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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра практичної та клінічної психології 

 

Силабус курсу 

 
ІСТОРИЧНА ПСИХОЛОГIЯ 

 
Обсяг 3,5 кредити  (105 год) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр,1  рік навчання 

Дні, час, місце Четвер 11.20; zoom за посиланням:  

Платформа zoom 

 

Викладач (-і) ПIЩЕВСЬКА  Елеонора 

Контактний телефон +380678100197 

Е-mail Eleonorapishchevckaya@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра практичної та клінічної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Вівторок 11.00-12.00, четвер 11.-12.00.  

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна ": Історична психологія" - вивчає 

систему категорій і методів, що дозволяють реконструювати 

психологічні особливості людей, видалених історичних 

періодів; психологічний зміст історичного генезу людства,  

розвиток психологічних особливостей людини в різні історичні 

періоди протягом історії сучасній цивілізації. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу-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;  
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- 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. 

Компетентності 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.   

Очікувані результати 

 

- 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.  

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (_24_год.) та практичних 

(_10__год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів (_71_ год.).  

 

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними методами: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, вправи, тренувальні вправи; підготовка і 

здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою 

та виконання практичних завдань: анотування, рецензування, складання 

реферату та підготовку презентацій, практичні завдання. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

Тема 1. Характеристика історичної психології як галузі знання :  

  об'єкт, предмет, завдання, етапи становлення.  

Тема 2. Теоретико- методологічні підстави історичної психології,   

області прикладних досліджень.  

Тема 3. Характеристика методів історичної психології. 

Тема 4. Історичні персоналії: аналіз психологічних особливостей. 

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 дитячобатьківських відношень у історичній 
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динаміці.  

Перелік  

рекомендовано

ї літератури 

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

людини / О. В. Бісікало. – Вінниця, РВВ ВДАУ, 2008. – 163 с. 

2. 2. Жуков С. М. Історія психології: навчальний посібник /С. М. Жуков, Т. 

В. Жукова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 210 с. 

3. 3. Махній М.М. Історія психологічної думки : навч. посібник / М.М. Махній, 

М.А. Скок. – Чернігів, 2010. – 256 с. 

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

Відродження : нав. посіб. / Володимир Андрійович Роменець. – К. : Либідь, 

2005. – 916 с. 

5. 5.Роменець В.А. Історія психології : XVII століття. Епоха Просвітництва : нав. 

посіб. / Володимир Андрійович Роменець. – К. : Либідь, 2006. – 1000 с. 

6. 6.Роменець В.А. Історія психології : XIX – початок XX століття : нав. посіб. / 

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

7. 7.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.  

8. 8.Роменець В. А. Історія психології епохи XVII століття. Епоха 

Просвітництва : Навч. посіб. / В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2006. – 1000 

с.  

9. 9.Яремчук О. В. Історична психологія: націєтворчий потенціал : 

монографія / 

10. 10.Яремчук О. В. Національна академія педагогічних наук України, 

Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-

ЛТД, 2020. – 142 c.   

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/ 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами всіх 

видів поточного контролю.  

              Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  7 балів 50 

Практичний контроль Робота на практичних заняттях 8 балів  40 

Індивідуальне 

самостійне завдання 

Презентація 

Реферат 

Практичне завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 
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 Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат  

Виконання 

практичного завдання  

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим 

к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 6 здатність студента презентувати доповідь відповідно 

змісту навчального матеріалу та супроводити її 

оригінальним візуальним представленням. 

Реферат 6 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 

української літературної мови. 

Практичне  завдання 4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 

хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 

та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 

формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 


