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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3,5 

 

 

годин – 105 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Другий  (магістерський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1-й  

Лекції 

24  год. 8 год 

Практичні, семінарські 

10 год. 8 год 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

71 год. 89 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: 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 історії сучасній цивілізації; сформувати 

загальнокультурні і професійні компетентності; розуміння значення гуманістичних цінностей 

для збереження і розвитку сучасної цивілізації на основі усвідомлення уроков минулого нашої 

країни. 

Завдання: 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 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: 

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та / або практики.  

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері психології.  

Програмні  результати навчання.  

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати якість.  

ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, 

брати участь у фахових дискусіях.  

ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

3.Зміст навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ.  
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СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ІІ ОСНОВНІ 

ОСНОВНІ НАПРАЦЮВАННЯ. 

Тема 1. Характеристика iсторичноi психології як галузі знання :  

              об'єкт, предмет, завдання, етапи становлення.  

Місце iсторичноi психології в системі наукового знання. Історія виникнення iсторичноi 

психології як галузі знання в вiтчизнянийи і зарубежнiй науці. Логічні передумови для 

об'єднання двох різних наук - психології і історії - в одну галузь знання. Аспекти взаємозв'язку 

історії і психології (психологія в історії, історія в психології; психотехнології в історії).  

Труднощів формування iсторичноi психології як галузі наукового знання. Завдання iсторичноi 

психології. Функції iсторичноi психології в сучаснiй психологичноиi науці. 

Тема 2. Теоретико- методологічні підстави iсторичноi  

психології,   області прикладних досліджень.  

Теоретико-методологічні підстави iсторичноi психології взагалiгуманiтарного характеру 

: герменевтика (И. Хейзинга, М. Хайдеггер, Г.Г. Гадамер, Г.Г. Шпет, П.А. Сорокін, Л.П. 

Карсавин, А.С. Лаппо-Данилевский, М.М. Бахтин і ін.), соціологічна теорія (Э.Дюркгейм), 

структуралістські концепції (М. Вебер, Р. Барт, М. Фуко), філософські підходи (А. Бергсон, В. 

Дильтей, А.Ф. Лосев), теорії iсторичесноi етнографії (Э.Д. Тейлор, К. Леви- Стросс, Л. Леви-

Брюль і ін.), культурологічні концепції (Ф. Ніцше, А. Шопенгауэр, Х. Ортега-и-Гассет, м. 

Риккерт, А. Швалі̆цер та ін.), принципи iсточнiковедческого аналізу аналізу М. Блоку та ін. 

представникiв школи Аналлов (Л. Февр, Ж.Дюби, Р. Мандру, Ж. ле Грофф, М. Ферро та ін.), 

"психологізуюча історія" (Л. Кавелин, Н.И. Надеждин, К.С. Аксаков, А.Я. Гуревич та ін.). 

  Психобіографічні дослідження (Э. Эриксон, В. Раї̆х, З.Фрейд), методологія історико-

психологічного пізнання (В. Штерн), концепція iсторiогенеза психіки (П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский, Б.Д. Поршнев і Ф. Кликс), моделі знаковой регуляції психіки (Л.С. Выготский, А. 

Лурия, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, А. Асмолов, М. Коул), концепції генезу социальной 

активності психіки ( Э. Кане, С. Московичи та ін.) 

Гуманітарна і природничонаукова парадигми в спорі за " володіння iсторичной 

психологiей". Пояснювальна і описова методологічні парадигми дослідження. Суб'єктивні 

методи психології (методи описательной психології) - інтроспективні, самоотчет, включене 

спостереження, эмпатичне слухання, ідентифікація, бесіда як діалог, бiографичний метод, 

інтерпретація, інтуїція, герменевтика 

Тема 3. Характеристика методів iсторичноi психології. 

Принципи аналізу історичних текстів (Кольцова В.А.) : контекстность, системність, 

об'єктивність і неупередженість аналізу, взаимодействие сьогодення і минулого.Основні етапи 

линейной моделі психолого-iсторичний реконструкції (Спицина Л.В.Циклічна модель 

психолого-iсторичний реконструкції (Панська А.Д.);Використання кількісних методів в 

психолого-iсторичним дослідженні: контент-аналіз, корреляционный, кластерный, факторный 

аналізи (Федоркова И.) Моделі реконструкції великих соціальних группп (Федоркова И.Р., 

Синякина Е.Г.). Моделі реконструкції окремих історичних персоналії̆ (Коржова Е.Ю., 

Холондович Е.Метод психологичний реконструкції, разработанный Серавиным А.И. містить 

два блоки: блок методів историчноi рефлексії і блок аналітичних методів. 

Тема 4. Історичні персоналії: аналіз психологічних особливостей. 

Одним з перших психолого-историчних досліджень проведено в Українi (Харків, 1898) 

професором К. Ярошом. Дослідження у рамках психоаналізу: Томас Вудро Вильсон (З. Фрейд, 

У. Булліт); Леонардо да Вінчі (З. Фрейд), Мартін Лютер (Э. Эриксон), И.В. Сталін ( Д. Ранкур-

Лаферриера), А. Гітлер (Э. Фромм). Арістотель, Вольфганг Амадей Моцарт, Альберт 

Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Леонардо да Вінчі, Нікола Тесла, Уолт Дисней, Шерлок Холмс в 

рабо- тах Р. Дилтса, теоретика і практика в області НЛП. Наполеон Бонапарт, Марія 

Монтессори, Пабло Пікассо, Айседора Дункан, Нікола Тесла, Адольф Гітлер, Уолт 

Дисней,Наполеон Бонапарт, А. Гітлер, Н.В. Гоголь та ін. - в психіатричних нарисах 

Ковалевського П. И. і Личко А.Е. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.IСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ПСИХIКИ ЛЮДСТВА ТА 

ПСИХОЛОГIЧНА СВОЄРІДНІСТЬ ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ. ОСОБЛИВОСТІ 

СВIДОМОСТІ ЧОЛОВІКА ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ І СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ СПОСІБ 

ЖИТТЯ 

Тема 5. Психологія людини  Архаїчних культур.  

Психічне життя первісного суспільства. Культурно-історична концепцiя вищих 

психічних функцій Л.С. Выготского і А.Р. Лурии (вплив мови на формування мислення 

примітиву). Теорія первісного мислення Л. Леви-Брюля (пралогічність, містичність мислення). 

Концепція структурной антропології К. Леви-Строса. Палеопсихологічна теорія Б.Ф. 

Поршнева. З. Фрейд про тотем і табу. Психологія міфу. Мислення (Ф. Кликс), що 

пробуджується. Громадська потреба як основа мотивації когнітивних процесів. Міфологічне 

мислення. Магичне мислення. Раціональне мислення. Кількісна фіксація после- довательных 

події̆ як показник конструктивності мислення. Поява "почуття рідного вогнища". Тотемізм - 

перша форма суспільно-історичної свідомості. Ритуалізація і символізування як результат того, 

що рефлексує мыслення. Психологічні функції ритауала. 

Тема 6. Психологія людини Античного світу. 

Зміна мислення в період формування античной логіки, филосо- фии, науки і риторики. 

Теорія духовной життя античності (А.Ф. Лосев, Ж.-П. Вернан). Роль античноиi школи в процесі 

соціалізації особи. Внутрішнє життя освіченої людини пiздней античності (Цицерон Марк 

Тулії̆, Аврелий Марк Антонин). Общинно-родова інтуїція і рабовласницька рефлексія. 

Особливість рабовласницького мислення - абстрактно-творча пасивність. Типи античного 

мислення : феноменологический, континуальний  (Лосев). Людини "як міра усіх вещей" 

(Протагор). Людиноведчески проблеми : протиборство людини з судьбой, з крайними виразами 

у вигляді противлення або покірності. Співвідношення божественной і человеческой природи 

як необхiний факт громадського визнання. Ідея гідності, слави і мужності, доблесті, честь в 

сукупності із заступництвом. Винекнення проблеми лідерства і першості (суперництва. 

Проблема индивiдуального права, задоволення домаганні̆, прагнення отримати винагороду за 

подвиги. Моральні проблеми: сором (не дозволяє безславно повернутися домой, втратити у 

бою брата; образ ганьби як "поганого сорому"; громадська орієнтація моральності на зовнішнє 

засудження або похвалу); ідея "міри" як норми для вчинків і поведінки; проблема заздрості 

("благой" і "порочной"). 

 

 

Тема 7.Психологія людини Середньовіччя.  

Людина в просторово-часових координатах сeредньовiковoго життя (концепція А.Я. 

Гуревича). "Картина світу" середньовічної людини. Чинники, що зумовили особливості 

сприйняття простору людьми средневековой епохи : релігійні постулати, відношення до 

природи, виробництво, спосіб розселення, кругозір, стан комунікації̆. Система символічних 

толкуванні̆ і алегорії̆ як засіб для класифікації предметів і явищі̆. Партитативность. 

Містичність. Динаміка психологічних особливостей середньовічної людини (Ле Грофф). 

"Узкоприходский кругозір", "дух родной дзвіниці". Ментальність городян - горизонтальна 

солідарність (співтовариство рівних), феодальна ментальность, - вертикальна солідарність 

(клятва вірності нижчих вищим). Ідеал - люди сильні духом, зневажаючі вишуканість і 

прагнучі успіху - щоб вижити в умовах позбавленні̆. Конфлікти між язичною культурою і 

духом християнства, ортодоксального християнства і єретичних переконанні̆ (жорстке 

визначення долі людини або верховенство незалежнiй iндивидуальной волі людини). Шлях 

з'єднання хозяйственной діяльності з iнтеллектуально-художнiй активністю і духовной аскезой 

у рамках мо- настырей. Дух ірландського чернецтва. Символізм. Мотиватор поведінки - 

почуття невпевненості; переважання страху над надеждой. Потреба в самозаспокоєнні як 

основа для формування ментальності, поведінки. Любов до світла, яскравого кольору (як 

захист від страху і бажання залучитися до Бога). Идеальна людина - володар семи духовних і 
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семи тілесних дарів. Нравственна чистота і апостольство починають цінуватися вище, ніж 

чудотворні діяння і подвиги аскези 

 

Тема 8. Психологія людини Нового і Новiтнього часу.  

Перехід до Ренесансу через діалогічну карнавальну культуру, куль- турно-

психологическая роль сміху (теорія М.М. Бахтина). Перехід з Середньо- вiковья до Ренесансу 

як зміну характеру самореалізації особи. Роль книгодрукування, секуляризації, церковной 

реформації, розділення властей, незалежнiй ринковий конкуренції, незалежнiй преси, масового 

навчания у формуванні особи. Психологічна природа масових рухів Нового часу (теорії м. 

Лебона, З. Фрейтак, Э. Фромма, С. Московичи). 

Постіндустріальне суспільство і масова культура ХХ століття. "Ринкова особа" як 

психологичний тип масовий культури. Утопічна свідомість і тоталітарний вплив на особу. 

 

Тема 9. Психологія детскобатьківських відношень у 

          историчний динаміці.  

Почуття дитинства. Два сприйняття дитинства. Від безсоромності до невинності. 

Розвиток дисципліни. Від интернала до экстерналу. Молодші і старші школярu середньовіччя. 

Від сeрдневiковuй сім'ї до сім'ї сучасной  (Ф. Арьес). Еволюція дитинства. Психокласи. 

Психологічні принципи дитинства : проектна і поворотна реакція. Періодизація типів 

відношень родителей і детей в історії, характеристика стилей. Діти через призму фантазії 

войны (Л. де Моз). 

  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п/с лаб  с.р. л п/с лаб  с.р. 

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

1.  

.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ.  

СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ІІ 

ОСНОВНІ ОСНОВНІ НАПРАЦЮВАННЯ. 

 

Тема 1. Характеристика 

iсторичноi психології як 

галузі знання :об'єкт, 

предмет,завдання, етапи 

становлення.  

10 3 2   9 10  2   10 

Тема2.Теоретико- 

методологічні підстави 

iсторичноi.  

психології,області 

прикладних досліджень.  

10 3    9 15 2    10 
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Тема 3. Характеристика 

методів iсторичноi 

психології. 

15 3    9 10  2   10 

Тема 4. Історичні 

персоналії: аналіз 

психологічних 

особливостей 

15 3 2   8 15 2    14 

Усього за змістовним 

модулем 1 

50 12 4   35 50 4 4   44 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.IСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ПСИХIКИ ЛЮДСТВА ТА 

ПСИХОЛОГIЧНА СВОЄРІДНІСТЬ ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ. 

ОСОБЛИВОСТІ СВIДОМОСТІ ЧОЛОВІКА ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ  

І  СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

Тема 5. Психологія 

людини  Архаїчних 

культур.   

12 2    7 10 2    9 

Тема 6. Психологія людини 

Античного світу. 

 

10 2 2   7 10  2   8 

Тема 7. Психологія людини 

Середньовіччя. 

12 2 2   7 10 2    8 

Тема8.Психологія людини 

Нового і Новейшего часу. 

 

Тема9.Психологія 

детскобатьківських 

відношенні̆ у iсторичний 

динаміці.  

11 

 

 

 

 

10 

2 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

  7 

 

 

 

 

8 

15 

 

 

 

 

10 

 2 

 

 

 

 

 

  10 

 

 

 

 

10 

Усього за змістовним 

модулем 2 

55 12 6   36 55 4 4   45 

 105 24 10   71 105 8 8   89 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Психологія людини  Архаїчних культур.   2 

2 Психологія людини Античного світу. 2 

3 Психологія людини Середньовіччя 2 

4 Психологія людини Нового і Новейшего часу 2 

5 Психологія детскобатьківських відношенні̆ у историчний 

динаміці.  

2 

6   

7   

8   
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9   

 Разом 10 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять  
Практичны   заняття не передбачені. 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

                                                   Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

                                            8.Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми/види завдань денна заочна 

1 Характеристика iсторичноi психології як галузі 

знання:об'єкт, предмет, завдання, етапи становлення./ 

реферат 

8 10 

2 Теоретико- методологічні підстави iсторичноi  психології,   

області прикладних досліджень/ реферат 

8 10 

3  Характеристика методів iсторичноi психології /реферат 8 10 

4 Історичні персоналії: аналіз психологічних особливостей /есе 8 10 

5 Психологія людини  Архаїчних культур  /есе 8 10 

6 Психологія людини Античного світу/ есе 8 10 

7 Психологія людини Середньовіччя    / есе 8 10 

8 Психологія людини Нового і Новiтнього часу /есе 8 10 

9  Психологія детскобатьківських відношенні̆ у           

историчний динаміці. /есе 

7 9 

 Разом 71 89 

 

 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних завдань, 

вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання індивідуальних 

завдань: складання реферату та підготовку презентацій та практичні завдання). 

 

10.Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 

здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, семінарські  

заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 
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Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на семінарських 

заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів за 

результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він повинен 

виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість 

залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте хоче 

поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 

урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

 

 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (3 бали за 

тему 1-6; 4 бали за 

тему 7-14) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо). Ї 

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 

діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу; 

Добре (3 бали за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 

та незначні помилки. 

Задовільно (2 бали 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних 

ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (1 

бал тему) 

 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 
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сформовані уміння та навички. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи (індивідуальні завдання) 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   

Презентація  3 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Практичне  

завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

 

 

11. Питання для підсумкового контролю. 

 

1. Місце історичної психології у системі наукового знання. 

2. Характеристика об'єкта та предмета історичної психології. 

3. Основні закони історичної психології. 

4. Основні засади історичної психології. 

5. Психолого-історична реконструкція: опис процедури. 

6. Характеристика моделей для проведення психолого-історичної ре- 

конструкції (лінійна, циклічна, багаторівнева, багатовимірна) 

7. Історія виникнення та етапи становлення історичної психології 

як галузі наукового знання. 

8. Основні напрямки історичної психології. 

9. Різні аспекти взаємозв'язку історії та психології. 

10. Проблема джерела в історичній психології та принципи аналізу 

історичних текстів. 

11. Характеристика методів історичної психології (описові та 

пояснювальні методи). 

12. Психологія людини Архаїчних культур.  

13. Психологія людини Античного світу 

14. Наука-освiта и наука –дослiдження(Арістотель, Цицерон). 

15. Психологія людини Середньовіччя. 

16. Психологія людини Нового та Новітнього часу. 

17. Періодизація типів відносин батьків та дітей в історії (Ллойд де Моз). 

18. Динаміка сім'ї від Середньовіччя до сучасності (Ф. Арьєс). 



 12 

19. Психоаналітичні дослідження історичних персоналій 

(З.Фрейд, Е. Фромм, Ранкур-Лаферрієр, Е. Еріксон), їх специфіка. 

20. Аналіз історичних персоналій з погляду психіатрів (Ковалевський П.І., Лічко 

А.Є.). 

21. Психологічні особливості історичних персоналій, реконструйовані 

психологами, фахівцями різних напрямів (аналіз критеріїв, специфіка 

досліджень).  

22. Зв'язок історії та психології в історичній психології. 

23. Причини  виникнення історичної психології. Коротка історія. 

Основні вітчизняні та зарубіжні джерела. Зв'язок  з іншими науками.  

24. Специфіка психології людини у різні історичні періоди. 

25. Психологічна модель опису людини з погляду її індивідуальних, 

особистісних, суб'єктних властивостей та властивостей індивідуальності. 

26. Сприйняття простору та часу у різні історичні періоди. 

27. Зв'язок етології та історичної психології. 

28. Носій історії, психологічні джерела. 

29. Історична психологія як професійна трудова діяльність. 

30. Відмінність та подібність віртуальних реальностей як нова історико-

психологічна сутність суспільства. 

31. Психологія історичної освіти та виховання. 

32. Психологічний інструмент управління соціальними явищами-інформація. 

33.  Психологічні властивості інформації. 

34. Психологічні ефекти, вироблені історичною інформацією.  

35.  Можливість прогнозування майбутнього. 

36. Міфи та реальності досліджень у часі та просторі. 

37. Етичні принципи та правила професійної поведінки історичного психолога. 

38. Проблема джерела  в історичної психології. 

39. Отримання даних про суб'єкт та об'єкт історії як про особистість, інди- 

вiдуальності, індивіді та суб'єкті. Характеристика людини за її картиною 

світу, світогляду, життєвої позиції та способу життя. 

40. Енциклопедичний синтез   В.Вундта.  

41. В.Дiльтей:психологiчний iсторизм-основа наук про дух.   

42. Робота И.Хейзiнги «Осiнь середньовiччя». 

43. Iсторична психологiя або исторiя ментальностi? 

44. Реконструкцiя колективних вiдносин и психосоiальна iсторiя (Р. Мандру 

виділяє три основні ментальні установки: Homo faber, Homo  lucrans, Homo 

ludens (Людина майстер, Людина, що наживає і Людина грає)).   

45. Програма    Iсторичноi психологii у «Психологiчних  функцiях   i твореннях» 

I.Мейерсона. 
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46. Критична iсторична психологiя ФРН  (К. Маннгейм, Н. Еліас) 

47. Iсторiя и психоаналiз. 

48. Л.Демоз:дитинство унiверсально,але вiдносини мiж батьками та дiтми   

змiнними. 

49. Психоiстория 1980-1990-х рокiв(Л.Демоз). 

50. Структуролiстська     антитеза  iсторичноi психологii (К. Леві-Строс, М. 

Фуко). 

51. Наука i парадiгма . (Т. Кун "Структура наукових революцій"). 

52. Ментальнiсть iсторичних эпох i перiодiв. 

53. Першобутнi символи як архетипи. 

54. Мiф i теорiя мiфа. 

55. Мiф i магiя. 

56. Первобитнiсть як суспiльство непосeреднiй комунiкацii. 

57. Живопис i охотнича цивiлiзацiя. 

58. Вiд загальноi людини до полiтичноi особистостi (Законодавство Драконта 

(VII ст. До н. Е..), Реформи Солона (VI ст. До н. Е..), Клісфена, Перікла (V ст. 

До н. Е..). 

59. М.М. Бахтін про народну культуру середньовіччя. 

60. M.Фуко  про полiтичну технологiю Hового часу. 

61. Дж.Брунер про непарадигмальну науку i мiсце нарративу  

у  психологiчному. 

62. M.Bебер про рацiонализацiю и походження капiтализму. 

63. Реконструкцiя чутливостi i допомогательнi дисциплiни (Л. Февр "Чутливість 

та історія"). 

64. «Ринкова особистiсть»-психологiчний тип масовоi культури(Е.Фром). 

65. Дописнисть як информацийно – культурна система первобутности  

(огляд  дослиджень(Е.Кассирер). 

 

      

 

 
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Поточний та періодичний контроль ) Сума 

балів Змістовий 

модуль №1 

Змісто

вий 

модуль 

№ 2 

Змістовий модуль № 3 Індивідуал

ьне 

самостійне 

завдання 
Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т

10 

Т

11 

Т

12 

Т

13 

Т

14 
10  100 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

45 45  

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 

 



 14 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 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. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  

 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Бісікало О. В. Концептуальні основи моделювання образного мислення людини / О. В. 

Бісікало. – Вінниця, РВВ ВДАУ, 2008. – 163 с.   

2. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник / В. М. Поліщук. – [Вид- во 3-тє, виправ.]. – 

Суми : Університетська книга, 2010. – 352 с.  

 

3. Жуков С. М. Історія психології: навчальний посібник /С. М. Жуков, Т. В. Жукова. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 210 с. 

4. Махній М.М. Історія психологічної думки : навч. посібник / М.М. Махній, М.А. Скок. – Чернігів, 2010. 

– 256 с. 

5. Роменець В.А. Історія психології : Стародавній світ. Середні віки. Відродження : нав. посіб. / 

Володимир Андрійович Роменець. – К. : Либідь, 2005. – 916 с. 

6. Роменець В.А. Історія психології : XVII століття. Епоха Просвітництва : нав. посіб. / Володимир 

Андрійович Роменець. – К. : Либідь, 2006. – 1000 с. 

7. Роменець В.А. Історія психології : XIX – початок XX століття : нав. посіб. / Володимир Андрійович 

Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832 с 

 

8. Касьян В. І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. / В. І. Касьян. – 

[5-те вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2008. – 347 с.  

9. Копець Л. Класичні експерименти в психології : Навч. посібник / Л. Копець. – К. : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2010. – 283 с.  

10. Корольчук М. С. Історія психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с.  

11. М’ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології : Навч. посіб. / П. А. М’ясоїд. – К. : Вища 

школа., 2000. – 183 с.  

12.  Психологические теории и концепции личности: краткий справочник [ред. : Горностай П., 

Титаренко Т.]. – К. : Рута, 2001. 

13.  Психологічний словник / Авт-уклад. В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова; [за ред. Н. А. 

Побірченко]. – К. : Наук. світ, 2007 – 274 с.  

14. Відродження : Навч. посіб. / В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2005. – 916 с.  
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15.  Роменець В. А. Історія психології епохи XVII століття. Епоха Просвітництва : Навч. посіб. / В. 

А. Роменець. – К. : Либідь, 2006. – 1000 с.  

16.Роменець В. А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття : Навч. посіб. / В. А. Роменець. – К. 

: Вища школа, 1995. – 614 с. 

17. Яремчук О. В. Історична психологія: націєтворчий потенціал : монографія / 

О. В. Яремчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут 

соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 142 c.   

 

Додаткова 

1. Войтович В. Українська міфологія. - К.: Либідь, 2002. - 664 с. 

2. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: навч. посібник. - К.: Ніка-Центр 2004 -248 

с. 

3. Криворучко П.П. Історія психології. Курс лекцій. - К.: КМУ, 2003. - 220 с. 

Електронні інформаційні ресурси 

 

1.http://psylib.kiev.ua/ 

2.http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  

3.https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 

4.https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 

5.https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

 

 

 


