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ПРИСУТНІ:  Пашко Т. А. – доцент кафедри психології, кандидат психол. 

наук;  Чернобровкін В. М. – професор, доктор психол. наук;  Репкіна Н. В. – 

доцент кафедри психології, кандидат психол. наук;  Макаров В. І.  – доцент 

кафедри психології, кандидат пед. наук;  Терновець О. М. – старший викладач 

кафедри психології, кандидат пед. наук;  Гліченко О.О. – асистент кафедри 

психології;  Звонок Д. О. – асистент кафедри психології;  Звонок О. О. – асистент 

кафедри психології;  Чумак О. О. – асистент кафедри психології;  Шевѐкова І. П. – 

асистент кафедри психології;  Федотова Т. В. – асистент кафедри психології; 

Назміюв А.О. – асистент кафедри психології;  Палагута О.І. – лаборант кафедри 

психології.  

 

СЛУХАЛИ: Макарова В.І. про методичні рекомендації до курсу «Історіѐ 

психології» длѐ здобувачів вищої освіти спеціальності «Психологіѐ», «Соціальна 

педагогіка» денної та заочної форм навчаннѐ. 

Макаров В.І.  зазначив: «Знаннѐ історії психології необхідно длѐ більш 

глибокого розуміннѐ  різних теорій і напрѐмків сучасної психології, шлѐхів іі 

розвитку.  Вивченнѐ ціюї учбової дисципліни даю навантаженнѐ не тільки 

інтелекту, але й почуттѐм, отже сприѐю формування особисті майбутнього 

психолога. 

Тематика практичних занѐть відображаю  програму дисципліни в більш  

поглибленному  виглѐді та супроводжуютьсѐ  переліком  питань та  завдань, 

вивченнѐ котрих дозволить  поглибитисѐ   в проблематику, ѐку розглѐдаять на 

лекціѐх. Данна дисципліна пов'ѐзана з  «Загальноя психологія», «Психологія  

особистості», «Віковоя та педагогічноя психологія», «Соціальноя психологія», 

«Експериментальноя психологія», «Методологічними основами психології»”. 

 

ВИСТУПИЛИ: Репкіна Н.В., Чумак О.О., які зазначили доцільність та 

необхідність друкованого видання методичних рекомендацій, що мають  

забезпечити ефективність процесу оволодіння системою соціально-

психологічних знань студентів-психологів та соціальних педагогів освітньо-

кваліфікаційного рівня ―Бакалавр‖ денної та заочної форм навчання.  



Чумак О.О. відмітила: ―Методичні рекомендації мають достатній 

теоретчиний матеріал для ознайомлення та вичерпну систему завдань для 

засвоєння кожної теми, що доступно та зрозуміло для студентів‖.  

Гліченко О.О. підкреслила, що ―методичні рекомендації складені у 

відповідності до нормативів з дотриманням принципів  науковості, 

систематичності та послідовності у вивченні навчального матеріалу даного 

курсу ‖. 

 

УХВАЛИЛИ:  рекомендувати методичні рекомендації до курсу «Історіѐ 

психології» длѐ здобувачів вищої освіти спеціальності «Психологіѐ», «Соціальна 

педагогіка» денної та заочної форм навчаннѐ до друку. 

 

Завідувач  кафедри психології                          Т. А. Пашко 

 

Секретар                                                             О. І. Палагута 
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                                                Вступ  

        Знання історії психології необхідно для більш глибокого розуміння  

різних теорій і напрѐмків сучасної психології, шлѐхів ії розвитку. Вивченнѐ ціюї 

учбової дисципліни даю навантаженнѐ не тільки інтелекту, але й почуттѐм, отже 

сприѐю формування особисті майбутнього психолога. 

        Тематика практичних занѐть відображаю  програму дисципліни в більш  

поглибленному  виглѐді та супроводжуютьсѐ  переліком  питань та  завдань, 

вивченнѐ котрих дозволить  поглибитисѐ   в проблематику, ѐку розглѐдаять на 

лекціѐх. Данна дисципліна пов'ѐзана з  «Загальноя психологія», «Психологія  

особистості», «Віковоя та педагогічноя психологія», «Соціальноя психологія», 

«Експериментальноя психологія», «Методологічними основами психології».  

       В результаті  вивченнѐ дисципліни студенти повинні: 1) знати понѐттѐ та  

категорії  історії  психології;  головні теоретико-методологічні проблеми  та  

актуальні завданнѐ  історії  психології;  методи  дослідженнѐ  історії  психології;  

найбільш  значущі події, факти та персоналії  в  історії розвитку психологічного 

знаннѐ; творчий вклад відомих  психологів та мислителів  в розвитку  психології, 

історія наукових шкіл та наукових напрѐмків, особливості розвитку психології в 

різних хронологічних періодах;  головні  особливості  різних напрѐмків та  етапів 

розвитку психологічної  науки та  закономірності розвитку наукового 

психологічного знаннѐ. 2)вміти   створявати  історичну реконструкція наукових 

ідей та теорій, виѐвлѐти   схожі зв ѐзки в розробці психологічних проблем, 

проводити  співставленнѐ теорій та концепцій;  творче використовувати  

отримані знаннѐ при здійсненні професійної діѐтельності. 3)вміти користуватисѐ  

основами історико-порівнѐльного  дослідженнѐ, методами біографічного, 

тематичного, категорійно-понѐтійного  аналізу  життювого шлѐху  вчених та їх 

наукового спадку.  

     Ціль курсу полѐгаю в засвоюнні студентами основних знань щодо  

виникненнѐ і розвитку уѐвлень лядини про психічні ѐвища, етапи історичного 

розвитку психології, ѐки передували становлення психології  ѐк  науки, 

існуваннѐ різних психологічних підходів та шкіл. Знати періодізація історії  

психології,  рушійні  сили та  причини розвитку психологічних ідей, принципи 

історико-психологічного аналізу, методи та  джерела  історії психології.  

Володіти хронологіюя етапів розвитку психології: від  античності до періоду 

відокремленнѐ психології в самостійну науку. 

        Історіѐ розвитку психологічних знань  вивчаютьсѐ  в різних країнах  в їх 

специфіці         і та разом  з тим в юдності, в зв ѐзку з суспільно-історичними 



умовами та станом духовного життѐ  та  культури, ситуаціюй в філософії та  інших 

областѐх науки.  

        В завданнѐ курсу входить: розвиток у студентів  вмінь та  навичок  

аналітичного та  критичного засвоюннѐ  праць  видатних представників 

психологічного знаннѐ;  розширеннѐ наукового світоглѐду. 

                 Завдання курсу:   
        1) формування  психологічного та науково- теоретичного      мишлення у 

студентів;  розширення  їх наукового кругозору;  вміння працювати з  науковою 

літературою.  Мати уявлення  про історію психології  як особливої галузі  

знання. Знати  її  предмет, об єкт, завдання,  оволодіння поняттями та  

категоріями історії психології;  

        2) вивчення  головних етапів  та  умов становлення психологічного знання 

в контексті розвитку  науки та  культури визначального  історичного періоду; 

        3) аналіз творчих ідей та  наукового спадку  відомих закордонних та 

вітчизнянних психологів та  вчених, які  внесли свій вклад в розвиток 

психологічної науки; 

        4) освоєння  головних напрямків і шкіл в світовій  та вітчизняній психології  

в їх історичній динаміці; 

        5) формування  цілісної картини  генезісу психологічних ідей; 

       6) знайомство з головними  напрямками розвитку сучасної психології;  

       7) ознайомлення з  головними теоретико-методологічними проблемами та  

актуальними завданнями  історії психології.  

           Метою семінарських занять являється підвищення  рівня знань студентів 

за рахунок поглибленого  вивчення теоретичного матеріалу дисципліни, 

знайомства  з  першоджерелами. 

          В процесі підготовки до семінарських занять ставляться завдання: надати 

студентам навички самостійної роботи  над літературними джерелами, засвоїти 

методики проведення різних форм семінарських занять, напрацювати  навички 

постановки проблем, ведення дискуссії, співставлення  та аналізу 

альтернативних точек зору; відстоювати  та аргументовувати свій погляд , 

робити узагальнення, що в кінечному підсумку та  сприяєти  розвитку творчого 

мишлення студентів. 

        У кожній темі, яка  розміщена в данних рекомендаціях,     приводяться 

перелік винесених на загал питань, питання для самоконтролю  рівня підготовки 

студентів, перелік  головних понять  та термінів, рекомендовані літературні 

джерела, особливості підготовки до кожного питання. 

 

 Загальні  положеннѐ 

          Головними видами занѐть по вивчення дисципліни «Історіѐ психології» 

ѐвлѐятьсѐ лекції  та семінарські  занѐттѐ. Семінар ѐк форма групового занѐттѐ, 

передбачаю  активну творчу  участь. В процесі данного виду занѐттѐ  ю  

можливість  підвести  підсумки  зробленої самостійної роботи,отримати  

питаннѐ, ѐкі виникли  в ході підготовці питань, проѐснити  маловідомі аспекти 

того або іншого  питаннѐ  з проблематики  дисципліни.  



         При підготовці  до семінарських занѐть, незалежно від їх  форми, а також 

при самостійному вивчення  теми  студенту потрібно   насамперед  

ознайомитисѐ з  запропонованими  в  теперешньому  виданні методичними 

рекомендаціѐми  до  данної  теми, продивитисѐ та разібратисѐ в лекціонному 

теоретичному   матеріалі, учбовій  літературі, буде  корисно   звернути  увагу  на 

постановку проблеми, розглѐд  різних точок  зору.    Потім  напрацьовуятьсѐ  

контрольні  питаннѐ   до семінарських занѐть. 

       Студент може використовувати  і  інші   матеріали, окрім  рекомендованних  

викладачем , ѐкі підходѐть   до  данного  питаннѐ теми. 

        Данні методичні рекомендації   можно використати   не тільки длѐ 

підготовці   до  семінарських  занѐть ,   але і длѐ самостійного   вивченнѐ 

окремих тем та  питань  студентами  ѐк очної, так і заочної форми навчаннѐ. 

                 Конспектування  першоджерел 
Конспектування – етап самостійної  роботи,  наступний  за глибоким і 

уважним  читанням   першоджерела.  Воно  представляє собою коротке  і  чітке 

відтворення  головних  ідей та  положень, які є  в книзі. В ході роботи студент  

перероблює текст, вибирає з нього найбіш  суттєве, не втрачаючи при  цьому 

логіки та  послідовності  відтворення. Завдання  довольно важке,  але воно може 

бути   виконанене  при  чіткій  роботі  по з ясуванню  змісту   твору. 

         Створеннѐ конспекту першоджерела – справа в  значній  мірі творча, 

індивідуальна.  Кожний  робе  ця роботу в міру своюї  підготовки, пам ѐті та  

інших   особистих  ѐкостей.  В  одних конспекти  можуть  бути  більш короткими,  

у інших  більш  поширеними.   Явлѐѐсь творчоя  справоя , конспектуваннѐ    

відображаю  особливості  того, хто їм  займаютьсѐ. Таким  чином,  ѐкогось  

загального, одного обов ѐзкового  правила конспектуваннѐ  немаю. Однак на 

практиці  чаще всього  приймаятьсѐ три головних   вида 

конспекту: текстуальний, вільний  та  зведенний. .  Коротко про  їх  

відмінності. 

Текстуальний конспект – нотатки в зошит. При  цьому  засобі 

конспектування  робляться  записи з  незначними  відхиленнями  від тексту 

орігіналу. Студент  зберігає  без змін  авторський текст та  послідовність  

відтворення. Головне, що тут  потрібно  від   конспектуючого – вірно визначати  

головні  думки, найбільш  суттєві,  які висловлює автор. Нотатки в 

текстуальному конспекті носять   вибірковий характер. 

Вільний  конспект – в  цьому  випадку текст першоджерела 

перероблюється  по-своєму,  може  перегрупироватися та  записується власними 

словами. Данний   вид  конспекту – показник  більш  творчого  підходу  та   

зясування  змісту  твору. 

Зведенний конспект – готується  з  різних  джерел,  статей,  документів, 

підручників  з  метою розкрити  заданні  питання,  проблеми,  наприклад, по 

планам семінарського заняття. В зведенному  конспекті  узагальнюється змістом 

ряд  близьких  по тематиці   джерел  в визначенній  послідовності. За основу при 



цьому  конспектуванні  береться те  джерело, в котрому з найбільшою  

повнотою розкривається  потрібне  питання, проблема. 

У всіх видах конспектування   потрібно   добиватися головного – 

розкрити,  виписати  головні  положення,  ідеї  першоджерела,  зробити  це  

чітко, зв язно, з власними   зауваженнями  та коментаріями. 

При  конспектуванні   бажано  дотримуватися  відомій  послідовністі,  

логіці: по-перше, спочатку приймається  тезіс, по-друге ,  визначається  його 

значення, і , по-третє , висунутий тезіс доказується  при допомозі аргументів 

(фактів, прикладів,  доводів). 

При самостійній  роботі  над першоджерелом  часто  використовується  

цитування тексту – дослівне  виписування  найбільш  важливих  висновків та 

ідей. При цитуванні  потрібно  чітко притримуватися  авторського тексту, не 

робити помилок. Цитувати  краще  всього  тільки  закінченну  думку,  з 

вказанням  в дужках  джерела та  сторінки. Конспект  потребує  дотримання 

правил його зовнішнього  оформлення. Необхідно конспектування вести в 

особливому  загальному   зошиті,  всі записи робити розбірливо, з 

встановленням місця  для різних зауважень та  доповнень в ході  подальшої  

роботи, підготовки до семінарів. 

Анотування   літератури – перелік  головних питань, які розглядаються в тій 

або іншій  роботі. Особливо  потрібно  відокремити  питання, які мають пряме  

відношення до  діятельності  вчителя   або до  проблемі, яку вивчають. 

 

Семінарські заняття 

Семінарське заняття № 1 

     Тема. 1. Предмет i  методи  історії психології 

 

         Ціль: розглянути предмет, об єкт, задачи, періодізацію історії психології. 

          Головні поняття:  Підходи до вивчення історії психології: відокремлення 

загальних основ та установ (детермінізм – індетермінізм; елементарізм – холізм; 

емпірізм – раціоналізм), опис історії в понятті школи, процес становлення 

предмета та інш. Процес перетворення предмета психології. Періодізація історії 

психології. Хронологія етапів розвитку психології. 

          Принципи історико-психологічного аналізу: принцип історизму, принцип 

юдності  логічного та історичного, принцип детермінізму. Методи icтopiї 

психології: теоретична реконструкціѐ, научна школа, вивченнѐ  з архівних 

матеріалів, метод интерв ярованнѐ, аналіз науко   вих посилань.   Джерела 

icтopiї психології. 

         Предмет icтopiї психології. Періодізаціѐ розвитку знань про психику 

лядини. 

Pyшійнi  сили та причини історичного розвитку психологічних ідей. Принципи 

історично-психологічного aнaлiзy. 

                             Теоретична частина  

1. Предмет, задачи та методи історії психології. 



2. Підходи до вивчення  історії психології. 

3. Періодізація історії психології. 

4. Хронологія етапів розвитку психології. 

                       Коментарій  до  теми 

             Історія психології вивчає  формування та розвиток поглядів на психіку 

на основі аналізу різних підходів до розуміння  його природи, функцій та 

генезісу 

             Основним завданням  історії  психології  являється  відтворення  

історичної наукової  психологічної думки, аналіз виникнення та  подальшого 

розвитку наукових знань про психіку, що повинно  дати повну та зв язну кар-

тину їх розвитку. 

            Відокремлють наступні  методи історії психології: теоретична 

реконструкція, вивчення архівних матеріалів, інтерв ю (бесіда по зазделегідь 

розробленому дослідником переліку питань), біографічний та  автобіографічний 

методи, аналіз наукових  посилань. 

Потрібно охарактеризувати кожний із перелічених  методів. 

             Періодизація історії  психології. Психологія має  багатовікову історію: 

перші наукові  уявлення виникли в VI ст. до н. е. Тому постає питання про 

періодизацію історії  психології, метою якої є  відокремлення етапів развитку 

психології та визначення  змісту кожного  з них. 

              В історії психології розрізняються два великих періода: перший, коли 

психологічні знання розвивались в надрах філософії, а також  інших  наук, 

насамперед природознавства; другий – коли психологія розвивалась  як 

самостійна наука. Вони відрізняються за часом: перший період (VI ст. до н. е.— 

середина XIX ст.) охоплює близько 2,5 тисячі років, другий –трохи більше  

століття (середина XIX ст. – теперішній час. 

             Необхідно  докладно  охарактеризувати кожний з етапів з урахуванням 

наступних  критерієв:час , предмет вивчення, головні  підсумки. 

             Джерела історії психології. Ними являються всі матеріали, які 

відображають  історичний процес накопичення психологічних знань, і 

насамперед  праці психологів  минулого, а також філософські  напрацювання, в 

котрих досліджуються психологічні проблеми. 

             Важливим джерелом розвитку психологічних знань являється  

громадська практика – медицина, навчання та  виховання, юридична практика, 

матеріальне виробництво. До  теперішнього часу найбільш  

засвоєнною психологами областю виявилась медицина, особливо психіатрія.  

Джерелом  психологічних знань являються також  інші науки:  фізика, хімія, 

астрономія, мовознавство, етнографія, антропологія та інші . Цим визначається  

необхідність  звернення   історика психології  до  історії  інших  наук.  

                                   Контрольні   питання 

1. В чому  виражається  специфіка предмета історії психології? 

2. Які переваги   та  недоліки різних концепцій історії психологічної науки? 

3. Яке значення  має питання  про предмет  психології  для реконструкції 

історико-психологічного процеса? 

4. Які умови,  причини та періодизація розвитку психологічних знань? 

5. Які  методи  дослідження  розроблені  в  історії психології? 

                                       Литература 

1. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших  дней. – М., 1990 

2. Морозов А.В. История психологии: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. – 

М., 2005 



3. Ярошевский М.Г. Психология науки. – СПб., 1995 

  

                                Завдання для самостійної   роботи 

Конспектування  джерела (за  вибором).  

Скласти  словник  головних  термінів та понять  з тем 

 

 

 

Семінарське заняття № 2 

    Тема 2.  Розвиток психологічної думки в стародавньому світі. 

                  Ціль: розкрити  головні  положення матеріалістичного вчення  про 

душі в античній психології;  познайомитися  з  вченнями античних філософів. 

          Головні поняття: душа, анімізм, гілозоізм, ідеѐ причинності Демокрита, 

ідеѐ системності Анаксагора, ідеѐ організації Анаксагора, біогенетичний закон 

Аристотелѐ, атомізм Демокрита, темперамент, софісти, сократичний метод, 

філософіѐ ідеалізму, функції  души.  Стоїки: пневма та відмова  від  пристрастей, 

епікурейці: атомізм та  безмежність  духу. 

                                  Теоретична частина 

          1.  Соціально-економічні  передумови  розвитку  психологічних  світоглѐдів 

в античності.                                                                                                         

          2. Головні  положення  матеріалістичного вчення  про  душу  в античній 

психології   ( Геракліт,  Демокріт,  Гіппократ).  

          3. Софісти:  вчителі мудрості.   

          4.  Сократ.  

          5.  Платон: душа та  царство ідей.    

          6. Поняття  души у Аристотеля. 

          7.  Стоїки.  

                    Коментарій до теми                                                                     
    Формування  античної психології  проходило в VI ст.до н. е. – IV ст. н. е. Це 

час  становлення, розквіту  та  падіння  греко-римської  цивілізації. В працях 

грецьких філософів   відображена  революція  в науковому  світогляді,  була 

змінена  міфологічна природа  на  науковий раціоналістичнкий  погляд  на 

оточуючий  світ – на природу, людське суспільство. Але  всеж   головним, 

відображаючим   психічні  явлення поняттям, залишається  «душа», хоча  і  

відбуваються спроби  раціоналістичного  пояснення  цього поняття. Зявилися 

перші  філософські  трактати, автори  яких  беруть  за основу  світу  тот  або 

інший  вид матерії:  невизначена  безкінечна  речовина  «алейрон» 

(Анаксімандр), вода (Фалес), повітря (Анаксімен), (Геракліт).                     

    Першими філософськими напрямками  являються анімізм та  гілозоізм. 

Анімізм відображає  психіку людини   з точки зору  міфології  та  психології 

богів  стародавнім  грекам  належить  вчення  про  загальну   духовність  матерії 

– гілозоізм.  Кордони   між живим, неживим та  психічним не проводились. Все 

роздивляється  як  породження  єдиної первинної  матерії.  Головна увага   

потрібно   звернути  на ключові моменти  данних   напрямків. 



    Існують  різні теорії, які розкривають   поняття  «душа». Розвитком 

матеріалістичного  вчення про душу  в античній психології займались: Фалес, 

Гераклиіт,  Парменід,  Демокріт,  Гіппократ,  Анаксагор та інші.  Необхідно 

пояснити,  в  чому  заключається  зміст  вчення  данних філософів.                                                                                                    

Ідеалістична  психологі я Платона базувалась  на вченнях Сократу.  Платон став 

родоначальником філософії  ідеалізму. Він  затвердив  принцип первинності 

вічних  ідей по відношенню  до всього, що відбувається   у  тленному  тілесному 

світі. Душа безсмертна, полягав  Платон. 

    Аристотель відкрив  нову  епоху в  розумінні  души як  предмета 

психологічного знання.  Душу  він  визначив  не просто  як  сутність, а як 

форму, засіб  організації  живого тіла та  відокремлював  в ній різні   рівні  

здібності  до діятельності.  Поняття  про  здібності , які  введенні Аристотелем, 

було важливим   нововведенням,  яке  назавжди ввійшло  в  головний   фонд 

психологічних знань. 

Аристотель намітив  ієрархію  здібностей  – функцій души: 

а) вегетативна 

б) почуттєво-рушійна 

в) розумна. 

Потрібно   охарактеризувати  кожну  із функцій. 

В заключенні  необхідно  зробити    підсумок  про  особливості  розвитку 

психології  з VI – VI ст. до н.е. до III – IV ст. н.е., її  ключових ідей. 

                                   Контрольні   питання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Перерахуйте   головні  характеристики міфологічного мишленнѐ. 
2. Чому  перехід  від  анімізму  до  гілозоізму мав   важливе,      
 принципове  значеннѐ длѐ  розуміннѐ  «души»? Чому     

 саме  гілозоізм  ѐвивсѐ  основоя  длѐ  становленнѐ  наукових     

       поглѐдів  в  стародавній   Греції? 

3. Які  причини  зародженнѐ  раціональної  картин  світу?  Що характеризую   
раціональне   мишленнѐ?  
4. Що характеризую  творчість  Анаксагора?  
5. Вкажить  головні   позиції   вченнѐ Демокрита.  
6. Чим творчість  Сократа  важлива  длѐ психологічного знаннѐ?  
7. Чим характеризуятьсѐ "ідеї" Платона?  
8.  Як  Платон доказував   безсмертѐ  души?  
9.  В чому   заклячаятьсѐ  принципова   різницѐ  розвитку  в  поглѐдах       
 Платона  та  Демокріта?   

10.  Що привніс нового в развиток  психологічного  знаннѐ   Аристотель?  
                                            Література 

1. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т.4. – М., 1984 

2. Аристотель. О душе // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т.1. – М., 1974 

3. Богомолов А.С.  Античнаѐ философиѐ. – М., 1985 

     4. Платон.  Апология Сократа // Платон. Соч.: В 3 т. Т. 1. –М., 1968 

 



                     Завдання  для  самостійної  роботи 

Конспектуваннѐ   джерела  (за  вибором). 

 

Семінарське заняття № 3 

        Тема 3.  Вчення про душу у феодальному суспільстві та епоху 

Відродження. 

        Ціль: відокремити  та  охарактеризувати  головні  теоретичні  проблеми 

психології  в Середні  століття та  епоху  Відродження.  

         Головні  поняття:  містичний  характер психології,  схоластична філософіѐ, 

номіналізм, реалізм,  інтенціональність, неотомізм, лядьська  душа, 

«природне» познаннѐ, «понадприродне» познаннѐ,  вченнѐ  про лядину , 

філософіѐ  лядини, громадѐнська  філософіѐ,  натурфілософіѐ,  здібності  

раціональної души, почуттѐ, «ідоли»,  наукова  індукціѐ. 

 

                                 Теоретична  частина 

             1. Загальна   характеристика  психології   Середньовіччѐ. 

             2. Томізм.  

             3. Номіналізм. 

             4. Духовне  життѐ   епохи  Відродженнѐ. 

             5. Психологічні  аспекти  навчаннѐ  та  розвитку  дітей  в  

                    эпоху Середньовіччѐ  та  Відродженнѐ.  

              6.  Психологіѐ Ф. Бекона. 

 

                    Коментарій  до  теми                                                                     
Історія Середніх століть охоплює  довгий  період: з V ст. по XVI ст. та першу 

половину XVII ст. В середні століття склалися  світові релігії.  З  XIII ст. 

починає  розвиватися наукова  діятельність  у  всіх  областях знань, відбувається  

процес  відділення області  віри  та  знань  та  народження світської дослідної  

науки. Психологія в середні століття  набуває  етико-теологичний  містичний 

характер. Розвиток  позитивних  знань  про психіку різко  стало повільним.  

Вивчення  духовного життя  підпорядковується завданням  богослов я.  В 

працях  деяких   вчених проводиться  думка  про обумовленності  психічних  

якостей  природними  причинами, про залежності  психіки  від  умов  життя, 

виховання, відвертається  безсмерття індивідуальної души. 

У вченні  про  познання  розрізняються  людське  «природне» познання та  

«надприродне»,  основа для релігійної  віри, відкровення.  Природне  познання  

–це  познання  істини  опосередковано   через почуття  і інтелект. 



Потрібно звернути особливу увагу  на психологічні  ідеї  епохи Відродження. 

Важливою  особливостю  епохи  Відродження  являється відродження   

природно-наукового напрямку,  розвику науки та  ріст  знань. Виникає  

натурфілософія,  вільна  від  безпосереднього підпорядкування религії.  

Представляють  такі діячі, як  А. Данте, Ф. Петрарка,  Д. Боккаччо, Я. 

Буркхардта,  Леонардо Бредни та  інші. 

Відмінною рискою  психології  Ф. Бекона являється  те, що  він закликає  

перейти до  емпирічного опису  здібностей.  Бекон розвиває  ідеї  про єдину  

науку, підходити  до  людини   натуралістично. 

 

                                   Контрольні  питання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                  

               1. Що таке схоластика? Що ѐвлѐютьсѐ  загальним,  визначенним  

      в цьому  напрѐмку? 

                 2.  Яким  напрѐмком  в схоластиці  «номіналізм»  або   «томізм»  

виражало матеріалістичні  поглѐди?  В чому  це  проѐвлѐлосѐ? 

           3.  Як  би ви  визначили  різниця  духовного  життѐ   в  Середньовіччі  і в  

Відродженні,  ѐкі,  в  остаточному рахунку ,  призвели  до  змін  в  

       психологічних  світоглѐдах  філософів? 

           4.  В психології  затвердилосѐ  правило,  відоме під назвоя "бритви 

Оккама".  В чому  сенс  цього  тверджениѐ?  

           5.  В чому  відображаютьсѐ   вченнѐ  Ф. Бекона   про  ідолів?  

           6.  Проти  ѐкого  підходу  до вихованнѐ   виступили в епоху    

 Відродженнѐ   вчені-гуманісти? До  чого   вони  були спрѐмовані, що  вони           

 хотіли  відродити  в вихованні   дітей?    

   

                                                    Література 

 

           1. Бэкон Ф. Новый органон // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т.2. – М., 1972 

           2. Бэкон Ф. Новаѐ Атлантида. – М., 1954 

           3. Грановский Т.Н. Лекциѐ по истории средневековьѐ. – М., 1964 

           4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М, 1984 

           5.Монтень М. Опыты: В 3 кн. – М.-Л..1960 Монтень М. Опыты: В 3 кн. – М.-

Л., 1960 



 

                          Завдання для самостійної  роботи 

Конспектування  джерела ( за вибором).  

Скласти  словник  головних  термінів  та  понять  по темі. 

 

 

 

 Семінарське заняття № 4 

 

Тема 4.  Психологічні  вчення  XVII століття. Відокремлення    свідомості  

як критерія психіки та оформлення   емпирічної  психології в філософських 

вченнях XVII століття». 

          Ціль:  розглянути  розвиток  психології  в рамках філософських вчень  про 

свідомість, охарактеризувати  ключові  положення вчення Рене Декарта, 

Бенедикта Спінози, прослідкувати  оформлення  емпирічної  психології  в 

філософських  вченнях XVII століття. 

Головні  поняття:  матеріалістичний  монізм,  механо-детермінізм, «Етика» 

Спінози,  афекти,  воля,  асоціанізм,  субстанція,  теорія  рефлексу, дуалізм 

Декарта, асоціація,  сенсуалізм,  потреби,  рефлексія,  уява, увага, апперцепція,  

мишлення,  матеріалізм,  психіка,  сутність,  розуміння. 

                                Теоретична  частина 

        1. Рене Декарт: рефлекси та "пристрасті души" 

        2. Бенедикт Спіноза:  Бог – Природа.  

          3.  Готфрід-Вільгельм Лейбниц: проблема  несвідомого. 

           4. Томас Гоббс: асоціаціѐ ідей. 

         5. Джон Локк: два вида  досвіду. 

 

                    Коментарій  до  теми  
З ім ям Рене Декарта (1596 – 1650) повязан  важливий  етап в розвитку  

психологічних знань.  Особливий  акцент  треба  зробити  на автобіографічні 

віхі  його життя.  Аргументуйте, чому  Декарт вибирає  в якості  першого шагу  

на  шляху  до  істини  сумніви   до  всього.     Во  вченні Рене Декарта психіка 

стала розумітися  як  внутрішній   світ  людини, відкритий   самонагляду, який  

має   особливе – духовне – битіе, в протиставленні  тілу та всьому  зовнішньому  

матеріальному  світу. Необхідно  звернути  увагу  на їх абсолютну різнорідність 

– головний пункт вчення Декарта. 

Потрібно    охарактеризувати  позитивні  та  негативні  сторони необхідності  

виховання  пристрастей,   які  Декарт  вважає   важливим  критерієм в житті  

людини.  Згодні   ви  з  його поглядом,  що їх можливо дисциплінувати  та  

керувати   їми.    Декарт  розрізняв  первині   та  вторині пристрасті. 

Охарактеризуйте їх. 

В основі фізичної  теорії  Декарта  лежить  ідея   про тотожність матерії та  

протяжності.  Необхідно розкрити  його  в повній  мірі.    В поясненні механізму  



взаємодії  души та тіла виступають  глибокі  противоріччя філософського 

вчення Декарта.  Потрібно   глибже  звернути  увагу  на  ці противоріччя. 

          Декарт відокремлює  проявлення  души – це  бажання   та  воля. 

Необхідно розкривати  кожне  з  цих  проявлень  та  доказувати прогресивність 

дії   воли.   

В поясненні  механизму  взаємодії   души та  тіла  виступають  глибокі 

противоріччя  філософського вчення  Декарта. В чому  суть  сутності  цих  

противорічь. 

Дуалізм Декарта став  джерелом  кардинальних  труднощів,   якими  був  

відмічений   весь шлях   розвитку   головної   на ньому  психологічної науки. 

Потрібно  пояснити   чому. 

Бенедикт Спіноза зняв  дуалізм,  який був   в  філософії   Декарта.  Тут же  

почалось   розходження  в   поглядах  Спінози і  Декарта. На  відміну   від 

Декарта Спіноза  розробив  моністичне вчення.  Розкрийте   сутність  цього 

вчення. 

Психологія   Спінози – новий   важливий  крок   в становленні проблеми  

свідомості   як  об єкта психологічного   вивчення,  які складають  раціональну  

лінію в  трактовці  свідомості.  Потрібно   описати  ідеї Декарта та  Спінози,   які   

внесли  великий  вклад в розвиток   психології. 

Т. Гоббс виступив  протии  вчення   Декарта   про  дві  субстанції. Перерахуйте  

головні  ідеї Гоббса, які   протирічать  вченню Декарта.         

 Локк  досліджував   походження  достовірності  та  об єм людського  познання.  

Напочатку  він  почав  з  критикі  теорії   вродженних  ідей,  яка направлена в  

головному  проти  середньовічного  схоластичного  вчення, признававшого 

вродженність  найбільш  загальних   принципів та  понять. Дайте коротку  

характеристику сутності його вчення,   яке  внесло немалий вклад в  розвиток  

психології. 

                   Контрольні  питання            

       1.  Які питаннѐ ставив в  поглѐдах  Галілей,  що вплинули  на психологічну  

думку  в 17 ст.?    

           2. І.П.Павлов  розпорѐдивсѐ  поставити бяст Декарта білѐ дверей своей 

лабораторії. Чому? 

           3. "Думая –  значить,  існуя".   Поѐснить   логіку   цього  

     твердженнѐ. 

        4.Це  суттювий  поворот в   розумінні  души,  відкривший   нову  

  главу в історії   побудови  предмету  психології.  Який   же предмет    

   психології   запропонував  Декарт і  чому?  

        5. Розкрити  зміст   нової  форми  дуалізму,  запропанованому Декартом. 

            6. Що таке асоціаціѐ  ідей в  уѐві Т. Гобса? 



            7. Яким   чином  Локк доказував , що   немаю  вродженних  ідей,  що 

психіка дитини   ѐвлѐютьсѐ "чистоя доскоя" (tabula rasa), на  ѐких  життѐ  пише 

свої письмена? 

            8.  Який   зміст  двох видов  досвіду,   запропонованних  Джоном Локком? 

                                                     Література 

 

          1. Декарт Р. Страсти души. Соч.: В 2 т. Т.1. – М., 1989. – С. 608 – 609 

           2. Марцинковскаѐ Т.Д. Историѐ психологии: Учеб. пособие длѐ студ.     

   высш. учеб. заведений. – 4-е изд., стереотип.– М.: Издательский центр  

   «Академиѐ», 2004 

 

                          Завдання для самостійної  роботи 
         Конспектування   джерела  (за  вибором).  

 

 

Семінарське заняття № 5 

     Тема 5.  Вчення про свідомістъ у   XVIII - на початку XIX  століття. 

 

           Ціль: розглянути передумови  виникнення та зміст  асоціативної 

психології. Психічні функції та  досвід. 

          Головні  поняття:   емпирічна  психологіѐ, раціональна психологіѐ, 

схоластика,  свобода души,  афект, експеримент,  трихотомії души, познаннѐ, 

апріорні  форми  спостередженнѐ, апріорні  форми  мишленнѐ, 

трансцендентальна  ідеальність, апперцепціѐ,  вербалізм,  розумна волѐ, суб 

юкт, магнетізм,  рефлексіѐ,  моральність, інтроспекціѐ, інтроспективна 

психологіѐ,   асоціативна психологіѐ,  концепціѐ  Юма, концепціѐ Д.Гартлѐ,  

"Ментальна механика" Дж.Міллѐ,  криза асоціативної  психології, Г. Спенсер,  Ж 

.Ламетри,  Гельвецій  та  Дідро. 

 

 

                                  Теоретична  частина 

1. Передумови формуваннѐ асоціативної  психології. 
2.  Асоціаціѐ ѐк випадковий зв'ѐзок ідей. Розпоширеннѐ принципу  
acoціaцii на тлумаченнѐ сприйнѐттѐ простору (Дж.Берклі). 



3.  Асоціаціѐ ѐк переважний зв'ѐзок ідей в концепції Юма.  
4. Асоціативна концепціѐ Д.Гартлѐ.  
5.  "Ментальна механика" Дж.Міллѐ. 
6.  "Ментальна хіміѐ" Дж.-Ст.Міллѐ i початок кризи асоціативної психології.  
7. Внесок  Г.Спенсера в асоціативну психологія. 
кризи асоціативної психології  

8. "Лядина-машина" Ж.-О. Ламетрі. 
9.  Проблема походженнѐ психічних функц1й з досвіду (Е.Б.Кондільѐк).  
10. Гельвец1й та Дідро. 

 

                          Коментарій  до  теми                                                                     

         В XVIII ст. відбуваютьсѐ  становленнѐ  емпіричної  психології  во Франції.  

Цей  процес  відбувавсѐ  під  впливом  теорії  Локка про  дослідне  походженнѐ  

лядського  знаннѐ і  в полеміці  з  Р. Декартом, а також   іншими  

раціоналістами. 

         Необхідно  ретельно  вивчити  теорія Локка. 

У джерел  французької  емпіричної  психології  стоѐть  великі  мислители – 

філософи  Просвіти.  Це  філософи-матеріалісти,  атеїсти: Ж. Ламетри, К. 

Гельвецій,  Д. Дідро,  П. Гольбах,  а також  представники  правого поміркованого  

крила:  Ф. Вольтер,  Э. Кондільѐк,  Ш. Монтескью   та лівого  радикально-

демократичного крила (Ж.-Ж. Руссо). 

         Необхідно розкрити  та  доказати  кожний  підхід. 

XVIII століттѐ ввійшло  в історія  ѐк  століттѐ  Просвіти  та  епоха Великої 

французької  револяції. 

         Особливу увагу  потрібно приділити   найбільш  суттювим  рисам 

французької  емпіричної  психології, ѐка відмінна від  англійської: 

– увага  до  проблем  активності  лядської  свідомості ; 

– вказівка  на його обусловленність суспільними   умовами. 

Беркли була зформульована  теоріѐ  глѐдачського  сприйнѐттѐ  у просторі. 

Розкрийте   сутність  цього  вченнѐ. 

         В своюму вченні   про глѐдачське сприйнѐттѐ  Беркли   приводить доводи,   

ѐкі протирічать  ідеѐм  Дж. Локка.  

         Зформульована   Беркли  теоріѐ  була  розвинута  в  емпірічній психології  в 

XIX ст., особливо А. Беном,  ѐкий  підкреслявав  роль  мѐзових  відчуттів  в  

створенні  глѐдачських уѐвлень   простору. Існуять  також  і інші   вчені,  ѐкі  



працяять  над ціюя  проблемоя. Длѐ більш  глибокого  її  вивченнѐ  потрібно  

розглѐнути  їх вклад  в  данній області. 

         Давид Юм розвив  понѐттѐ  асоціації  та  спробував  уѐвити  вся лядську  

свідомість  ѐк  асоціація  ідей.  Юм  діле  весь  стан  свідомості  на «уѐви»  та  

«ідеї»,  їх відображеннѐ. Необхідно охарактеризувати кожне з цих станів   та  

більш  повно розкрити  дії  ідей. 

Д. Гартлі  також  сприйнѐв  ідеї  Локка   про  дослідне  походженнѐ  духовного  

життѐ,   розвив його  уѐвленнѐ   про  асоціації  та  дав  першу закінченну систему 

асоціативної  психології . Потрібно  виділити головні  положеннѐ  ціюї  системи. 

           Проблема пристрастей займаю  велике  місце  в  психології  Гартлі. 

Порівнѐйте  схожості  і  відміності  поглѐдів  Гартлі  і  вчених емпірічної 

психології  в  філософських вченнѐх XVII ст. на проблему пристрастей. 

 

                   Контрольні  питання            
1. Чому  Дж. Локка називають  «батьком»  емпіричної  психології ? 

2. По яким  питанням  розгорнулась  полемика між Дж. Локком і Г. 

Лейбницем? Які нові поняття ввів в психологію Г. Лейбниц ? 

3. Як розвивалося  введене Дж. Локком поняття   про  асоціації  ідей в 

англійській  філософії  XVIII ст.? 

4. Як проходив  процесс  становлення  емпіричної  психології  во Франції в 

XVIII ст.? 

5. Хто з французьких енциклопедистів XVIII ст. бачив щастя  людини в 

фізичних задоволеннях,  а пристрасть називав  продуктом виховання ? 

6. В чому заключається  матеріалізм  К. Гельвеція ? 

7. В чому суть дискусій між Гельвецієм і Дідро ? 

8. Що нового в поняття  асоціацій  вніс  Гартлі ? 

                                             Література 
          1. Английские материалисты XVIII века: В 3 т. / Под ред. 

Б.В. Мееровского. – М., 1968. 

          2.  Беркли Дж. Сочинения. – М., 1978 

          3. Валлон А. Педагогические и психологические идеи романа-трактата Ж.-

Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» // Руссо Ж.-Ж. Педагогические соч.: В 2 т. 

Т. 2. – М., 1981 

          4. Бэн А., Эббингауз Г. Ассоциативная психология. – М., 1998. 

          5. Гельвеций К. Соч.: В 2 т. Т. 2. –М., 1974. 

          6. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986. 

          7. Кант И. Соч.: В 4 т. Т. 4. – М., 1965. 

          8. Ламетри Ж. Сочинения. – М., 1976. 

          9. Лейбниц Г.Т. Новые опыты о человеческом разумении. Соч.: В 4 т. Т. 2. 

– М., 1983. 

          10. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Соч.: В 3 т. Т. 1. – М., 1985. 

          11. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969. 

          12. Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. О познании.– М., 1995. 

 



                          Завдання для самостійної  роботи 

         
          Конспектування  джерела  (за  вибором).  

 

 

 

Семінарське заняття № 6 

       Тема 6.  Передумови виникненя  психології  як  

                      самостійної науки. 

            Ціль: розглѐнути  розвиток         природознавства   в XIX ст. та формуваннѐ  

природничо-наукових передумов  відокремленнѐ   психології  в самостійну 

науку. 

 Головні  поняття:  мишлення ,почуття, свідомість, асиміляція, дисиміляція,  

відчуття,  офтальмоскоп,  хроноскоп, несвідоме  рішення,                                                                                                     

теория паралелізма,  теорія  взаємодії  фізиологічних процесів  і  психічних 

явищ, «закон Белла – Мажанди»,  гіпноз,  психофізика,  психометрія,  «час 

реакцій», «установка», естезіометр,  «закон Ллойда Моргана»,  «метод 

проблемного ящику і лабірінту»,  біхевіорізм,  закон рекапітуляції. 

                        Теоретична  частина 

         1.  Розвиток фізиології нервової системи та органів почуттів у XIXст. 

Експериментальні дослідженнѐ у фізиології. Відкриттѐ рефлексу. Теоріѐ 

специфічної eнepriї органів почуттів Мяллера. 

         2.  Е.Х.Вебер: дослідженнѐ почуттів. 

         3. Дослідженнѐ Г.Гельмгольца. 

         4.  Виникненнѐ психофізики та психометрії. Фехнер: постановка завдань 

психофізики. 

         5.  Ч.Дарвін та його вплив на розвиток зоопсихології (Дж.Романес, 

Л.Морган, Дж.Лебокк, Ж.Фабр та iн.). 

         6. Фізіологічна психологіѐ В.Бундта. Види досвіду: безпосередній та 

опосередкований. Інтроспекціѐ та експеримент в дослідженнѐх Вундта.  

          7. Програма розвитку психології у 1.М.Сеченова. 

  

                    Коментарій  до  теми                                                                     

         Необхідно   проаналізувати  розвиток  фізиології  нервової  системи  і 

органів почуттів  в  XIX ст . Розглѐнути  дослідженнѐ  і  праці Ч. Бела, І. Мяллера, 

Т. Юнг, Є. Вебен,  Г. Гельмгольц,  Ф. Галь,  П. Флуранс,  П. Брока,  К Вернике,  X 



Джексон, Д. Бред та ін.  Зробити   висновки  про дослідженнѐ  у  вітчизнѐній  і  

закордонній науці.  Знайти  головні схожості  і  відмінності.. 

     Особливу увагу  потрібно  приділити  тому, які  були  об єктивні  умови для 

відокремлення  психології  в  самостійну  науку. Обміркувати  про те, чому 

психологія не  відокремилась  від  філософії  і природознавства  ще раніше. 

Визначити  її  завдання, методи. 

Дати  визначення  ролі  психофізики  і  психометрики  в  формуванні 

експериментальної  психології.  Розкрити  головні  положення  цих напрямків, 

зробити  порівняльний  аналіз. 

Визначити, який  вплив  мала  еволюційна  теорія  Ч. Дарвіна  на  розвиток 

психології.  Перерахуйте нові  галузі  психології.  Які  з  них  існують  і в 

теперішньому часі. 

Підсумуйте  результати,  відокремивши  головні  моменти  вивченного 

матеріалу. 

         

                                    Контрольні  питання            

1. В чому  визначається  вплив  природознавства  на процесс  становлення 

психології  як самостійної  науки? 

2. Які  відкриття  в природознавстві   і  медицині XIX ст. виявилися особливо  

значними для психології? 

3. В чому визначаєтьс   закон  спеціфічних енергій органів  почуттів? Хто 

зформулював  цей  закон? 

          4. Що таке «френологіѐ»? Які  ю  можливі  пляси  і мінуси  в історичному  

плані? 

                  5. Які  головні   твердженнѐ  асоціанізму? 

          6. Важливі досягнення  в  розвитку  органів  почуттів  і  їх значення для 

психології. 

6. Як розвивалося  вчення  про рефлекс? 

7. Які  теорії  про співвідношення  психіки  і мозоку  виникли  у зв язку з 

дослідженнями  в області  анатомії  і  фізиології  мозоку? 

8. Яка  роль психофізики Г.Т. Фехнера і психометрії Ф.К. Дондерса в 

становленні  психології  як самостійної  науки? 

9. Який  вплив  мала  еволюційна  теорія Ч. Дарвіна на розвиток психології? 

           10. В чому  визначаютьсѐ  історичне  значеннѐ  діѐтельності  В.Вундта? 

         Яка  його головна  помилка  в психологічних  поглѐдах? 

                                    Література 

1. Дарвин Ч.  Воспоминания о развитии моего ума и характера (Автобиография) 

// Соч. Т. 9. – М., 1959. 

2. Дарвин Ч. О выражении душевных движений у животных и человека. – М., 

1996. 

3. Лурия А.Р. Психоморфологические представления и их кризис // Лурия А.Р. 

Высшие корковые функции. – М., 1962. – С. 5 – 20. 



4. Якунин В.А. История психология. – СПб., 1998. – Раздел IV. – Гл 7, 8. – 

С. 258 – 320. 

5. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 1990. 

       Завдання для самостійної  роботи 

Конспектування  джерел (за  вибором). 

 

 

Семінарське заняття № 7 

     Тема 7.  Розвиток галузей психології в кінці XIX - на  

                    початку XX століття 

            Ціль: розглѐнути  розвиток  природознавства  в  XIX ст.  та формуваннѐ 

природничо-наукових  передумов  відокремленнѐ  психології  в самостійну 

науку.          

Головні   поняття:   мишлення, почуття,  свідомість, асиміляція, дисиміляція,  

відчуття,  офтальмоскоп,  хроноскоп, несвідоме рішення, теорія паралелізма,  

теорія  взаємодії  фізиологічних процесів і  психічних явищ, «закон Белла – 

Мажанди»,  гіпноз,  психофізика,  психометрія,  «час  реакцій», «установка»,  

эстезіометр,  «закон Ллойда Моргана», «метод проблемного ящику і лабірінту»,  

біхевіорізм,  закон рекапітуляції. 

                        Теоретична  частина 
1. Развиток  фізиології  нервової  системи  та  органів  почуттів  в  XIX ст. 

(Ч. Бел, И. Мюллер, Т. Юнг, Э. Вебен, Г. Гельмгольц, Ф. Галь, П. Флуранс, 

П. Брок, К. Вернике, X. Джексон, Д. Бред та ін.). 

           2.  Структуралізм  в американській психології. Функціоналізм. Школи 

функціональної психології. Розвиток експериментальної  психології.  

           3. Дослідженнѐ пам ѐті Г.Еббінгаузом, Мяллером. 

           4. Розвиток диференційної психології (Ф.Гальтон).  

           5. Соціальна психологіѐ. Психологіѐ народів. Мак-Дугалл: інстинкти 

соціальної поведінки. 

           6. Психотехніка. Дослідженнѐ Ф.Тейлора та Т.Мянстенберга. 

                       Коментарій   до   теми              
Необхідно проаналізувати  розвиток  фізиології   нервової  системи  та органів 

почуттів  в  XIX ст.  Розглянути  дослідження  і  праці  Ч. Бела, І. Мюллера,  Т. 

Юнга,  Є. Вебера,  Г. Гельмгольца,  Ф. Галя,   Брока,  К Вернике і ін. Зробити  

висновки   про досягнення  у  вітчизняній  і закордонній  науці. Знайти головні  

схожості  і  відмінності. 

Особливу увагу  потрібно   приділити  тому,  які  були  обє ктивні  умови для 

відокремлення  психології  в самостійну  науку.  Подумати  про те,  чому 

психологія  не  відокремилась  від  філософії  і  природознавства  ще  раніше. 

Означити  її завдання,  методи. 



Дати  визначення  ролі  психофізики  і  психометрики  у  формуванні 

експериментальної  психології.  Розкрити  головні  положення  цих напрямків, 

зробити порівняльний  аналіз. 

Означити, який  вплив мала  еволюційна теорія  Ч. Дарвіна на розвиток 

психології.  Перерахувати нові  галузі  психології.  Які  з них  існують  і в 

теперішній час? 

 Зробіть висновки, відокремив  головні  моменти  виченного матеріалу. 

                        Контрольні  питання            
1. В чому  є  вплив  природознавства  на процес становлення психології  як 

самостійної  науки? 

2. Які  відкриття  в  природознавстві  і  медицині  XIX ст.  стали  особливо 

значущими  для  психології? 

3. В чому  суть  закону  специфічних енергій  органов  почуттів?  Хто 

зформулюв  цей  закон? 

5. Важливі  досягнення  в  розвитку  органів  почуттів  і  їх  значення для 

психології. 

6. Як розвивалось  вчення  про  рефлекс? 

7. Які  теорії  про  співвідношення  психіки  і мозоку  виникли  в св язку з 

дослідженнями  в області  анатомії  і  фізиології   мозоку? 

8. Яка  роль  психофізики  Г.Т. Фехнера  і  психометрії  Ф.К. Дондерса в 

становленні  психології  як самостійної науки? 

9. Який  вплив  мала  еволюційна  теорія  Ч. Дарвіна на  розвиток психології? 

                                         Література 

1. Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера (Автобиография) 

// Соч. Т. 9. – М., 1959. 

2. Лурия А.Р. Психоморфологические представления и их кризис // Лурия А.Р. 

Высшие корковые функции. – М., 1962. – С. 5 – 20. 

3. Якунин В.А. История психология. – СПб., 1998. – Раздел IV. – Гл 7, 8. – 

С. 258 – 320. 

4. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 1990. 

        Завдання  для  самостійної  роботи 

Конспектування   джерела (за  вибором). 

 

Семінарське  заняття № 8. 

Тема 8.  Біхевіорізм 

            Ціль:  розглянути  причини  виникнення біхевіорізму,  його плюси і 

мінуси.  Схема  "стимул  -  реакція". 

           Головні  поняття:   поведінка, предмет психології,  біхевіорізм,  Дж. 

Уотсон, "стимул  -  реакціѐ"  ѐк   формула  поведінки,   причини  виникненнѐ  

біхевіорізму,   мишленнѐ  і мовленнѐ, позитивні  досѐгненнѐ  біхевіорізму. 

                         Теоретична  частина 

1. Поведінка ѐк предмет психології в 6ixeвiорізмі  Дж.Уотсона. 
2.  Теоретична та експериментальна програма біхевіоризму. Понѐттѐ 
поведінки.  
3. Визначеннѐ  реакції.   Схема  "стимул  -  реакціѐ"  ѐк   формула  поведінки. 
4. Проблема виникненнѐ нових форм поведінки. Мишленнѐ та мовленнѐ в 
контексті біхевіористичної теорії.   
5. Позитивні  здобутки  біхевіоризму. 



                      Коментарій  до  теми 

Біхевіорізм, ѐкий визначив  обличчѐ  американської  психології  в XX столітті, 

радикально перетворив  вся систему уѐв   про психіку.  Його кредо виражала 

формула,  згідно ѐкої   предметом психологии ѐвлѐютьсѐ поведінка, а не 

свідомість. (Звідси  і назва – від англ. behavior, поведінка.)  В той час було 

прийнѐто ставити  знак рівності  між  психікоя і  свідомістя (психічними 

вважалисѐ  процеси, ѐкі  починаятьсѐ і  закінчуютьсѐ  в свідості), виникла версіѐ, 

що, коли втрачаютьсѐ свідомість,  біхевіорі зм  так  само  ліквідую  психіку. 

 Теоретичним лідером біхевіоризму  був Джон Браадус Уотсон (1878-1958). Його 

наукова  біографіѐ  повчальна  в тому  плані,  що показую , ѐк в становленні 

окремого  дослідника  відображаютьсѐ вплив , ѐкий означаю  розвиток  головних 

ідей напрѐмку в цілому. 

Девізом  біхевіоризму  стало понѐттѐ   про поведінку  ѐк об юктивно наглѐдаю   в 

системі реакцій організму на зовнішні та  внутрішні стимули. 

 Уотсон доказав, що реально лише те, що можливо  безпосередньо наглѐдати. 

Тому, за його планом, всѐ поведінка повина бути поѐснена     відношеннѐми  

між безпосередньо  наглѐдаюмими  діѐми  фізичних подразників  на  організм і 

його також  реакціѐми. Звітти   і головна  формула Уотсона,  ѐка була принѐта 

біхевіорізмом: "стимул – реакціѐ" (S-R).   

Залежність  різних  психічних функцій  від рухливої  активності  була в ті роки  

прочно встановлена  експериментальноя  психологіюя.  Це  стосувалось, 

наприклад, залежності  зорового  сприйнѐттѐ  від  руху  м ѐзів  очей, емоцій – від 

тілесних змін, мишленнѐ – від  мовного  апарату.  

Ці  факти  Уотсон використав у  ѐкості доказів  того, що об юктивні  м ѐзові 

процеси  можуть  бути  достойноя  заміноя  суб юктивних психічних актів. 

Виходѐчі  з такого  посиланнѐ , він поѐснив  розвиток  розумової  активності, що 

лядина  мислить  м ѐзами.  

  Заслуга Уотсона в тому, що він поширив сферу психічного, вклячив до  нього 

тілесні дії  тварин  і лядини.  

                        Контрольні  питання            
1. Дайте означення  біхевіорізму. 

2. Причини  виникнення  нового напрямку в психології – біхевіорізму. 

3. Який  головний тезіс біхевіорізму? 

4. Яка  принципова  різниця  біхевіоризму  від «традиціонної» психології? 

5.  В чому  є  заслуга  Уотсона в развитку  психології? 

6.  Причини  виникнення  необіхевіорізму. 

 

                                           Література 



 

         1. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 

1990. 

         2. Якунин В.А. История психология. – СПб., 1998.  

         3. Шульц Д.П., Шульц С.Э.  Историѐ современной психологии – СПб.,  2002. 

 

        Завдання   для   самостоятійної   роботи 

Конспектування джерела  (за  вибором). 

 

 

Семінарське заняття № 9 

     Тема 9.  Глибинна психологія. 

            Ціль:  розглѐнути  причини  виникненнѐ  психоаналізу  його теоріѐ  і 

методи.  Зміст  аналітичної   психології  К.Юнга  і індивідуальної психології   

А.Адлера. Теоріѐ Е.Фромма: гуманістичний психоаналіз. 

           Головні   поняття:    Психоаналіз З.Фрейда.  Головні  періоди розвитку 

психоаналізу. Теоріѐ психоаналізу. Методи психоаналізу: тлумаченнѐ снів, 

аналіз вільних асоціацій, помилкових дій, опору та трансферу. Аналитична 

психологіѐ К.Г.Юнга.  Індивідуальна психологіѐ А.Адлера.    

                          Теоретична  частина 

1. Психоаналіз З.Фрейда.  Головні  періоди розвитку психоаналізу. Теоріѐ 
психоаналізу. Методи психоаналізу: тлумаченнѐ снів, аналіз вільних асоціацій, 
помилкових дій, опору та трансферу.    
2. Етапи розвитку психіки дитини в психоаналізі З.Фрейда. 
3.  Аналитична психологіѐ К.Г.Юнга. Понѐттѐ про особисте та колективне 
несвідоме. Архетипи. Проблема психолопчних типів. Індивідуаціѐ ѐк процес 
розвитку особистості. 
4. Індивідуальна психологіѐ А.Адлера. Почуттѐ неповноціності та компенсаціѐ 
ѐк головні механізми розвитку та соціального життѐ індивідума.  
                       Коментарій  до   теми 

       Фрейд представив  світу,  ѐкий  він мав намір  завоявати,  психоаналіз  ѐк 

револяція.  Психоаналіз  наносить  третій  великий   удар по лядьській 

самооцінці.   

        Він  не  спробував  ані  побудувати  експериментальну  психологія 

несвідомого,  ані  експериментально  підтвердити  свої  ідеї.   

     

        Фрейд  завжди  стверджував , що глибинна  причина  невротичних  



симптомів дорослих  заклячена в травмі, ѐка отримана  в дитинстві, в думках. 

Тоді  цѐ  подіѐ або  думка не викликала  патологічного  ефекту, але  залишаютьсѐ  

в сплѐчому  стані  і  через роки  несвідомо  просинаятьсѐ  у  виглѐді  симптому. 

      Статевий  інстинкт займав  центральнее  місце  в новій  біологичній концепції 

лядського  розвитку  і  поведінки, запропонованій  Фрейдом.     

      Але  Фрейд, прийнѐв  біологічно  спрощенний  поглѐд  на мотивація,  

прийнѐв і короткий список  стимулів , тому  йому  потрібно було  показати,  що 

поведінка, безпосередньоя  причиноя   ѐкого  вони не  були,  насправді 

посередньо  визвана ціми стимулами.   

      Фрейд прийшов  до думки , що секс ѐвлѐютьсѐ головним  стимулом  в 

лядьському житті в силу рѐду причин: 

       По-перше, згідно  теорії  Фрейда, секс представлѐю  собоя  органічний  базис 

длѐ неврологів  і  универсальну  біологичну  основу длѐ теоретичної психології.  

       Другоя  причиноя  стало «відкриттѐ» дитѐчої  сексуальності  ѐк корінноя 

причиноя неврозів. 

       Третѐ причина таїтьсѐ в  соціальній  історії: в часи Фрейда чоловікам  і 

жінкам було по-справжньому  важко  справитисѐ зі  своюя  сексуальністя. 

       Сам Фрейд вважав, що зі всіх його праць  важливоя  ѐвлѐютьсѐ  «Тлумаченнѐ 

снів».   

      Фрейд  сказав, що  кожний  сон — це  виконаннѐ  жаданнѐ, тобто 

замасковане виконаннѐ  деѐких  несвідомих  жадань. Цѐ особливість  снів  робе  

їх королівським шлѐхом до  несвідомого.  

        У Фрейда було чимало учнів.  

      Альфред Адлер (1870-1937), наприклад, підкреслявав  почуттѐ  

неповноцінності і  компенсуячи  його «жаданнѐ влади». 

      Найбільш відомим з них  став Карл Густав Юнг (1875-1961). До навчаннѐ  у 

Фрейда Юнг вже   мав  репутація психіатра з  міжнародноя  відомостя.  Однак 

мишленнѐ  Юнга сильно  відрізнѐлосѐ  від  Фрейда.  Длѐ Юнга Фрейд був  

занадто материалістичним, ѐкий бачив  тільки  темний бік  лядської  натури.    

       Фрейд  вважав, що він  може шагнути  від  приватного, унікального досвіду  

до наукових  узагальнень  відносно  лядьської   природи  у всі часи  і в лябому  

місці.      



       Наприклад, зфабрикував  ранні  спогади  про сексуальне  жаданнѐ до своюї  

матері  і  про страх перед  батьком , Фрейд прийшов  до висновку , що це був 

універсальний  досвід , едипів комплекс.  

 

                       Контрольні  питання            

1. Особливості  виникненнѐ  психоаналізу. 
2. Які  положеннѐ  психоаналізу  складаять  його теоретичну основу? 
3. Які  головні  методи  психоаналізу  в психотерапії? 
4. Чому  відомі  психіатри   критикували Фрейда, називаячи  його поглѐди  
«науковоя казкоя»? 
5. Що ѐвлѐютьсѐ, за поглѐдами  Фрейда, причиноя  неврозів? 
6. Чому Фрейд  вважав  дуже важливим  залучити  до своїх  рѐдів Юнга? 
7. Які   положеннѐ  складаять  основи  індивідуальної  психології Адлера? 
 

                                 Завдання  для  самостійної   роботи 

          Конспектування  джерела (за  вибором).  

 

                                         Література 
         1. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М.,        

1990. 

  2. Якунин В.А. История психология. – СПб., 1998.  

         3. Шульц Д.П., Шульц С.Э.  Историѐ современной психологии – СПб.,  2002. 

 

 

  

 

   Семінарське заняття № 10 

        Тема 10.   Гештальтпсихологія 

           Ціль:  розглѐнути   причини  виникненнѐ  гештальтпсихології  і її головні  

базові  положеннѐ. 

           Головні  поняття:   Гештальтпсихологіѐ. Проблема ціності. Передумови  

виникненнѐ та постановки. (Ф.Крягер, М.Вертгеймер, К.Коффка, В.Келер). 

Перетвореннѐ методу інтроспекції в гештальтпсихологія.  Теоріѐ "полѐ" 

К.Левіна. 

 

                         Теоретична  частина 

1. Проблема  ціності - основа гештальтпсихології.  



2. Передумови  виникненнѐ та постановки. (Ф.Крягер, М.Вертгеймер, 
К.Коффка, В.Келер, Г.Фолькельт).  

3. Перетвореннѐ методу інтроспекції в гештальтпсихологія. 

4. Теоріѐ "полѐ" К.Левіна. 
                                   Коментарій  до  теми 

            Головним поняттям гештальтпсихології являється поняття гештальта. 

Гештальт – это паттерн, конфігурація,  визначена форма організації 

індивідуальних частин, яка  створює цілістність.  

            Таким чином, гештальт – це структура,  яка являється цілісною і має 

особливі  якості, але відрізняється  від суми  своїх  складових. 

             Головні положення гештальтпсихології складаються  в наступному: 

       1) психичні процеси  початково являються цілісними і мають визначену 

структуру.  

      2) константність сприйняття  представляє собою відносну  незмінність 

сприйняття деяких  властивостей  предметів при зміні  умов  їх  сприйняття. До  

данних властивостей  відноситься  константність  кольору або освітлення. 

      З точки зору Курта Левіна головний гештальт – це поле, яке функціонує як 

єдиний простор, а окремі елементи до нього підтягуються. Особистість існує  в 

зарядженному психологічному  полі  елементів.  Валентність кожного предмету, 

який знаходиться в цьому полі, може бути, як позитивною, так і негативної. 

Різноманітність предметів, які оточують людину, сприяють виникненню  в  

нього потреб. Існування таких потреб може проявитися наявність почуття 

напруження. Таким чином, для досягнення гармонічного стану людині 

необхідно задовольнити свої потреби. На засаді основних ідей і положень 

гештальтпсихології в середині XX століття Фредериком Перлзом була створена 

гештальт-терапія. 

      Гештальт-терапія припускає, що все життя людини складається з 

нескінченного числа гештальтів.  Важливим моментом являється те, що будь-

який гештальт повинен  завершитися. Однак завершення  можливово тільки в 

тому  випадку, коли буде задовільнена та потреба людини, в результаті якої 

виник тот або інший гештальт. 

       Незавершенність гештальту може проявитися на протязі всього життя 

людини  і перешкоджати його гармонічному існуванню. Для того щоб 

допомогти людині позбутися зайвого напруження, гештальт-терапія передбачає 

різні техніки і  вправ. 

                                   Контрольні  питання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Дайте визначеннѐ  гештальтпсихології. 
2. В чому складаютьсѐ  проблема  ціності в гештальтпсихології. 
3. Дайте  характеристику основних  положень гештальтпсихології. 
4.  Дайте характеристику теорії  "полѐ" К.Левіна. 
5. За  допомогоя ѐких  технік і вправ  гештальт-терапевти допомагаять 
кліюнтам? 
 

                                 Завдання  для  самостійної   роботи 
          Конспектування  джерела (за  вибором).  

          Скласти  словник  головних  термінів та понять  з тем. 

                                           Література 



    1.Вертгеймер М. Продуктивное мышление: Пер. с англ./Общ. ред. С. Ф. 

Горбова и В. П. Зинченко. Вступ. ст. В. П. Зинченко. — М.: Прогресс, 1987. 

2. Перлз Ф. «Гештальт-подход. Свидетель терапии». – М.: Изд-во Института 
психотерапии, 2003. 
     3. Шульц Д.П., Шульц С.Э. Историѐ современной психологии / Пер. с англ. А.В. 

Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. - СПб.: Изд-во 

"Евразиѐ", 2002. 

 

      Семінарське заняття № 11 

           Тема 11.  Гуманістична психологі 

        Ціль:  розглѐнути  причини  виникненнѐ  гуманістичної  психології  і її 

основні базові положеннѐ. 

 

         Головні  поняття:  теоріѐ самоактуалізації особистості  А.Маслоу. 

Феноменологічний підхід до особистості К.Роджерса. Основи положеннѐ тeopii 

особистості Роджерса. Недирективне психологічне консультуваннѐ за 

Роджерсом. 

Психологіѐ В.Франкла.  Лoгoтepaпiѐ за Франклом. 

 

                             Теоретична  частина 

      1. Головні  ідеологи  гуманістичної  психології: А. Маслоу, К. Роджерс, В. 

Франкл та інш.      

      2. Основна відмінність гуманістичної психології від глибинної психології. 

   3. Психотерапевтична практика, як основна область призначення 

гуманістичної психології.                                       

     4. Проблеми, пов язані  з  реалізацієй  основних ідей  гуманістичної 

психології в теперішній час. 

                       Коментарій  до  теми 

       Великий  вплив на розвиток напрямку гуманістичної психології оказали такі 

значні  особистості, як А. Маслоу,  К. Роджерс,  Г. Олпорт,  В. Франкл, Ф. Перлз 

та інші. 

      На  відміну  від  біхевіористів,  А. Маслоу проповідував  зовсім інший 

погляд на образ людини в психології. Якщо до цього американське 

психологічне                                                                                                                                                  

товариство, в особливості психоаналіз, вивчало психічні  відхилення людей, 

формулюючи на основі цього  всі теорії особистості, то Маслоу проводив 

дослідження  серед  здорових  і  реалізованних в житті людей, отримуючи при 

цьому  цілком інше уявлення  про людьську природу.   

      Карл Роджерс  поряд  з  Маслоу  являється лідером в данному напрямку.  

«Я-концепція» для Роджерса з явилась основною в розвитку  людьської 



особистості,  яка будувалась при взаємодії  людини  з оточуючим середовищем. 

Метод психолога і по цей день є унікальним: він застосовується  в роботі, як з 

групами людей, так і для індивідуальної роботи, з людьми, які належать до 

різних культур  або ж  релігіозних поглядів.  

      Віктор Франкл є психіатром, психологом і неврологом. В його біографічних 

данних також можливо  відмітити, що він – колишній  в язень нацистського 

концентраціонного табору. Він відомий як засновник логотерапії.    

      Гуманістична психологія має  наступні принципи: 

     1. Принцип цілістності.  Будь-яка частина  особистості  нерозривно пов язана 

з  частиною другою, і не може бути деформована, змінена, поліпшена без 

відгуку у всій  людині. Цілістність створює  індивідуальність кожної людини, 

його почуттів і переживань. За цією причиною гуманістична психологія ставять  

в центр цінності, емоції, погляди. 

    2. Принцип позитивності. Гуманісти притримуються  погляду, що природа 

людини позитивна сама по собі, наповнена добротою, прягненнями, любов ю до 

творчості і саморозвитку.  Особистість самодостатня і може  жити  в цьому світі 

самостійно, без будь-якої  зовнішньої  допомоги.   

     3. Принцип розвитку.   К. Роджерс, наприклад, вважав, що в людині 

початково заложена сила,  яка допомагає йому примножити внутрішні якості і 

нести більше добра в оточуючий світ.   

      4. Принцип активності.  Людина – творець  своєї долі. Він не може бути під 

впливом оточуючого середовища, не боїться йти вперед і розвиватися. В нѐму  

закладена велика енергія, яку  він використує на своьому шляху. 

      Цією діятельністю можливо займатися в домашній обстановці,  але терапія з 

лікарем  повинна   додержуватися  деяких правил. 

       1. Повна довіра.  Дуже  важлива атмосфера відкритості між  учасниками 

терапії, їх готовність сопереживати і підтримувати. Тому важливо не 

критикувати, уважно слухати, не відкидати чужий досвід.  В самостійній 

практиці  особистість теж  повинна довіряти  сама собі. 

       2. Готовність до  емоціональних переживань. Гуманісти вважали, що через 

сильні переживання людина може розуміти сенс буття. Прослуховування 

музики, читання  романів,  як засіб розвитку з явились саме з цього правила. 

Чим більше чужих емоцій зможе пізнати людина, тим більших вершин вона 

досягне. 

       Гуманістична  психологія  вважає,  що  спілкування – це особливий контакт 

двох взаємно поважаємих, рівних людей. Спілкування повинно укріпляти, 

піднімати людину. Але це не завжди можливо. Іноді одна  людина стоїть вище 

другої по посаді, моральному розвитку, силі,  можливостям.  

      Друга  проблема  пов язана з думкою, що людина  непреривно розвивається і 

самодостатній сам по собі. Але зовнішня сторона життя особистості дуже  

сильно впливає на формування людини, його смаків і інтересів.    Безліч людей  

є злими, замкненими, які не     просуються до розвитку, і це їх власний вибір, 

зформований  зовнішніми факторами. 

      Трете,  це один з її принципів – відповідальність.  Людина  повністю 

відповідає за кожний свій вчинок.  

      Така теорія має і позитивну сторону. Наприклад, заставляє  людину самій 

просуватися  до одуження.   

    Але бувають і життєві обставини, які  дійсно неможливо змінити і вони 

катастрофічно впливають на особистість, змінюючи  підсвідомість в корні. 

Наприклад, катастрофа, або ж ситуація в дитинстві.   



      

                                    Контрольні  питання            
1. Як би ви  визначили  гуманістичну  психологію в декільках словах? 

2. Які  причини  виникнення гуманістичної  психології? 

3. Які  плюси і можливі  мінуси  цього  напрямку  в  психології? 

         

                                  Завдання для самостійної   роботи 

              Конспектування  джерела (за  вибором).  
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Семінарське заняття № 12 

       Тема 12.  Сучасна  психологія  та перспективи  ії  розвитку 

          Ціль: розглѐнути основні напрѐмки сучасної  психології. 

                 Головні  поняття:  історичний шлѐх психології. Сучасний стан та 

найважливі тенденції розвитку зарубіжної психології. 

       Проблема психології лядини в сучасному суспільстві. Практична психологіѐ 

та ії напрѐмки: трансактний аналіз, гештальт-терапіѐ, когнітивна психологіѐ,  

ллоготерапіѐ,  НЛП. 

        Проблеми сучасної  вітчизнѐної психології 

 

                            Теоретична  частина 

      1. Виникненнѐ  нейролінгвістичного програмуваннѐ  (НЛП). 

      2. Стратегічна   відміна НЛП  від  інших  психотерапевтичних систем. 

      3. Базові  пресу позиції  НЛП 

 

                       Коментарій  до  теми 



       НЛП  визначається  як нейролінгвістичне програмування.  Це самостійна  

область  знань  в практичній  психології,  яка вивчає  зв язки 

 Між  зовнішньою поведінкою людей і їх свідомістю  та  навпаки.  НЛП показує,  

як правильно  розуміти  інформацію,  яка отримана  від  різних людей, вивчати  

їх  поведінку  і  стан. 

      НЛП – дуже  цікава  область  знань, за  допомогою неї  можливо не тільки  

впливати на  інших  людей,  а  і  формувати свою особистість. 

Вона може  допомогти мобілізувати  внутрішні  сили  для рішення  важливого 

завдання.  За  допомогою  неї  можливо  позбавитися  від  давніх страхів і 

розвивати в собі  якості,  які захоплюють  вас в інших людях. Більше  того, з її  

допомогою можливо навіть  скопіювати  чужий  успіх. 

       Історія  відкриття  НЛП неоднозначна. Офіційна наука до сих пір не 

прийняла НЛП  як самостійну  область  знань  або частину  практичної 

психології.  Але  цеэ не  применшує  її  достойність. Трудність в тому, що НЛП 

сильно перетинається  з аспектами  практичної  психології.  Ту межу, де працює 

НЛП, а де події  відбулися без програмування, важко зафіксувати, а  значить, 

його результати  часто піддавалась  критиці.  

        НЛП – це  знання, які  на протязі  всього  життя  людства допомогають 

одним людям управляти  свідомістю  інших  людей. Їх використовували  всі 

великі  оратори,  геніальні  полководці,  талановиті  керівники і гарні психологи. 

Те, що зараз називається НЛП, раніше визначалося  як  добра інтуіція,  талант,  

гарна комунікація  або  геніальність.  При цьому само розуміння НЛП виникло 

значно  пізніше – в сімидесятих  роках двадцятого століття.        

      Творцем НЛП  вважається Ричард Бендлер. В сімдесяті  роки двадцятого 

століття, ще будучи студентом математичного факультету, він замислився  про 

те,  як дії людей впливають на хід  думок. Он замітив, що якщо копіювати  

поведінку  окремих знайомих, то можливо  швидче перейняти  їх знання,  досвід 

і навички. Нові знання не давали йому  спокою,  і він  вирішив  спробувати 

застосувати їх на практиці.  Випадок познайомив  його з професором 

лінгвістики Джоном Гріндером. Тот також  помітив, що, копіюючи поведінку  

людину, можливо перейняти його навички і вміння. Вони  вирішили  обєднати  

свої  знання  для створення нового унікального напрямку  в психології. 

      Обєктом їх  уваги став  популярний в той час  психіатр Фриц Перлз. Його 

сеанси  терапії  були дуже ефективні, і сотні людей відвідували  його виступи. 

Ричард Бендлер  також  став  ходити на них, і почав в  повному обсязі 

скопіювати  поведінку Фрица Перлза. Він копіював  кожний  його жест, міміку і 

манеру  мови.  Він  почав  палити  сігари, як Перлз, і мав таку саму  ж бородку. 

      Коли  Ричард  досяг  великої  схожості  з  Фрицом Перлзом, дослідники 

стали думати, що з зробленого  допомогло перейняти  дослід  відомого лікаря, а 

що не мало  зовсім  ніякого значення.  Виявилось, наприклад, що сігари  і 

борода були зайвими, а манера  

вимови  слів, темп  мови і жести мали  велике значення.  Ричард Бендлер і Джон 

Гріндер вирішили не зупинятися на достягнутому і продовжили аналізувати  

видатних психологів і психотерапевтів  того часу.  

     До них  приєднался  Мілтон Еріксон. Він відомий як засновник 

Американського товариства  медицинського гіпнозу.  Він так само, як Ричард 

Бендлер, працюючи  з паціентами, зауважив, що визначені рухи і слова 

гіпнотично впливають на людей. Він відомий як засновник Американського 

товариства медицинського гіпнозу.Він також, як Ричард Бендлер,працюючи  з 



паціентами,  помітив, що визначені  рухи і слова гіпнотично  впливають на 

людей. 

      Їх сумістна діятельність була дуже плодотворною. Мілтон Еріксон доповнив 

НЛП знаннями з області гіпнозу. По суті, в своїй роботі спеціаліст НЛП часто 

веде себе як гіпнотизер, але при цьому не ставить мету  поглинути  людину  в 

тривалий транс, а значить, виключається можливість нанесення  йому 

психологічної  шкоди. 

        Таким чином,  нейролінгвістичесне  програмування  ( НЛП, от англ. Neuro-

linguistic programming) було розроблено  в 1960-1970- роках  групою  соавторів 

(Джон Гріндер, Ричард Бендлер), незабаром  придбало популярність. В 

теперішній час  НЛП практикується в основному  тренінговими компаніями, а 

також  комерційними  організаціями в психологічних  тренінгах  для персоналу. 

Про  НЛП  випускається  велика  кількіст  популярної  літератури. 

         В основу НЛП лягла техніка копіювання  вербальної  і невербальної 

поведінки трьох психотерапевтів  (Фриц Перлз, Вірджинія Сатир  і  Мілтон 

Зриксон). 

         Базові  прессу позиції  НЛП   – основні  допущення , аксіоми,  на  яких 

будується  весь  напрям.  Пресупозиції  НЛП  представляють  собою одночасно і 

основні  принципи  нейролінгвістичного програмування.     

         Ми пропонуємо більшинсть базових прессупозицій  НЛП ( По Майклу 

Холлу і Бобу Боденхамеру) 

       1.«Карта» - не територія. 

       Або, інакше  кажучи, «меню — не їжа». Ми оперируємо  не безпосередньо  

світом,  а нашим індивідуальним сприйняттям   світу.   

       2.Реакції  людей  відповідають  їх  внутрішнім картам. 

      В нашій  свідомості  за допомогою  репрезентативної  системи  ми 

переживаємо ці  внутрішні «карти»  просто як  «думки».  Тому  «як  ми  

думаємо, такі  ми   і  є». Таким  чином  внутрішні  репрезентативні  «карти» 

взаємодіють  з  фізиологією, створюючи  стани.  

        3.Значення  залежить  від   контексту. 

       Значення   фрази   «Я кохаю тебе!» залежить   від  того, кажу  я її своєму 

батькові   або  своїй дружині .  Контекст висловлювання  вказує   значення 

висловлювання,  тобто  задає  визначений  фрейм. 

       4. Свідомість  та  тіло  неминучо  впливають  один на одного.   

       Взаємодія  свідомості  та  тіла  дозволяє  пояснити так званний  «ефект 

плацебо».  Дослідження   показали, що  переконання   людини  відносно 

конкретного препарату  надмірно  сильно впливають  на  його ефективність.  

       5. Індивідуальні  навички  являються результатом  досконалості. 

       6.Ми   поважаємо  моделі   світу   інших   людей. 

       7.Особистість  та  поведінка  – це   різні  явища. 

       8. Кожний вид  поведінки  корисний  у  визначенному  контексті. 

       Це   твердження  не означає,  що  будь-який  вид  поведінки «правильний».    

        9. Ми  оцінюємо  поведінку  та  зміни  в термінах  контексту  і  екології. 

     Спроби   змінити  себе  та  інших  людей  чинять  вплив на всю систему.        

       10. Ми не можемо не  спілкуватися.    

      Навіть  тоді, коли  ми  не висловлюємо  наші  думки,  почуття,  ідеї, 

переконання,  розуміння і  рішенн я  в  словах,  ці  внутрішні  феномени 

виражаються тими   або  іншими  невербальними  засобами.    

       11. Засіб  комунікації  впливає  на  наше  сприйняття. 

      Значна  частина  комунікації  відбувається  по  невербальним  каналам.     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


       12. Сенс  комунікації  виводиться  в тій  реакції, яку   вона  викликає. 

      Якщо  люди  відповідають  на  коммунікацію так,  як ми  бажаємо, то ми 

досягли  успіху.   Якщо  ї х  відповіді відрізняються   від  очикуванного нами 

результата, то ми  можемо     просто  відіслати   інші  сигнали.  

        13.Людина, яка  задає  фрейм  коммунікації,  контролює  її.    

        14. «Не буває  поразок,  є  тільки  зворотній  зв язок ». 

      Що ви  робите,  якщо  в  процесі  комунікації  не можете отримати  від  

партнера  очікувану  реакцію?  Ви змінюєте  вашу  коммунікацію — стимули які 

ви надсилаєте — поки не  отримаєте  очікувану  відповідь.   

        15. Людина, яка має найбільшу  гнучкість,  має  найбільший  вплив  в 

системі. 

        16. Супротив  вказує  на відсутність  раппорту. 

        17. У лядей немаю  ніѐких  порушень, їх  психіка  працяю  прекрасно. 

        18. Ляди здатні  навчатисѐ   дуже  швидко, іноді  їм  достатньо  одної 

спроби. 

        19. Краще   мати  вибір,  ніж  не мати  вибору,  і чим  більше можливостей  

вибору,  тим  більш  гнучно  ми  можемо   вирішувати  життюві   проблеми. 

       20. Ляди обираять   найкращій  з   варіантів  дії. 

       21. Ми  несемо  відповідальність  за те , ѐ к ми   «управлѐюмо власним 

мозоком»,  і  тими  самими  своїми  станами.  

 

                            Контрольні  питання            

        1.Які теоретичні  передумови  виникненнѐ  НЛП? 

        2. Що ѐвилосѐ  безпосереднім привідом  длѐ виникненнѐ  НЛП? 

        3. Дайте  загальну  характеристику  базових характеристик НЛП? 

        4.  Чому  НЛП  неоднозначно   сприймаютьсѐ  психологами  класичної, 

традиційної  школи? 

 

                  Завдання для самостійної   роботи 
        Конспектування  джерела (за  вибором).  

 

                                            Література 
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 Примірні тести   по історії  психології   

   (виберіть  тільки  один  варіант відповід) 

             

                 1-й варіант 

 1. Психологія  як  самостійна  наука зформувалась:   

              а) з  епохи  античності: 

              б) з середини  ХУІІІ століттѐ: 

              в) з  кінцѐ  XIX століттѐ. 

2.  Выберіть     з     запропонованних   варіантів  логічески     та  хронологічно    

правильну  послідовність: 

              а) Піфагор - Демокрит - Платон; 

              б) Анаксагор - Аристотель - Епікур; 

              в) Сократ - Платон - Аристотель. 

3. Божествена сутність души  визнається  у вчених: 

              а) Піфагора. Сократа. Платона; 

              б) Гіппократа. Галена: 

              в) Демокрита, Епікура 

 4. В античній  філософії  тезис  про  вродженості  інтелектуальних  ідей  

містяться  у  вченні: 

               а) Платона;        

               б) Демокрита;   

               в) Епікура. 

 5.  На середньовічні   вчення   про душу  найбільший  вплив  з  античних 

філософів  справив: 



               а) Платон;        

               б) Демокрит;         

               в) Аристотель. 

  6.  "То,   що   можливо   пояснити   за допомогою   меншого,   не   потрібно  

пояснювати   за допомогою   більшого".  Це: 

               а) метод дедуктивного міркуваннѐ  Аристотелѐ; 

               б) індуктивно-емпіричний  підхід  Ф.Бекона; 

               в) "бритва Оккама". 

  7.  Дослідження  Вебера і  Фехнера  пов язані  з  такою  областю досліджень  

як: 

                а) психофізика:    

                б) психометріѐ;    

                в) фізиологіѐ. 

  8. В.Вундт назвав  психологію  наукою: 

                а)  про безпосередній  досвід; 

                б)  про свідомість; 

                в)  про психічні  функції. 

   9. Історія психології – це… 

                а) галузь  психології,   ѐка  вивчаю  психічну  реальність  в  сторичні  

періоди; 

                б) наука  про виникненнѐ  і  розвиток  наукових  знань  про  психіку  на 

різних    історичних  етапах: 

                в) наука  про виникненнѐ  і  розвиток  міфологічних,  філософських,  

життювих   і  релігіозних  поглѐдів  на  психіку  в  різні  історичні  періоди. 

     10. Встановіть  відповідність:   Демокрит - атоми. 

           Платон     -   

                а) душа  

                б) ідеї   

                в) буттѐ. 



    11. В якому  ряду  наведені  поняття,  які ввів  Аристотелем: 

                а) душа; ідеї;  вроджені  знаннѐ; 

                б) атоми  души;  ейдоси;  закон  необхідності; 

                в) ентелехіѐ;  рослинна  душа;  душа  ѐк сутність,  форма  живого тіла. 

    12. Матеріалістичне  поняття  явищ  души,  психіки  в першу  чергу  міститься  

у  вченнях: 

                а) Аристотелѐ;    

                б) Демокрита, Епікура;           

                в) Піфагора, Сократа, Платона. 

     13. Визначте  автора  наступного  положення:  "Душа  - форма живого  тіла,  

його сутність;  вона  відповідає  за самі  суттєві  функції  тіла": 

                 а) Гіппократ:     

                 б) Аристотель;   

                 в) Анаксагор. 

    14. Головною  ознакою  души Р. Декарт  вважає: 

                 а) свідомість, мишленнѐ;          

                 б) почуттѐ, переживаннѐ;  

                 в) здібність  до  реакції  по механізму рефлекса. 

    15.  В діленні  людини  на  «душу» і «тіло» Р. Декарт: 

                 а) створив  «новий  дуалізм»;          

                 б) стоѐв  на  позиціѐх  традиційного  дуалізму;  

                 в) не був  дуалістом. 

     16.  Перетворення  психології  з  науки  про  душу  в  науку  про  свідомість 

пов язано  з вченням: 

                 а) Дж.Локка:      

                 б) Р.Декарта:       

                 в) В.Вундта. 

      17. Встановіть  відповідність,  вказану  Р. Декартом: 



               Душа -   ... Тіло   -   рефлекс. 

                 а) внутрішній  світ:    

                 б) епіфіз:  

                 в) рефлексіѐ. 

     18. Дослідження  Гельмгольца,  Й. Мюллера  проводились в області: 

                 а) психофізики;   

                 б) фізіології;   

                 в) психології. 

      19. Перша программа  розвитку  експериментальної  психології  була  

зформульована  і  реалізована: 

                 а) І.М.Сеченовим:    

                 б) В.Вундтом;  

                 в) Ф.Брентано.               

      20. До  функцій «машини  тіла»  у вченні Р. Декарта відносяться: 

                 а) сприйнѐттѐ,  відчуттѐ,  відображеннѐ  внутрішніх  діѐнь, 

                 б) мишленнѐ,  свідомість; 

                 в) рефлексіѐ  і рефлекс. 

      21. Виключте  зайве  слово,  яке не відповідає  логіці  запропонованого 

списку:     

                    а) безглузді   склади;   

                    б) Еббінгауз;   

                    в) пам ѐть:  

                    г) Фрейд. 

       22.  Виключте  зайве: 

                   а) гіпноз;  

                   б) тлумаченнѐ  снів; 

                   в) аналіз  помилкових  дій; 

                   г) метод свободних асоціацій. 



       23. Основною  проблемою  гештальтпсихології  являється: 

                   а) елементи;  

                   б)сприйнѐттѐ;  

                   в) цілістність. 

        24.  Біхевіорізм    став    альтернативою:     

                    а) гештальтпсихології;         

                    б) інтроспективної  психології; 

                    в) психоаналізу. 

        25. Найбільше  слабким та  вразливим  пунктом  класичного  біхевіорізму  

було: 

                   а) запереченнѐ  свідомості; 

                   б) обґрунтуваннѐ  можливості  об юктивного  вивченнѐ  поведінки; 

                   в) визначеннѐ  поведінки  через  понѐттѐ  реакції. 

         26. Аналітична  психологія - це теорія:  

                   а) Фрейда;  

                   б) Юнга;  

                   в) Адлера.   

         27.  Предметом психології  в  біхевіоризмі  являється:  

                   а) поведінка;  

                   б) реакціѐ; 

                   в) свідомість.  

              28.  Поняття  архетипу  і  колективного несвідомого  введено в 

психологію: 

                    а) Фроммом;  

                    б) Адлером:  

                    в) Юнгом. 

                    г) Партіюй  регіонів. 



              29.  Прагнення  людині  компенсувати  почуття  нестачи розглядається  

як  основна  мотивуюча сила теорії: 

                     а) Фрейда;  

                     б) Адлера:  

                     в) Юнга. 

               30.   Виключте   зайве  поняття:  

                     а)  архетип:   

                     б)  Аніма:   

                     в)  супер-его;    

                     г)   інтроверсіѐ - екстраверсіѐ. 

  

  

                       2-й  варіант 

                1. Хід наукових  ідей  підпорядкован  об єктивній  закономірності  і 

обмежен  «інтелектуальним  розумінням» своєї  епохи  затверджує: 

                  а) персоналістський підхід 

                  б) контекстний підхід     

                  в) парадигмальний підхід 

                  г) концепція «предписаний». 

              2. Першим  провозгласив  принцип  асоціацій,  як  основний закон 

психології: 

                  а) Платон 

                  б) Декарт 

                   в) Спіноза 

                   г) Лейбниц. 

             3.Перша  психологічна  лабораторія  була  створена: 

                   а) В. Вундтом 

                   б) І. Павловим 

                   г) Ф. Беконом 

                   д) І. Мюллером. 

            4. Використання  безглуздих  складів  при  вивченні  пам яті  

запропонував: 

                   а) Вундт 

                   б) Фехнер 

                  в) Еббінгауз 

                  г) Гальтон . 

              5. Закон Вебера-Фехнера описує: 

                  а) роботу свідомості 

                  б) зв язок  між  стимулом і  інтенсивністю  дратування 

                  в) вплив   подразника  на поведінку 



                  г) роботу  несвідомого. 

            6.  В основі  наукового  метода  лежить: 

                 а) досвід 

                 б) інтуіція 

                 в) почуттєві  данні 

                 г) перевірка  гіпотез 

                д) спостереження. 

           7.  Природничо-наукові  передумови  розвитку    

   психології  в  XIX ст. стали  відкриття: 

                 а) фізиології 

                 б) філософії 

                 в) математики 

                 г) історії. 

           8. Эрнст Вебер займався   вивченням: 

                 а) соціально-психологічних процесів 

                 б) свідомість 

                 в) несвідомого 

                 г) залежність  відчуттів   від  стимулів. 

          9. Емпиріки  XVIIIст . зробили  завзятість на: 

                 а) діалектику 

                 б) спостереження 

                 в) почуттєвий  досвід 

                 г) христианське  богословіє. 

          10. Кому належить  ідея,  що душа і тіло –це  одна річ, виражена 

різними атрибутами: мишленням (душа) і  протяжністю (тіло): 

                 а) Декарту 

                 б) Б. Спінозі 

                 в) Локку 

                 г) Ф. Бекону. 

          11. Першу  спробу  наукової  типології  людей по типу темпераменту 

зробив: 

                а) Демокрит 

                б) Геракліт 

                в) Гіппократ 

                г) Платон. 

          12. Уявлення   про  людину ,  які висунув  Декарт , витікають  з  

концепції: 

                а) монізму 

                б) марксизму 

                в) фрейдізму 

                г) дуалізму. 

          13. Використання  «проблемного ящику» для  вивчення  поведінки  

тварин запропонував: 

                 а) Аристотель 

                 б) Е. Торндайк 

                 в) Локк 

                 г) В. Вундт. 

           14. Хто розглядав  душу  людини ,  яка  складається  з 

 3-х частин: бажаюча,  пристрасна  і  розумна: 

                  а) Демокрит 



                  б) Геракліт 

                  в) Гіппократ 

                    г) Платон. 

             15. Поняття  рефлексу  для  пояснення  простіших  форм  поведінки 

людини  запропонував: 

                   а) Емпедокл 

                   б) У. Оккам 

                   в) Р. Декарт 

                    г) З. Фрейд. 

             16. Душа не  являється  самостійною  сутністю,  а  є  форма,  засіб  

організації  живого тіла,  стверджував: 

                    а) Д. Юм 

                    б) Гіппократ 

                    в) Платон 

                    г) Аристотель. 

              17. Лейбниц  стверджував,  що  духовним  початком  являються: 

                     а) атоми 

                     б) молекули 

                     в) монади 

                     г) ідеї. 
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ПРОТОКОЛ №4 

        Від  28 листопада 2019 року 

        ПРИСУТНІ: Пашко Т. А. - доцент кафедри психології, кандидат психол. 

наук; Репкіна Н. В. - доцент кафедри психології, кандидат психол. наук;  

Макаров В. І. - доцент кафедри психології, кандидат пед. наук; Терновець О. –  

доцент кафедри психології, кандидат пед. наук;  Звонок Д. О. – асистент 

кафедри психології;  Звонок О. О. – асистент кафедри психології;  Гліченко О. 

О. – ассистент кафедри психології; Чумак О. О. – асистент кафедри психології;  

Федотова Т. В. – асистент кафедри психології;  Шевякова І. П. – асистент 

кафедри психології;  Назмієв А. І. – асистент кафедри психології;  Палагута О. І. 

– лаборант. 

 

      ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження там магістерських робіт 2019-2021 

Доповідачі: зав. каф. психології Т. А. Пашко, доцент Репкіна Н. В., доцент 

Макаров В. І., доцент Богач О. В., проф. Чернобровкін В. М. 

2. Різне. 

 

     СЛУХАЛИ:  Наукових керівників щодо уточнення та обговорення тем 

магістерських робіт здобувачів 1 року навчання 2019-2021. 

     УХВАЛИЛИ: Затвердити теми магістерських робіт у наступному 

формулюванні:   

1. Абдуллаєва Сусанна Нурітдіновна 

     Тема: «Соціально-психологічні чинники вибору ігрових ролей 

дошкільниками в ігровій діяльності з однолітками». 

   Анотація. Робота присвячена проблемі впливу особливостей соціальної 

взаємодії дошкільників зоднолітками і значимими дорослими та ігровій 

діяльності як засобу діагностики проблем у спілкуванні та соціальному 



розвитку дітей дошкільного віку. У дослідженні розкриваються теоретичні 

погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на предмет роботи, аналізується 

діагностичний та розвивальний потенціал ігрової діяльності дошкільників та 

виокремлюються актуальні проблеми соціального та особистісного розвитку 

дошкільників в сучасних соціальних умовах. 

   Ключові слова:гра, ігрова діяльність, дошкільний вік, спілкування, ігрова роль. 

    Науковий керівник :Богач Олена Володимирівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки  Одеського 

національного економічного університету.  

     Рецензент: Мухіна А. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

2. Кіріченко Марія Миколаївна 

Тема:"Соціально-психологічні чинники вживання ненормативної лексики молодшими 

школярами". 

   Анотація. В роботі аналізуються соціально-психологічні переумови розвитку 

вербально агресивної поведінки серед молодших школярів, соціальні та особистісні 

чинники формування даної девіації. Розкриваються мікро та макро соціальні чинники, 

які створюють умови для вживання молодшими школярами ненормативної лексики.  

   Ключові слова: молодший школяр, вербальна агресія, мотив. 

       Науковий керівник:Чернобровкін Володимир Миколайович – доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки 

національного університету «Києво-Могилянська академія».    

       Рецензент:  Мухіна А. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

3. Рибянець Олександра Ігорівна  

Тема:"Психологічні особливості комунікативної компетентності студентів з різним 

рівнем комунікативного контролю». 

 Анотація. У даній роботі розглядається поняття комунікативної компетентності 

особистості в психологічній літературі: характеристика, складові та її значення, 

надається аналіз підходів різних шкіл до тлумачення поняття комунікативної 

компетентності особистості та її структурних компонентів й функцій для людини. 

Також розглядається феномен комунікативного контролю особистості як складової 

комунікативних здібностей особистості.  

 В ході  емпіричного дослідження використовується  блок методик, який спрямований 

на діагностику основних елементів спілкування (комунікативна компетентність, 

комунікативний контроль, стратегії психологічного захисту в спілкуванні, 

комунікативний бар’єр та комунікативних установок). 

      Ключові слова:комунікативна компетентність, комунікативні установки, 

комунікативні бар’єри, стратегії психологічного захисту, комунікативний контроль, 

спілкування. 



     Науковий керівник :Пашко Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

      Рецензент:Ужченко І. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

4. Черниш Ігор Олександрович 

       Тема:«Психологічні особливості особистісного самовизначення сучасних 

старшокласників». 

    Анотація. Робота присвячена комплексному дослідженню проблеми 

особистісного самовизначення та особливостей становлення особистості на одному з 

критичних етапів розвитку ‒ в старшому підлітковому і юнацькому віці. В роботі 

представлена теоретична концепція особистісного самовизначення старшокласників в 

сучасних умовах, виявлені його психологічні складові і взаємозв'язки між ними, а 

також емпірично вивчені особливості особистісного самовизначення старшокласників 

та виділені різні групи юнаків, в залежності від особливостей самовизначення . 

        Ключові слова: ціннісні орієнтації, самовизначення, старшокласники.  

        Науковий керівник: Пашко Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

       Рецензент:Ужченко І. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

     Теми магістерських робіт магістрантів ОП Психологія  053 –  заочної форми 

навчання у наступному формулюванні: 

 

1. Біла Альона Андріївна 

         Тема:«Вплив досвіду спілкування в соціальних мережах на самовідношення жінок 

дорослого віку». 

    Анотація: Спілкування в соціальних мережах  є  поширеним фактом в 

сучасному соціальному житті, а отже, характер подібного спілкування  впливає  на 

самооцінку та самовідношення жінок.  

         В ході емпіричного дослідження автор використовує  комплекс  методик, як 

стандартизованих (методика дослідження само відношення                 С. Р. Пантелеєва 

(МИС), так і  проективних (вплив досвіду спілкування в соціальних мережах на 

самовідношення жінок дорослого віку  досліджується за допомогою адаптованої 

автором анкети.  Взаємозв’язок між досвідом спілкування в соціальних мережах та 

особистими характеристиками досліджуваних визначається за допомогою: «Методики 

виміру  рівня тривожності Тейлора», «Методики діагностики рівня  суб’єктивного 

відчуття  самотності Д.Рассела і М.Фергюсона»,  «Методики діагностики  самооцінки  

психічних настроїв Г.Айзенка», «Методики діагностики рівня соціальної 

фрустрированості Л.І.Вассермана», «Методики діагностики рівня суб’єктивної 

комунікативної  установки В.В.Бойко». 

    Ключові слова: спілкування,  соціальні  мережі, самовідношення, жінки 

дорослого віку. 



          Науковий керівник:Макаров Володимир Іванович – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

       Рецензент: Мухіна А. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

2. Бунегін Максим Євгенович 

       Тема:"Психологічні особливості емоційного вигорання  працівників системи 

професійної освіти". 

      Анотація. В магістерському дослідженні аналізується проблема емоційного 

вигорання працівників типу «людина-людина».Визначено, ряд причин, які викликають 

на формування синдрому емоційного вигорання: тісне та постійне спілкування з 

людьми, переважно в складних ситуаціях; надмірне залучення людини до потребам 

іншої людини; залежність від сторонньої оцінки; дисбаланс у внутрішніх цінностях 

людини, коли на перше місце ставиться робота; відсутність професійної мотивації; 

конфлікти і конкуренція всередині колективу. З’ясовано, що серед серйозних ознак 

вигоряння знаходяться ситуації, коли робота витісняє все інше, коли на зміну 

колишньої енергійності приходять втома, апатія, розчарування. 

 На основі результатів емпіричного дослідження, запропоновано психологічні 

рекомендації щодо подолання емоційного вигорання  серед працівників системи 

професійної освіти. 

      Ключові слова: викладач, емоційне вигорання, емоційна напруга. 

      Науковий керівник:Чернобровкін Володимир Миколайович – доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки 

національного університету «Києво-Могилянська академія».    

     Рецензент: Сєромаха Н. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

3. Бунчужна Уляна Володимирівна 

      Тема:"Стресостійкість як чинник успішної професійної діяльності працівників 

поліції". 

      Анотація. В роботі аналізуються психологічні умови успішної професійної 

діяльності працівників поліції в контексті особливостей їх професійної діяльності. 

Визначаються індивідуально-психологічні особливості особистості працівників поліції, 

які зумовлюють їх успішність в професійній діяльності. Подаються методичні 

рекомендації щодо розвитку стресостійкості особистості поліціантів.  

    Ключові слова: стрес, стресостійкість, професійна діяльність, стресогенні 

чинники, успішність. 

       Науковий керівник:Чернобровкін Володимир Миколайович – доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки 

національного університету «Києво-Могилянська академія».    

       Рецензент:Ужченко І. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

4. Ващенко Ольга Миколаївна 

      Тема: «Психологічна готовність майбутніх психологів до реалізації професійної 

діяльності в сучасних соціально-політичних умовах». 



 Анотація. В роботі досліджується проблема підготовки майбутніх фахівців-

психологів до реалізації професійної діяльності. Аналізується вплив   активної 

громадської позиції студентів – психологів на формування їх професійних якостей та 

створення коректного образу поведінки психолога в майбутній професійній діяльності.   

Емпірично досліджується психологічна готовність здобувачів вищої освіти до 

реалізації актуальних завдань професійної діяльності в сучасних соціально-політичних 

умовах.  

    Ключові слова: психологічна готовність, фахові компетенції, професійна 

діяльність, соціальні умови. 

       Науковий керівник:Богач Олена Володимирівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки  Одеського 

національного економічного університету.  

      Рецензент:  Мухіна А. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

5. Дубровіна Олена Василівна  

        Тема:«Психологічні особливості гендерної соціалізації підлітків». 

   Анотація: В роботі аналізується поняття гендерної соціалізації, розглядаються 

основні закономірності формування гендерної ідентичності в онтогенезі, виокремлено 

вікові особливості процесу гендерної соціалізації підлітків.  

 Представлено емпіричне дослідження взаємозв'язку гендерного типу особистості 

старших підлітків і особливостей спілкування з однолітками. Описано  психологічні 

портретимаскулінного, фемінінного і андрогіноготипівособистості 

підлітківвконтекстіспілкування. 

 Ключові слова: гендерна соціалізація, гендерний тип особистості, підліток, отроцтво, 

спілкування, ідентичність особистості, маскулінність, фемінінність, андрогинность 

Науковий керівник: Пашко Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  

ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент:Ужченко І. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

6. Захарова Наталія Олександрівна 

Тема:«Індивідуально-

психологічніособливостіособистостінеповнолітніхправопорушників». 

 Анотація. Робота  спрямована на виявлення особливостей характеру, темпераменту 

та ряду інших психологічних особливостей особистості неповнолітнього 

правопорушника, що надасть змогу розробити комплексну психокорекційну програму 

для роботи з цією категорією підлітків.  

 В дослідженні проведений аналіз вітчизняних та зарубіжних вчень, присвячених 

питанню девіантної поведінки підлітків, виокремлено  індивідуально-психологічні 

детермінанти розвитку девіантною поведінки в підлітковому віці.  

 Емпіричне дослідження спрямовано на визначення типів неповнолітніх 

правопорушників в залежності від індивідуально-психологічних особливостей.   

 Ключові слова:девіантна поведінка, особистість, правопорушник,  підліток, 

темперамент, характер. 



Науковий керівник:Репкіна Наталя Володимирівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  

ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент: Мухіна А. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри дефектології 

та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  ЛНУ 

імені Тараса Шевченка.  

7. Запорожець Юлія Іванівна 

Тема:«Особливості прояву конкуренції у стосунках з однолітками у підлітковому віці». 

 Анотація:В роботі надається характеристика поняттю конкуренція  з психологічної 

точки зору. Розглядаються психологічні особливості стосунків з однолітками в 

підлітковому середовищі. Надається розгорнута характеристика підліткового  віку. При 

цьому акцент робиться на один із значимих компонентів відносин підлітків – 

конкуренцію  в різних контекстах їх стосунків. 

 Ключові слова:конкуренція, стосунки, підлітковий вік. 

Науковий керівник:Макаров Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  

ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент: Мухіна А. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри дефектології 

та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  ЛНУ 

імені Тараса Шевченка.  

 

8. Крилова Вікторія Геннадіївна 

Тема: «Психологічні особливості самореалізації чоловіків та жінок з вадами зору». 

 Анотація: В магістерському дослідженні представлений глибокий аналіз питання 

самореалізації особистості та її впливу на якість життя. Визначені особливості процесу 

самореалізації людей з вадами зору, психологічні складнощі та особистісні обмеження 

цього процесу.  

 В емпіричній частині роботи виділені гендерні особливості процесу соціалізації людей 

з вадами зору та психологічні умови суб’єктивно успішної самореалізації цієї категорії 

людей. 

 Ключові слова:самореалізація, гендерні відмінності, вади, обмеження. 

Науковий керівник:Пашко Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент:Ужченко І. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

9. Король Інна Вікторівна 

Тема:«Психологічне супроводження процесу адаптації студентів до учбової 

діяльності». 

 Анотація. В роботі досліджується процес адаптації, який   розглядається в 

психологічному і психофізіологічному аспектах.  Аналізується феномен  учбової 

діяльності в психологічній літературі. Описано психологічний портрет  сучасного 

студента. Аналізуються психологічні умови, необхідні для адаптації студентів до 

учбової діяльності.  

 Ключові слова:  психологічне супроводження,  процес адаптації, студенти, учбова  

діяльність. 



Науковий керівник: Макаров Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  

ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент: Мухіна А. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри дефектології 

та психологічної корекції навчально-наукового інституту педагогіки і психології  ЛНУ 

імені Тараса Шевченка. 

 

10. Костюк Любов Василівна 

Тема: «Психологічні особливості мотиваційно-потребової сфери працівників 

реабілітаційних центрів для залежних». 

 Анотація. В роботі аналізується проблема мотивації професійної діяльності  

працівників реабілітаційних центрів. Досліджується феномен рятувальника як 

несвідомої внутрішньоособистісної позиції яка мотивує професійну діяльність 

робітників цих центрів. В роботі представлені результати емпіричного дослідження 

мотиваціно-потребової сфери працівників реабілітаційних центрів для залежних та 

виокремлені свідомі та несвідомі мотиви їх діяльності. 

 Ключові слова: мотив, потреба, індивідуальні особливості, співзалежність. 

Науковий керівник:Пашко Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент:Ужченко І. Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка.  

 

11. Лук`янчук Віталіна Анатоліївна 

Тема:  «Особливості мотиваційно-потребової сфери військовослужбовців ЗСУ». 

 Анотація. В роботі досліджуються проблема мотивації вибору військової служби 

контрактниками ЗСУ, аналізуються соціально-психологічні чинники цього вибору та 

несвідомі особистісні мотиви.  В дослідженні висвітлюються такі категорії як мотив, 

потреби, типологія мотивів та ієрархія потреб особистості. 

 Ключові слова: мотив, потреба, мотивація професійної діяльності, чинник. 

Науковий керівник:Богач Олена Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки  Одеського національного 

економічного університету.  

Рецензент:Сєромаха Н. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

12. Мележик Катерина Михайлівна 

Тема:«Психологічні особливості реакції на стрес та стресостійкості людей 

похилого віку які проживають у буферній зоні України». 

 Анотація: У дослідженнірозглядаютьсяособливостіреакції настрес та 

проявустресостійкості у людей похилоговіку.Описані стрес-фактори людей які 

проживають у буферній зоні. Проаналізовані вікові особливості стрессостійкості 

людей похилого віку. 

 В емпіричному розділі дослідження шляхом використання  комплексу методик 

проводиться аналіз впливу тривалого перебування у стані стресу на рівень 

стресостійкості та загострення хронічних захворювань у людей похилого віку. 

Зарезультатами 



проведенихдослідженьзапропонованометодичнірекомендаціїщодовиходу із стресової 

ситуації унесприятливихжиттєвихситуаціях людьми похилого віку. 

 Ключові слова:стрес, стресостійкість, люди похилоговіку,управліннястресом. 

Науковий керівник:Пашко Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент:Сєромаха Н. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

13. Михайляк Тетяна Вікторівна 

Тема:«Психологічні особливості життєстійкості військовослужбовців ЗСУ». 

Анотація. В роботі досліджуються особистісні якості військовослужбовців, які 

забезпечують збереження їх психологічного здоров’я і стабільний нервово-психічного 

стан. Дослідження сфокусоване на військових які проходять строкову службу (або 

службу за контрактом) у Збройних силах України і мають статус учасника бойових дій.  

В емпіричній частині роботи досліджуються особистісні якості учасників бойових дій, 

які дають змогу максимально успішно протистояти тим життєвим та особливо 

професійним труднощам, з якими військові стикаються як в умовах громадського 

життя так і у військовій службі. Це, перш за все, життєстійкість як диспозиція, що 

включає в себе три порівняно автономних компонента: залученість, контроль, 

прийняття ризику. За даними досліджень, життєстійкість виявляється ключовою 

особистісною змінною, що опосередковує вплив стресогенних факторів на психічне та 

психологічне здоров'я, а також на успішність діяльності. 

Ключові слова: психологія військовослужбовців,  життєстійкість, прийняття 

ризику, стрес, посттравматичний стресовий розлад, здатність долати життєві труднощі. 

Науковий керівник:Богач Олена Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки  Одеського національного 

економічного університету.  

Рецензент:Сєромаха Н. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

14. Нескоромна Ганна Володимирівна 

Тема:«Гендерніособливостіміжособистісногоспілкування старших підлітків». 

 Анотація.В роботі розкривається проблема виняткової  значимості спілкування з 

однолітками в підлітковому віці, яке зумовлює весь процес особистісного розвитку та 

закладає суттєві основи подальших процесів розвитку  їх особистості. В роботі 

аналізується питання суттєвих змін у системі гендерних відносин та виняткова 

актуальність та складність процесу формування гендерної ідентичності особистості.  В 

теоретичній частині роботи проаналізовані концепції, теорії, підходи до розуміння 

гендерних особливостей міжособистісного спілкування старших підлітків, а в 

емпіричному дослідженні описані гендерні особливості підлітків та особливості їх 

спілкування в гендерному аспекті.  

 Ключові слова:  андрогінія, гендерна ідентичність, маскулінність міжособистісне 

спілкування, підліток, фемінність,  



Науковий керівник:Репкіна Наталя Володимирівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  

ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент:Сєромаха Н. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

15. Покалюк Світлана Леонідівна  

Тема:«Вплив особливостей характеру подружжя на задоволення шлюбом. 

 Анотація. В роботі аналізується проблема задоволеності шлюбом партнерами по 

шлюбу, чинники, які зумовлюють різний рівень задоволеності шлюбом. Описані 

домінуючі якості характеру, які зумовлюють суб’єктивну оцінку рівня задоволення 

шлюбом. 

 Для розкриття  теми  дослідження  автор використовує  різні  методики. В першу 

чергу це «Тест на задоволення  шлюбом. (Є.Ю.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.). 

Особливості характеру подружжя вимірюються за допомогою  наступних методик: 

«Визначення  ролевих позицій в міжособистісних відношеннях (по Є.Берну)»;  

«Діагностика комунікативно-характерологічних особливостей  особистості 

(Л.І.Уманський та ін.);  «Методика виміру  рівня тривожності Тейлора», «Методика 

діагностики рівня суб’єктивної  комунікативної  установки В.В.Бойко. 

 Ключові слова:  характер, подружжя,  шлюб,  задоволення шлюбом. 

Науковий керівник:Макаров Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  

ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент:Сєромаха Н. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка.   

16. Поліщук Олена Юріївна 

Тема:«Психологічніособливостіповедінкипідлітків в конфлітнихситуаціях з 

однолітками». 

 Анотація.В дослідженні  розглянуті як типові ситуації, в котрих виникають у 

підлітків конфлікти з однолітками, так і особливості поведінки підлітків у специфічних 

ситуаціях. В роботі досліджується вплив особливостей особливості на 

виникненняконфлікту та особливостіповедінки у конфліктнійситуції. В теоретичній 

частині проаналізовані  концепції, теорії  та сучасні підходи до розуміння 

особливостей поведінки підлітків в конфліктних ситуаціях, проведений аналіз 

наукових даних щодо типових ситуацій, в котрих виникають конфлікти у сучасних 

підлітків. 

 Ключові слова:конфліктна ситуація, міжособистісний конфлікт, особистість, підліток, 

стилі поведінки в конфлікті. 

Науковий керівник:Репкіна Наталя Володимирівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  

ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент:Сєромаха Н. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

 

 17.Оселедько Людмила Віталіївна 



Тема: «Вплив особливостей характеру підлітків на їх поведінку  в конфлікті». 

 Анотація. В роботі аналізується питання внутрішньоосбистісних чинників 

конфліктності сучасних підлітків, розкриваються поняття – конфліктна поведінка та 

стратегії поведінки в конфлікті, визначаються пограничні ознаки особистості, що 

зумовлюють її конфліктність. Окремо висвітлюються вікові детермінанти підліткової 

конфліктності. 

 Ключові слова: акцентуації характеру, конфліктна поведінка, підлітковий вік, 

індивідуально-психологічні чинники. 

Науковий керівник:Пашко Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Рецензент:Сєромаха Н. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дефектології та психологічної корекції Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології  ЛНУ імені Тараса Шевченка. 
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