
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА 

ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

Кафедра соціальної психології 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор інституту 

_______________Херсонський Б.Г. 

« _27_»___травня_______2022 року 

 

СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ)  

 

Викладач : к.психол. н. Рябчич Я.Є., к.психол.н. Карамушка Т.В. 

 

кафедра соціальної психології 

email:kispp@i.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Загальна психологія (теорія та історія)» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   5,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль – екзамен 

 

 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Загальна психологія 

(теорія та історія)» 

 

Лекції: 42 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 6 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

2 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

100 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

14 год.  

Семестр: І  

 

Індивідуальне 

завдання:  

презентація за темою 

«Психологія в сучасній 

Україні та її розвиток у 

власних межах».  

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

5,0 (150)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний екзамен 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із 

актуальними проблемами сучасної загальної психології та вивчення 

історичного розвитку психологічних знань у різних країнах, їх специфіки, 

зв’язку з суспільно-історичними умовами, теоретичними та методологічними 

основами вивчення психічної діяльності особистості, її когнітивної, 

регулятивної сфер. Формування професійно-орієнтованих знань, умінь і 

навичок та психологічної готовності до їх застосування в практиці. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Загальна психологія (теорія та 

історія)” полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної 

компетентності: здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі 

навчання та професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

4. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

4. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 головні напрямки, методи, основні завдання, психологічної науки; 

 психічні функції,  психічні процеси, психічні стани, психічні властивості; 

 сфери  професійної діяльності, виробничі функції, типові задачі, 

професійно-етичні засади діяльності психолога; 
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 особливості розвитку психіки на різних стадіях онтогенезу; 

 предмет, завдання, теоретичні й методологічні засади історії психології, 

ключові положення основних психологічних теорій; 

 закономірності розвитку психологічних знань, передумови виникнення 

психологічних ідей, розкриття причин, закономірностей і механізмів 

одержання нового знання про психічну реальність; 

 досягнення провідних учених, ідеї засновників основних психологічних 

напрямків і шкіл; 

 про евристичне та прогностичне значення суперечностей (криз) історико-

психологічного процесу; 

 основні етапи розвитку психології в Україні, сучасний стан 

психологічних досліджень та їх місце у світовій психології. 

вміти:  

 аналізувати сутність психічних процесів в залежності від факторів, що на 

них впливають; 

 орієнтуватися у розмаїтті теорій загальної психології як наукової 

дисципліни; 

 розробляти дизайн експериментів та емпіричних досліджень з проблем 

психічного діяльності людини; 

 визначати послідовність етапів розвитку психології, передумови, 

предтечі, взаємозв’язки психологічних ідей, теорій, напрямків, шкіл; 

 здійснювати порівняльний аналіз теоретичних положень відповідно до 

парадигм провідних психологічних напрямків та шкіл; 

 використовувати досягнення історіографії психології, епістемології 

історії; 

 досліджувати історичні тексти певного історіографічного й 

джерелознавчого тлумачення, неупереджено їх інтерпретувати; 

 розкривати прогностичне значення історії психології у вирішенні 

актуальних проблем сучасної психології. 

 

                   2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Історія психології та психологічних вчень 

1 Історія психології: предмет, 

методологія, етапи розвитку. 

6 2 2   4 

2 Психологія Античності, її 

становлення і розвиток 

6 2 2   4 

3 Психологія Стародавнього 

Світу 

6 2 2   4 

4 Психологічні вчення 

Середньовіччя  

6 2 2   4 

5 XVII століття. Епоха 

раціоналізму 

6 2 2   4 

6 XVIIІ століття. Епоха 6 2 2   4 
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Просвітництва 

7 Відкриття ХIX століття 8 4 2 2  4 

8 Від історії психології до 

сучасної психології 

 

18 4 2  2 14 

 Разом за частиною 1 62 20 16 2 2 42 

Частина 2. Психологія як наука. Психіка як осередок життя 

1 Психологія як наука. 

Предмет і методи психології.  

8 2 2   6 

2 Мозок і психіка Виникнення 

й розвиток психіки.  

6 2 2   4 

3 Свідомість та самосвідомість 6 2 2   4 

4 Відчуття. Сприймання 6 2 2   4 

5 Мислення. Пам`ять 6 2 2   4 

6 Уява. Увага 6 2 2   4 

7 Емоції й почуття.  6 2 2   4 

8 Воля й саморегуляція 

поведінки. 

6 2 2   4 

9 Психологія діяльності. 6 2 2   4 

10 Психологія здібностей 6 2 2   4 

11 Мовлення та спілкування. 

Психологія соціальної 

взаємодії 

6 2 2   4 

12 Психологія особистості та її 

розвитку 

10 4 2 2  6 

13 Темперамент. Характер. 10 4 2 2  6 

 Разом за частиною 2 88 30 26 4  58 

 Всього годин 150 50 42 6 2 100 

 Екзамен - усний       

 
Індивідуальне заняття.  

Презентація за темою: «Психологія в сучасній Україні та її розвиток у власних 

межах». Виклад матеріалу повинен мати дослідницький характер, містити постановку 

проблеми, узагальнене викладення самостійно опрацьованої літератури та фактичних 

матеріалів, а також висновки автора. 

 

Теми рефератів (додатково): 

1. Історія психології як наука. Предмет і методи. 

2. Періоди розвитку психології 

3. Коріння психології. Література. 

4. Коріння психології. Філософія. 

5. Коріння психології. Теологія-антропологія. 

6. Коріння психології. Медицина. 

7. Коріння психології. Фізіологія. 

8. Поняття парадигми. Психологія як постпарадигмальна наука. 

9. Основні питання психології. Психофізична проблема. 

10. Основні питання психології. Психофізіологічна проблема. 

11. Основні питання психології. Вроджена-придбане. 

12. Основні питання психології. Розвиток - навчання. 

13. Основні питання психології. Психосоціальна проблема. 

14. Основні питання психології. Проблема особистості. 

15. Основні питання психології. Проблема свідомості-несвідомого. 

16. Основні питання психології. Проблема структури і функції. 
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17. Психологія в античності. Пошук субстрату психіки. 

18. Психологія в античності. Класифікація темпераментів. 

19. Психологічні проблеми в діалогах Платона. 

20. Психологічні проблеми в працях Аристотеля. 

21. Психологія в спадщині кініків і киренаиков. 

22. Психологічні проблеми в філософії стародавнього Китаю. 

23. Психологічні проблеми в філософії стародавньої Індії. 

24. Екзистенційні проблеми в Біблії. Книги Буття, Еклессіаста, Іова. 

25. Аристотель і Платон в психології в період середньовіччя. Європа. 

26. Реалісти, номіналісти, схоласти. Бритва Оккама. 

27. Середньовіччя. Ісламський Схід. Аверроес. Авіценна. 

28. Мистецтво як метод психологічного пізнання. Відродження. 

29. Століття раціоналізму. Рене Декарт. Мислення і свідомість. Рефлекс. 

30. Століття раціоналізму. Джонн Локк і єпископ Барклі. 

31. Століття раціоналізму. Психосоціальні аспекти в роботах Томаса Гоббса. 

32. Століття Просвітництва. Радикальний матеріалізм. 

33. Століття Просвітництва. Філософи енциклопедисти. 

34. Революція в психіатрії. Філіп Піннель. 

35. Відкриття дев'ятнадцятого століття. Медицина і психологія. 

36. Відкриття дев'ятнадцятого століття. Фізіологія і психологія. 

37. Відкриття дев'ятнадцятого століття. Дарвінізм і психологія. 

38. Відкриття дев'ятнадцятого століття. Марксизм і психологія. 

39. Основні школи в психології кінця дев'ятнадцятого - початку двадцятого століття. 

Структуралізм (Вундт). Початок експериментальної психології. Функціоналізм 

(Джемс) 

40. Коріння психоаналізу. 

41. Біхевіоризм. 

 

 
Методичні рекомендації до написання реферату 

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і змістом 

матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним значенням. 

Оптимальний обсяг реферату — 10–15 сторінок. Кількість використаних джерел від 5 

до 15. Реферат має відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної 

роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20 % від її загального 

обсягу; текст подається державною мовою та друкується через 1,5 інтервала на одній 

сторінці стандартного аркуша з такими полями: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє 

— 20 мм, нижнє — 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна нумерація 

починається з титульного листа, проте порядковий номер на ньому не ставиться. На 

титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу; 

прізвище та ініціали автора; повна назва теми; прізвище та ініціали викладача, його 

науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад, та рік 

написання. Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою 

кожного розділу і вказуванням його сторінок. Список використаних джерел 

складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. 

До нього мають бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в 

алфавітному порядку авторів.  

Тема реферату — це не повторення засвоєного матеріалу лекції або 

семінарського заняття, а самостійне розроблення проблеми, достатньо чітко 

окресленої від інших. Неприпустиме поєднання кількох проблем або, навпаки, 

штучне виокремлення певної частини єдиного питання. Важливими критеріями при 

виборі теми реферату є її актуальність, широка джерельна база, наявність 

необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-
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методичній літературі, що передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною 

концепцією автора праці та його висновками. 

  Структура реферату: титульний аркуш; зміст (план); вступ; основна частина; 

висновки; список використаних джерел; додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, 

діаграми тощо) (за необхідності); перелік умовних позначень (за необхідності).  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості. Також необхідно 

подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому авторів, які вивчали таку 

тематику, визначити сутність основних чинників, що вплинули на розвиток явища 

або процесу, що досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши 

причини їх слабкої аргументації. 

 Основна частина. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним, без 

повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для стилю 

наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, незвичних термінів і 

символів або пояснювати їх відразу, при першому згадуванні . Терміни, окремі слова 

і словосполучення можна замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими 

скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту реферату. Неприпустимо 

використовувати цитати без посилання на автора. При цитуванні будь-якого 

фрагмента джерела недопустимі неточності. Взагалі, цитатами не слід зловживати. 

Якщо якийсь важливий документ потребує наведення в повному обсязі, то краще 

винести його в додатки. У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції 

дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити сучасні ідеї та 

гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення проблеми. Доцільно 

зупинитися на якомусь дискусійному моменті і спробувати проаналізувати позиції 

сторін, приєднавшись до однієї з них, чи висловити власну думку на певну проблему 

та визначити перспективи її вирішення. Кожен розділ реферату повинен 

завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки 

та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого 

дослідження проблеми.  

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична 

цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота 

використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; 

стиль викладу; оформлення; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження. 

 

 
3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів навчання, 

побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, візуальні, 

практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність (навальні дискусії, 

проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, творчі завдання, пошук і 

дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, іспит, індивідуальні завдання, питання для 

самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, практичні 

заняття, індивідуальне завдання, іспит. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, застосовується 

проблемне та інтерактивне навчання з використанням комп’ютерних систем. Під час такого 

освітнього процесу здобувач може комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, 

проблемні завдання, моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, 

знання, пошукові здібності. 
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4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного екзамену. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 А  Відмінно 

82-89 В Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 С Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 D Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Е Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 FX Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до іспиту   

 

1. Становлення понятійного апарату психології як предмет історії психології. 

2. Основні категорії психології в їх історичній перспективі. 

3. Принципи вітчизняної психології в їх історії і розвитку. 

4. Основні проблеми психології і способи їх вирішення в історії психології. 

5. Основні способи висвітлення історії психології. 

6. Значення і завдання психологічної історіографії. 

7. Уявлення древніх філософів про основи світобудови і про душу в досократівський 

період. 

8. Погляди древніх мислителів про межі психічного. 

9. Виникнення еволюційних ідей в давнину. 

10. Подання про анатомо-фізіологічні основи психіки в античну епоху. 

11. Природа психічного в навчаннях древніх атомістів. 

12. Вчення Платона про душу. 

13. Аристотель про душу і її здібностях. 

14. Неоплатонізм і томізм в богословської психології середньовічного періоду. 

15. Арабомовна психологія в середньовіччі. 

16. Основні тенденції в розвитку психології епохи відродження. 

17. Загальні риси в розвитку психології нового часу. 

18. Емпіризм Ф. Бекона і його вчення про людські примари. 

19. Раціоналізм Р.Декарта і його вчення про «пристрасті душі». 

20. Монадологія Г.Лейбница. 

21. Матеріалізм і сенсуалізм в психологічних поглядах Т. Гоббса. 

22. Д. Локк як провісник асоціативної психології. 

23. І. Кант і його вчення про апріорних формах свідомості. 

24. Виникнення і розвиток асоціативної психології в XVIII-XIX століттях. 

25. Ідейні витоки французького матеріалізму ХVIII століття, природна і соціальна 

детермінація психіки. 
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26. Соціологічний напрямок у французькій психології XIX століття. 

27. А.Н.Радищев: про людину, її смертність і безсмертя. 

28. М. Г. Чернишевський про предмет і методи психології. 

29. Основні напрямки в розвитку психології всередині природознавства. 

30. Оформлення психометрії як галузі вимірювання часу реакцій. 

31. Створення Г.Фехнером психофізики. 

32. Експериментальна психофізіології Г.Гельмгольца. 

33. В. Вундт як реформатор психології. 

34. Досліди Г. Ебінгаузом з вивчення пам'яті. 

35. Експериментальне вивчення мислення в вюрцбургскій школі і криза асоціативної 

психології. 

36. І.М.Сеченов і його роль в природничій перебудові психології. 

37. Внесок В.М.Бехтерева в розвиток вітчизняної психології 

38. І. П. Павлов і значення його досвіду вивчення вищої нервової діяльності для 

психології. 

39. Основні напрямки у вітчизняній психології в передреволюційний період. 

40. Різноманіття течій у вітчизняній психології 20-30-х років ХХ століття. 

41. Передумови марксистсько-ленінської перебудови вітчизняної психології в 

передвоєнні роки. 

42. С.Л.Рубинштейн і розробка їм теоретичних основ психологічної науки в СРСР. 

43. Л.С.Виготський і його культурно-історична концепція розвитку психіки. 

44. О.М.Леонтьев, його теорія діяльності та основні етапи розвитку психіки. 

45. Психологічна спадщина Б.Г.Ананьєва і його послідовників. 

46. Виникнення біхевіоризму і його сучасні напрямки (необіхевиоризма). 

47. Гештальт-психологія і долі її представників. 

48. Зародження фрейдизму, його основні розділи, положення і критика. 

49. Сучасні напрямки в психоаналізі 

50. Передумови виникнення гуманістичної психології. 

51. А. Маслоу, його «піраміда потреб» і теорія самоактуалізації. 

52. К. Роджерс, його концепція особистості і особистісно-орієнтована терапія. 

53. Екзистенціальна психологія: основні ідеї та положення. 

54. Когнітивна психологія 

55. Взаємозв'язок принципів і методів психологічної науки. 

56. Проблема біологічного і соціального в розвитку психіки і поведінки людини. 

57. Свідомість та несвідоме в психіці та поведінці людини. 

58. Особистість та індивідуальність: співвідношення об'єму і змісту цих понять. 

59. Порівняльний аналіз абстрактного І чуттєвого пізнання дійсності. 

60. Внутрішнє мовлення та його особливості. 

61. Спілкування і розвиток людини як особистості. 

62. Соціальне - психологічні фактори ефективності групової діяльності. 

63. Загальна характеристика пізнавальних процесів. 

64. Психологія як наука, предмет і об’єкт психології як науки.  

65. Методологічні принципи та методи психології. 

66. Основні напрямки сучасної психології. 

67. Психічні процеси. Психічні стани. Психічні властивості. 

68. Стадії розвитку психіки.  

69. Функції психіки.  

70. Психіка і свідомість.  

71. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки.  

72. Структура свідомості.  

73. Поняття про свідомість та самосвідомість. 

74. Форми та рівні свідомості. 

75. Загальна характеристика пізнавальних процесів.  

76. Поняття про відчуття. Фізіологічне підґрунтя відчуттів.  
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77. Класифікація і різновиди відчуттів.  

78. Поняття   про   сприймання. 

79. Різновиди   сприймань.    

80. Властивості   сприймань.    

81. Поняття про мислення. 

82. Функції мислення. Види мислення. 

83. Пам’ять як психічний процес. 

84. Процесами пам'яті. Види пам’яті. 

85. Увага як психічний процес. 

86. Види уваги. Властивості та функції уваги.  

87. Уява як психічний процес. 

88. Функції уяви. Види уяви. 

89. Емоція як психічне явище. Класифікація емоцій та види. Роль емоцій у житті 

людини. 

90. Функції емоцій. Відмінність емоцій від почуттів. 

91. Класифікація емоцій та види.  

92. Почуття. Класифікація почуттів 

93. Воля як психічний процес. Вольова регуляція поведінки. Значення волі у житті 

людини. 

94. Становлення внутрішньої (психічної) діяльності.  

95. Структура діяльності.  

96. Поняття провідної діяльності у психічному розвитку особистості. 

97. Поняття про здібності. Креативні здібності. 

98. Види здібностей.  

99. Структура здібностей.  

100. Розвиток здібностей та їх рівні. 

101. Поняття  про  спілкування. 

102. Функції  спілкування.  

103. Соціальні групи, їх сутність та функції. 

104. Групові феномени. 

105. Поняття про особистість у психології та її структуру.  

106. Поняття темпераменту. Типи темпераментів.  

107. Поняття характеру. 

108. Темперамент та характер 

 

 

6. Рекомендована література  

 

Основна література: 

 

1. Большой психологический словарь / Сост. и общ.ред. Б.Мещеряков, 

В.Зинченко. – СПб.: прайм-Еврознак, 2004. 

2. Варій М.Й. Загальна психологія : підручник : у 2 т. / М.Й. Варій. – 5-те вид., 

виправл. і доповн. – Л. : Апріорі, 2016. – Т.1. – 382 с. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций . – М.: АСТ, 

Астрель, 2014. 

4. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний 

посібник. – К.: Максименко С.Д. Центр учбової літератури, 2008. – 272с  

5. Загальна психологія. Навч. посіб. / [Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова 

О.П., Пасєка О.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 

6. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 

В. Огороднійчук та ін. – Київ: Либідь, 2005. – 464 с. 
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7. Загальна психологія: хрестоматія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / 

упоряд. О.В. Скрипченко [та ін.] . – К. : Каравела, 2007. – 640 с. 

8. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. / С.Д. Максименко. – К.: ЦНЛ, 

2019. – 272 с. 

9. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 5-те вид., стер. / П. А. М'ясоїд. – 

К. : Вища школа, 2006. – 487 с  

10. Павелків Р.В. Загальна психологія / Р.В. Павелків. Підручник. – К.: Кондор, 2013. 

– 576 с. 

11. Психологія [Текст]: Підручник для студ. вищ. навч. закл./ Ю. Л. Трофімов, 

М. І. Алексєєва, Т. С. Кириленко[et al]; за ред. Ю. Л. Трофімова. – 6-е вид. стер. – 

Київ: Либідь, 2008. – 560 с. 

12. Психологія: Навч. Посібник. / О.В. Винославська, О.А.Бреусенко-Кузнєцов, 

В.Л.Зливков та ін.; За наук. Ред. О.В.Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. 

– 352с.  

13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2004. – 713с. 

14. Савчин М. Загальна психологія / М. Савчин. – 3-тє видання. – К.: ВЦ «Академія», 

2020. – 344 с. 

15. Александер Франц, Селесник Шелтон. Человек и его душа – познание и 

врачевание от древности до наших дней. М. «Культура», 1995 

16. Гальперин П.Я. Ждан А.Н. История психологии ХХ век (Хрестоматия для высшей 

школы) М. Академический проект. 2002 

17. Годфруа Ж. "Что такое психология". -М., 1992 

18. Данилюк І. В. Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть XIX-

перша половина XXстоліття / І. В. Данилюк. – К.: Либідь, 2002. – 152 с 

19. Ждан А.Н. История Психологии от античности до наших дней. М. Академический 

проект. 2002. 

20. Жуков С.М.  Історія психології : навчальний посібник / С.М.Жуков, Т.В.Жукова – 

К. : Центр навчальної літератури, 2005. 

21. Загальна психологія: навч. посібник (О. Срипченко, Л. Долинська, З. 

Огороднійчук, та ін. - К.: "А. П. Н. ", 2001). 

22. Історія психології : античність. Конспект лекцій / Укл. Чуйко Г.В., Кривко Т.А. – 

Чернівці : Рута, 2006. 

23. Корольчук М.С.  Історія психології : навчальний посібник для студентів вищих 

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

2004 

24. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М. «Энигма»  1997 

25. Кун Томас. Структура наукових революцій. - К.: Port-Royal, 2001.  

26. Максименко С. Д. "Психологія у соціальній та педагогічній практиці"- К., 1998. 

27. Петровский А.В.  История и теория психологии / А.В.Петровский, 

М.Г.Ярошевский – В 2-х т. – Р-на-Д, 1996. 

28. Роменець В.А. Манюха І.П. Історія психології ХХ століття. Київ «Либідь», 1998. 

29. Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва – К. : Вища шк., 1993. – 507 

с. 

30. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу / В.А.Роменець. – К. : Вища 

шк., 1983. – 119 с. 

31. Роменець В.А. Історія психології середніх віків /В.А.Роменець. – К., 1985 

32. Словарь мифов / Пер. с англ. Ю. Бондарева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 432 с. 

33. Чанышев  А.Н. Курс лекций по древней философии. М. «Высшая школа». 1981. 

34. Шульц Д. Шульц С.Э. История современной психологии.  СПб, «Евразия» 1998 

35. Ярошевский М.Г. История психологии. М. «Смысл» 1996 

 

 

Додаткова література: 
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1. Веккер Л.М.  Психические процессы.  В 3 т. Т.3. Субъект. Переживание. Действие. 

Сознание. – Л.:  Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 325с. 

2. Выготский Л. С. Мышление и речь // Л. С. Выготский. Психология. – М.: ЭКСМО-

пресс, 2002. – С. 262 – 511. 

3. Гусев А.Н. Общая психология. Том 2. Ощущения и восприятие. М., 2009.- 416 c. 

4. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 

5. Когнитивная психология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В.Н. 

Дружинина, Д.В. Ушакова . – М. PerSe, 2002. 

6. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во МГУ, 1981. 

7. Леонтьев А.Д. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1982. 

8. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. - 320 c. 

9. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия по психологии. 2-е издание // 

под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Че Ро. 2002. - 632 с. 

10. Арістотель. Політика. – К.: Основи, 2005. – 239 с. 

11. Бэкон Ф. Сочинения. В 2-х томах. – М. : Мысль, 1971. – Т. 1. – 590 с. 

12. Гегель Г. В. Ф. Философия религии. В 2-х томах. – Т. 1. – 1976. – 532 

13. Гельвецій К. А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К. : 

Основи, 1994. – 416 с. 

14. Гроф С. Духовный кризис. Статьи и исследования. – М. : МТМ, 

1995. – 256 с. 

15. Гроф С. Путешествие в поисках себя. – М. : Институт трансперсональной психологии, 

Издательство Института Психотерапии,2001. – 336 с. 

16. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М. : Прогресс, 1985. –456 с. 

17. Загальна психологія: Хрестоматія / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 640 с. 

18. История зарубежной психологии 30-е – 60-е годы ХХ века: Тексты/ Под ред. П.Я. 

Гальперина, А.Н. Ждан. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. –342 с. 

19. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. – М. : Политиздат, 

1990. – 415 с. – (Мыслители ХХ века). 

20. Кант И. Сочинения в шести томах. – М. : Мысль, 1965. – Т. 4. Ч. 1. – 1965. – 544 с. 

21. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения : В 2-х т. – М. : Педагогика, 

1982. –Т. 1. – 656 с., –Т. 2.– 576 с. 

22. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 352 с. 

23. Овідій Публій Назон. Метаморфози. – К.: Дніпро, 1985. – 301 с. 

24. Ницше Ф. Так говорил Заратустра : Книга для всех и ни для кого. – М. : Изд-во Моск. 

ун-та, 1990. – 302 с. 

25. Ницше Ф. Утренняя заря. – СПб. : Издательский Дом «Азбукаклассика», 2008. – 384 с. 

26. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. – М.: Смысл, 2002. – 462 с. 

27. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения : В 2-х т. – М. : Педагогика, 

1981.– Т. 2. – 416 с. 

28. Платон. Діалоги. – Харків : Фоліо, 2008. – 349 с. 

29. Платон. Держава – К. : Основи, 2005. – 355 с. 

30. Роджерс К.Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию. – М. : Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. – 416 с. 

31. Социальна психология: Хрестоматия / Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: 

Аспект Пресс, 2000. – 475 с. 

32. Сравнительная психология и зоопсихология / Г.В. Калягина. – СПб.: Питер, 2003. – 

416 с 

33. Сковорода, Григорій. Твори: [у 2 т.]. – К. : АТ «Обереги», 1994. – Т. 1 : – 528 с.; – Т. 2 

: 1987. – 447 с. 

34. Малашкина М. Популярная история психологии. – М.: Вече, 2002. – 480 с. 

35. Мироненко В.В. Хрестоматия по психологии / А.В. Петровский. – М.: Просвещение, 

1977. – 527 с. 
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36. Мозгова Н. Г. Київська духовна академія, 1819-1920: філософський спадок. – К. : 

Книга, 2004. – 320 с. 

37. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Работы советских 

психологов периода 1946 – 1980 гг. / Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1981. – 304 с. 

38. Хрестоматия по истории психологии: период открытого кризисна (начало 10-х – 

середина 30-х годов ХХ в.) / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан . – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1980. – 296 с. 

39. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Петухов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 400 с. 

40. Фихте И. Г. Сочинения. Работы 1792 – 1801 гг. – М. : Научноиздательский центр 

«Ладомир», 1995. – 656 с. 

41. Франк С. Л. Сочинения. – М. : Правда, 1990. – 608 с. 

42. Фрейд З. Малое собрание сочинений. – СПб. : Издательская Группа «Азбука-

классика», 2010. – 992 с. 

43. Фрейд З. Избранное. – М. : Внешторгиздат, 1990. – 448 с. 

44. Фромм Э. Бегство от свободы. – М. : Академический Проект, 2008.– 254 с. 

45. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – 430 с. 

46. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М. : Республика, 1993. – 447 с. 

47. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М. : Издательская группа «Прогресс», 

1996. – 344 с. 

48. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – СПб.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – С.523-631. 

49. Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Історія психології». Для студентів 

спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ 

імені А. С. Макаренка, 2012. – 24 с. 

50. Щербакова І. М. Практикум з історії психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 160 

с. 

51.  Юнг К. Проблемы души нашего времени. – СПб. : Питер, 2002. – 352 с. 

52. Юнг К.Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души. – М. : Канон, 1994. – 336 с. 

53. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М. : Политиздат, 1991. – 527 с. 

 

 

Інформаційні ресурси: 

 

54. www.gumer.info 

55. www.Psylib.kiev.ua 

56. www.culonline.com.ua 
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