зародження, опис, складові 

45. Психоісторичні процеси в період падіння Римської імперії 

46. Основні характеристики особистості епохи Середньовіччя 

47. Психоісторичні процеси епохи Відродження, основи переходу до Нового 

Часу 

48. Етнічні особливості українців XIV - XX ст. як прояви їх народного 

характеру 

49. Українська ментальність і розвиток політичних процесів на Україні 

50. Ментальність сучасної Західної Європи 

51. Історичний аспект соціальної психології колективістичної і 

індивідуалістичної особистості 

52. Особливості історичного розвитку особистості в Північній Америці 

53. Віртуальні реальності і майбутнє людини. Людина реальна і віртуальна 

54. Феноменологія психології ментальності за О.Я. Гуревичем 

55. Формування особистості в історичному процесі за Е. Еріксоном 

56. Культурні відмінності дописьмової і письмової систем інформації (Онг) 

57. Теорія бікамерності свідомості (Дж. Джейнес). 

58. Прикладне значення історичної психології 

59. Сучасні психоісторичні дослідження в США, психологія нацизму та 

диктатури, екстраполяція неопсихоаналізу на історичний матеріал 

60. Психологічний тип сучасної людини 
 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Модульний 

контроль 
 Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

7 7 7 7 7 7 7 7 7 37  100 
 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
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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 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Пундєв В.В. Історична психологія. Конспект лекцій. Електронний доступ 

на сайті бібліотеці ОНУ 
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14. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Белявский И.Г. Историческая психология / Илья Григорьевич Белявский; 

науч. ред. В.Е. Давыдович ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – 

Одесса,1991. – 252 с. 

2. Шкуратов В.А. Новая историческая психология: монография / В. А. 

Шкуратов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. – 208 с. 

3. Шкуратов В.А. Историческая психология / В. А. Шкуратов. Институт 

«Открытое общество». -М.: Смысл, 1997. -505 с. 

Додаткова 

1. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование 

миров. М.: Ин-т практ. психологии, 1996. -767 с. 

2. Асмолов А. - Психология личности. Кул.-ист. поним. разв-я ч-ка (Изд. 3-е) 

Психология для студентов - 2007. – 526с. 

3. Белявский И. Г. Исповедь пасынка века и немного исторической 

психологии 

/ Илья Григорьевич Белявский, Анна Николаевна Кишинская. – Одесса : 

ОКФА, 1997. – 465 с 

4. Белявский И. Г. Лекции по исторической психологии / Илья Григорьевич 

Белявский ; науч. ред. В. Е. Круглов. – Одесса: Астропринт, 2004. – 447 с. 

5. Бехтерев В. Внушение и его роль в общественной жизни.: ("Психология-

классика")/ Бехтерев В.. - СПб.: Питер, -198с. 

6. Боброва Е.Ю. Основы исторической психологии. – СПб, Изд-во СПбГУ, 

1997. -235с. 

7. Вундт В. Проблемы психологии народов/ Вундт В.. - СПб.: Питер, -53с. 

8. Губко О. Психологія українського народу: психологічний склад 

праукраїнської народності. -К., 2010. – 251с. 

9. Демоз Л. Психоистория. Ростов н/Д: Феникс, 2000. -509 с. 

10. Зинченко В.П.  Культурно-историческая психология и  психологическая 

теория деятельности // Вестн.МГУ. - Сер.14.- Психология. - 1993. - №2. - 

С.25-38. 

11. Историческая психология: истоки и современное состояние  / под. 

науч.ред. И.Н. Коваля, В.И. Подшивалкиной, О.В. Яремчук. – Одесса: 

Одесский национальный университет, 2013. – 395 с.  

12. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. -

510с. 

13. Серавин А.И. Занимательная историческая психология Средневековья. 

СПб.: ПШ и К°, 2002. -259 с. 
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14. Петровский А.В.  Психология и время. – Питер: СПб, 2007 – 448 с. 

15. Перспективы социальной психологии  / Под ред. Хьюстон М., Штребе В., 

Стефенсон Дж. - М.: ЭКСМО Пресс, 2001. -688с. 

16. Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. 

Відродження: Навчальний посібник для студентів ВНЗ   - Київ:  Либідь,   

2005. – 915с. 

17. Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха просвітництва: 

Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. 

18. Фрейд З. Тотем и табу. -М.: АСТ, 2004. -253 с. 

19. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ, 2004. -635 

с. 

20. Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного 

уклада и форм мышления в XIV и XV вв. во Франции и Нидерландах. -М.: 

Айрис-пресс, 2002. -537 с. 

21. Чепа М.-Л.А. Автобіографічна пам'ять як метод ідентифікації автора 

"Історії Русів" / Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. 

Костюка АПН України "Проблеми загальної та педагогічної психології". Том 

ІІІ, частина 6. - К., 2001. - С. 22-31. 

22. Чепа М.-Л.А. Історична психологія / Енциклопедія сучасної України. Том 

11. Зор-Как. - К.: Інститут енциклопедичних досліджень Національної 

академії наук України, 2011. 

23. Шаронов В.В. Основы социальной антропологии. -СПб.: Лань, 1997. -189 

с.  

18. Шадриков В. Д. Происхождение человечности: Учебное пособие для 

высших учебных заведений. - Изд. 2-е, перераб. и доп./ Шадриков В. Д.. - М.: 

Логос, -241с. 

24. Юнг К.Г. Современность и будущее. -Минск: Университ. образование, 

1992. -60 с. 

25. Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Renaissance: JV EWOSD, 1991. -299 с. 

21. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М.: Республика, 1994. -527 с. 

26-36. Статті з психолого- історичної тематики в журналах «Психологія і  

суспільство»: 2017 No2, 2019  NoNo 1-4, 2020 NoNo 3,4; 2014 No4; 2013 

NoNo 2,3; 2012 NoNo 1,3,4; 2011 NoNo 2,4; 2009 NoNo 1-3. 
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15. Електронні інформаційні ресурси 
 
1. http://www.odnb.odessa.uа- ОННБ імені М.Горького та електронна 

бібліотека. 

2. http://www.nbuv.gov.ua/  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадс

ького та електронна бібліотека.   

3. http://www.socionauki.ru/journal/articles/?j=ipisi Електронний варіант журналу 

«Историческая психология и социология истории». 

4. http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/konferentsii-iipo - Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний 

потенціал історичної психології як науки». 

5. http://www.rae.ru/upfs /- «Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odnb.odessa.uа-/
http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=110
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.psystudy.com/-
http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/konferentsii-iipo
http://www.rae.ru/upfs
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Додаток 1 
10 обов’язкових завдань за предметом 

 
При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 10 

обов’язкових завдань за предметом, створених лектором курсу. Завдання, 

виконані в повному обсязі оцінюються у 60 балів (витяг з протоколу №2 від 

26.10.2017 з засідання Вченої Ради ІМЕМ). 

1. Наявність конспекту лекцій 

2. Виконання одного індивідуального завдання 

3. Усний опис історії становлення і розвитку історичної психології (всі 

напрямки) 

4. Відповідь на одне питання зі списку для підсумкового контролю (за 

вибором студента)  

6. Вклад І.Г. Білявського в історичну психологію 

7. Структура  психологічного типу сучасної людини 

9. Аналіз статті. Балл Г.О. Теоретичні положення психології як засоби 

аналізу історичного процесу  / ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної 

психології як науки http://kspodn.onu.edu.ua 

10. Аналіз статті. Пундєв В.В. Елементи методологічних засад історичної 

психології як науки / ІV Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної 

психології як науки http://kspodn.onu.edu.ua 

 
Додаток 2 

Індивідуальні завдання 
 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Неоднозначність предмету історичної психології. 

 

10 

2 Розвиток психобіографічного методу в історичній 

психології. 

10 

3 Ідеї З. Фрейда з психоісторії. 10 

4 Психоісторичні розробки І. Меєрсона. 10 

5 Психологічні проблеми антропогенезу, виникнення 

свідомості. Трудова, внетрудові теорії, культурно-

історична теорія. 

10 

6 Етологічні передумови історичної еволюції людини. 10 

7 Архаїчний базис сучасної цивілізації в контексті 

"колективного несвідомого" людства. 

10 

http://kspodn.onu.edu.ua/
http://kspodn.onu.edu.ua/
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8 Ідея цінності людини і соціальна культура 

західноєвропейського середньовіччя: станова ієрархія і 

служіння, духовенство, лицарство і народ, народні свята 

і будні. 

10 

9 Антропоцентризм італійського Відродження: міська 

культура, розквіт мистецтв, новий образ християнської 

традиції; становлення "буржуазного" типу особистості. 

10 

10 Нова ідейно-психологічна орієнтація людини ХХ 

століття: криза техногенної цивілізації і знеособлення 

людини; сверхорганізація суспільства і хаотизація 

духовного життя; суперечливе протистояння сцієнтизму 

і антисцієнтизму. 

10 

11-20 За вибором при узгодженні з викладачем 10 
 

Додаток 3 

 

Питання для підсумкового контролю, зао/від 

 

1. Засади історичної психології: визначення науки, предмет і завдання її 

психологічних досліджень; зв'язок з іншими науками 

2. Методи досліджень історичної психології: реконструктивні та 

інтерпретативні методи 

3. Передумови виникнення історичної психології 

4. Загальні етапи розвитку історичної психології 

5. Особистісні фактори історичного процесу за П.Л. Лавровим 

6. Закони колективної рефлексології (В.М. Бехтерєв) 

7. Психологічні ідеї про розвиток історії В. Вундта 

8. Історична психогенеза, історичний метод в дослідженні психічного 

розвитку людства 

9. Психологічна школа Іньяса Мейєрсона 

10. Основні положення роботи «Психічні функції і творіння» Мейєрсона 

11. Методичні принципи французької школи історичної психології. 

Генетична психологія, генетичний метод (П. Жане) 

12. Ідеї З.Фрейда в психоісторії 

13. Проблема масових психічних епідемій в роботах російських психіатрів 

14. Розвиток генетичного методу в культурно-історичної психології (Л.С. 

Виготський) 

15. Основні положення ідей знакової організації людської психіки та її 

трансформації 

16. Розвиток культурно-історичної психології в працях Лурії і Леонтьєва 

17. Концепція Б.Г. Ананьєва як теоретична основа історико - психологічних 

досліджень  

18. Закономірності історичного персоногенезу (Французька школа вивчення 

розвитку особистості) 

19. Психоісторичні ідеї Л. Леві-Брюля 
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20. Рівні індивідуального розвитку особистості по П. Жане 

21. Рівні аналізу особистісних концептів за аспектами історичної 

трансформації суспільства (підхід французької школи вивчення розвитку 

особистості) 

22. Основні теоретичні моделі Центру досліджень з порівняльно-історичної 

психології 

23. Особистісні властивості і прояви, на які сфокусувалася історична 

психологія напрямку Мейєрсона 

24. Історія ментальностей в журналі «Анали» 

25. Основні теоретичні посилки динамічної психоісторії 

26. Роботи Фрейда та його учнів у початковий період психоісторії 

27. Головні положення динамічної психоісторії (роль несвідомого, 

успадкування, велика людина, первісність) 

28. Пояснення етики, релігії, богів, ідеології в психоісторичному напрямку 

29. Головні сучасні напрямки психоісторії 

30. Соціальна психоісторія як напрямок історичної психології 

31. Психобіографія як напрям психоісторії 

32. Процес індивідуалізації особистості в ході історії (Бехтерєв, Фромм) 

33. Періодизація то опис культур первісності 

 

Додаток 4 

 

ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Історична психологія, зао.від. 

 

1. Психологічна характеристика палєоантропогенезу 

2. Психологічна характеристика мезоліту і магічної практики 

3. Психологічна характеристика переходу від магічної практики до тотемізму 

4. Психологічна характеристика неоліту і міфологічної творчості 

5. Психологічні та філософські теорії міфу 

6. Психологічна організація дописьмового суспільства (Хейвлок) 

7. Психологічні ознаки переходу до історії (Шкуратов) 

8. Основні психологічні характеристики Егейського світу 

9. Схема зародження раціональної свідомості в Стародавній Греції по роботі 

Вернана "Походження давньогрецької думки" 

10. Перехід від общинної людини до політичної особистості в 

давньогрецькому полісі 

11. Римська частина античної ментальності. Її зародження, опис, складові 

12. Психоісторичні процеси в період падіння Римської імперії 

13. Основні характеристики особистості епохи Середньовіччя 

14. Психоісторичні процеси епохи Відродження, основи переходу до Нового 

Часу 

15. Етнічні особливості українців XIV - XX ст. як прояви їх народного 

характеру 

16. Українська ментальність і розвиток політичних процесів на Україні з 
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психологічної точки зору 

17. Ментальність людини сучасної Західної Європи 

18. Історичний аспект соціальної психології колективістичної і 

індивідуалістичної особистості 

19. Особливості історичного розвитку особистості в Північній Америці 

(США, Канада) 

20. Віртуальні реальності і майбутнє людини. Людина реальна і віртуальна 

21. Феноменологія психології ментальності за О.Я. Гуревичем 

23. Формування особистості в історичному процесі за Е. Еріксоном 

24. Культурні відмінності дописьмової і письмової систем інформації (В. 

Онг) 

25. Теорія бікамерності свідомості (Дж. Джейнес) 

26. Прикладне значення історичної психології 

27. Сучасні психоісторичні дослідження в США, психологія нацизму та 

диктатури, екстраполяція неопсихоаналізу на історичний матеріал 

28. Психологічний тип сучасної людини 

29. Етологічні передумови історичної еволюції людини 

30. Архаїчний базис сучасної цивілізації в контексті "колективного 

несвідомого" людства 

31. Ідея цінності людини і соціальна культура західноєвропейського 

середньовіччя: станова ієрархія і служіння, духовенство, лицарство і народ, 

народні свята і будні 

32. Антропоцентризм італійського Відродження: міська культура, розквіт 

мистецтв, новий образ християнської традиції; становлення "буржуазного" 

типу особистості 

33. Нова ідейно-психологічна орієнтація людини ХХ століття: криза 

техногенної цивілізації і знеособлення людини; сверхорганізація суспільства 

і хаотизації духовного життя; суперечливе протистояння сцієнтизму і 

антисцієнтизму 

33-50. За вибором. Тема має бути узгодженою з викладачем  
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