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Назва модуля: Історія психології
Код модуля: ВПППБ.2.16.1.
Тип модуля: Вибірковий
Семестр: VІ
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4)
аудиторні години:
денна форма навчання –54 год. (лекції – 30 год., семінарські заняття – 24 год.);
заочна форма навчання –14 год. (лекції 10 год., семінарські заняття 4 год.)
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Колесникова Валентина Федорівна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: наукові уявлення про психіку , а саме : коли вони виникли ( і
відокремилися з філософії ), розвиток цих уявлень у різних епохах , різні
наукові течії та психологічні школи; різноманітні підходи до вивчення психіки
розкриваються у зв’язку з усвідомленням природи духовності та урахуванням
впливу філософських систем на психологію;
 вміти: розглядати та порівнювати різні напрями у психології, формувати
власну думку, власну точку зору та закладати підгрунття для взаєморозуміння і
творчого використання ідей психологів різних поколінь, епох, країн, культур..
Спосіб навчання: аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
пререквізит: Вступ до спеціальності, Загальна психологія.
кореквізит: Психологія особистості, Вікова психологія, Психологія вищої школи,
Психодіагностика.
Зміст модуля:
Розвиток психологічних ідей в доісторичний період. Історія психологічної думки в
Україні. Основні школи та напрями психології: Психоаналіз та суміжні напрями
психології. Аналітична психологія К.Юнга. Індивідуалізація психічного. Анна
Фрейд і «постфрейдисти» Гуманістичний психоаналіз К. Хорні. Е. Еріксон та
«життєвий цикл». Психосоматика (В.Райх ). Психологія свідомості ( У. Джеймс ).
Біхевіористичний напрям у психології. Когнітивна психологія. К. Роджерс та
перспектива центрованості на людині. А. Маслоу та трансперсональна психологія.
Е. Фром та діалектичний гуманізм або гуманістичгий психоаналіз. А. Бандура і
соціально- когнітивна теорія. К. Левін :Дослідження життєвого простору. Д. Роттер
та теорія соціального научіння. Г. Олпорт та психологія індивідуальності. Р. Мей екзистенційна психологія.
Рекомендована література:
 История психологи. Эволюция основ / В.Н. Помогайбин, - Изд-во Олма Медиа
Групп. – 2013, 520 с.
 Роменець В. А. Історія психології ХIХ- початку ХХ століття.- Київ,1995
 Історія психології: курс лекцій: навчальний посібник /Н.В.Гриньова.-Умань:
Візаві,2012.- 209с.
Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний
контроль знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі
іспиту. Поточний контроль – 50 балів, підсумковий контроль – 50 балів.
Максимальна сумарна оцінка – 100 балів
Мова навчання: українська

