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ППррииййнняяттоо  ггооввооррииттии  ппрроо  ііссттооррііюю  ппссииххооллооггііїї  вв  

ккооннттееккссттіі  ззааххііддннооїї  ккууллььттууррии,,  ххооччаа  ннааууккоовваа  ддууммккаа  

ааррааббссььккооггоо  ссввііттуу,,  ІІннддііїї,,  ССххііддннооїї  ААззііїї  ммааєє  ссввооїї  ддааввнніі  

ттррааддииццііїї  ттаа  ббееззссууммннііввнніі  ддооссяяггннеенннняя  вв  ттееооррііїї  ттаа  

ппррааккттииккаахх  ппссииххііччннооїї  ддііяяллььннооссттіі..  

ІІссннууєє  ддееккііллььккаа  ппііддххооддіівв  щщооддоо  ппееррііооддииззааццііїї  ррооззввииттккуу  

ппссииххооллооггііїї..  ЯЯкк  ннааууккаа,,  вв  ссууччаассннооммуу  ппооззииттииввннооммуу  ззннааччеенннніі  

ссллоовваа,,  ввооннаа  ссффооррммууввааллаассьь  ннааппррииккііннцціі  XXIIXX  сстт..,,  ккооллии  уу  11887799  

ррооцціі  ппооччааллаа  ррооббооттуу  ззаассннооввааннаа  ВВ..  ВВууннддоомм  вв  ЛЛееййппццииггуу  

ллааббооррааттооррііяя  ееккссппееррииммееннттааллььннооїї  ппссииххооллооггііїї..  ЗЗ  цціієєїї  ттооччккии  

ззоорруу,,  ддоосслліідджжеенннняя  ммииннууллиихх  ттииссяяччооллііттьь  єє  ««ппееррееддііссттоорріієєюю  

ннааууккии»»..  

ВВііттччииззнняяннаа  ттррааддииццііяя  вв  ццььооммуу  ппииттаанннніі  ввііддррііззнняяєєттььссяя  

ввіідд  ззааххііддннооїї..  ММ..  ГГ..  ЯЯрроошшееввссььккиийй,,  ВВ..  АА..  РРооммееннееццьь  ттаа  іінншшіі  

ііссттооррииккии  ппссииххооллооггііїї  ввооллііююттьь  ббааччииттии  ссввіійй  ппррееддммеетт  вв  

шшиирршшиихх  ччаассооввиихх  ррааммккаахх,,  ттооммуу  їїхх  ппрраацціі  ннооссяяттьь  ннааззввии  

««ІІссттооррііяя  ппссииххооллооггііїї  ссттааррооддааввннььооггоо  ссввііттуу  іі  ссееррееддннііхх  ввііккіівв»»,,  

««ІІссттооррііяя  ппссииххооллооггііїї  ееппооххии  ВВііддрроодджжеенннняя»»  ттоощщоо..  

ООттжжее,,  ппеерршшіі  ввччеенннняя  ттаа  ппррааккттииккии  ппссииххііччннооїї  ддііяяллььннооссттіі  

ввииннииккллии  вв  ддооііссттооррииччнніі  ччаассии,,  вв  ррааммккаахх  ммааггііччннооїї  ттррааддииццііїї  ттаа  

ааннііммііссттииччнниихх  ккууллььттіівв..  ВВппррооддооввжж  ттииссяяччооллііттьь  ллююддии  

ммииссллииллии  ппссииххііччнніі  яяввиищщаа  яякк  ппрроояявв  ддуушшіі,,  ссккллааддооввооїї  

ллююддссььккооїї  ііссттооттии,,  яяккаа  ккееррууєє  ттііллоомм..  ТТааккиийй  ппоогглляядд  

ппррииттааммаанннниийй  ссууччаасснниимм  ррееллііггііййнниимм  ттаа  ііддееааллііссттииччнниимм  

ттееччііяямм,,  яяккіі  ппррооггооллоошшууююттьь  ддуушшуу  ннееммааттееррііааллььннооюю  ссууттннііссттюю  

ллююддииннии..  

ВВ  ааннттииччннуу  ддооббуу  ппссииххооллооггііяя  ввииннииккллаа  йй  ррооззввииввааллаассяя  яякк  

ввччеенннняя  ппрроо  ««ддуушшуу»»..  ППеерршшіі  ддааввннььооггррееццььккіі  ффііллооссооффии  

ддооттррииммууввааллииссяя  ммааттееррііааллііссттииччнниихх  ппоогглляяддіівв  ннаа  ппррииррооддуу  

ддуушшіі..  

ННааййввааггоомміішшиимм  ввннеессккоомм  вв  ррооззввииттоокк  ппссииххооллооггііччнниихх  

ззннаанньь  ааннттииччннооггоо  ппееррііооддуу  вввваажжааєєттььссяя  ддооррооббоокк  

ААррииссттооттеелляя..  ЙЙооггоо  ттррааккттаатт  ««ППрроо  ддуушшуу»»  ммііссттииттьь  оогглляядд  іі  

ккррииттииккуу  ссууччаасснниихх  ййооммуу  ууяяввллеенньь  щщооддоо  ппррееддммееттуу  ннааууккии..  

ВВіінн  ррооззккрриивв  рроолльь  ммееххааннііззммуу  аассооццііааццііїї  вв  ппііззннааввааллььнниихх  

ппррооццеессаахх..  ЙЙооммуу  ннааллеежжииттьь  ввччеенннняя  ппрроо  ттррииррііввннееввуу  

іієєррааррххііюю  ззддааттннооссттіі  ппссииххііккии  ппрроо  ффооррммуувваанннняя  ххааррааккттеерруу,,  

ппрроо  ввииддии  ммииссллеенннняя  ((««ппррааккттииччнниийй»»  іі  ««ттееооррееттииччнниийй»» 

ррооззуумм)),,  ппрроо  ввііккооввіі  ооссооббллииввооссттіі  ррооззввииттккуу  ттаа  іінн..  



АА  ггооллооввннее,,  ззаассттооссоовваанніі  нниимм  ппррииннццииппии  

ссииссттееммннооссттіі,,  ддееттееррммііннііззммуу  ттаа  ррооззввииттккуу  ссттааллии  

оорріієєннттииррааммии  ддлляя  ннаассттууппнниихх  ддооссллііддннииккіівв,,  єє  ввооннии  

ааккттууааллььннииммии  іі  ссььооггоодднніі..  

ББооггооссллооввссььккіі  ттррааккттааттии  ттаа  ппррооппооввііддіі  ССееррееддннььооввііччччяя  

ммііссттииллии  ддееяяккіі  ііддееїї  зз  ааннттииччннооссттіі..  ЗЗооккррееммаа,,  ввччеенннняя  ппрроо  

ррееффллееккссііюю,,  ттииппооллооггііюю  йй  іієєррааррххііюю  ппссииххііччнниихх  яяввиищщ  

ССттааггііррииттаа,,  ввччеенннняя  ннееооппллааттооннііккіівв..  

ННоовваа  ееппооххаа,,  ВВііддрроодджжеенннняя,,  ррууййннууєє  ддееяяккіі  ііннссттииттууттии  

ссееррееддннььооввііччннооггоо  ссууссппііллььссттвваа,,  яяккіі  ууттииссккааллии  ллююддссььккуу  

ооссооббииссттііссттьь  ((ццееххоовваа,,  ффееооддааллььннаа  ссттррууккттуурраа)),,  аа  ппеерршш  ззаа  

ввссее,,  ввннооссииттьь  ззммііннии  вв  ппееддааггооггііччннуу  ппррааккттииккуу,,  щщоо  ддооттии  

ббааззууввааллииссьь  ннаа  ссххооллаассттииччнніійй  ттррааддииццііїї  ттаа  ппііддннооссииттьь  

ііннттеерреесс  ддоо  ааннттииччннооггоо  ссппааддккуу..  

ННаа  ммеежжіі  XXVV--XXVVII  сстт..  ввппеерршшее  уу  ддррууцціі  зз’’яяввлляяєєттььссяя  

ссллооввоо  ««ППссииххооллооггііяя»»,,  вв  ппррааццяяхх  ввііддооммооггоо  ммааггддееббууррззььккооггоо  

ппррооффеессоорраа  ффііллооссооффііїї  РР..  ГГооккллееннііууссаа  іі  ййооггоо  ууччнняя  

ОО..  ГГаассммааннаа..  

ЗЗ  ННооввооггоо  ччаассуу  ппссииххооллооггііяя  ппррооддооввжжууєє  ссввіійй  ррооззввииттоокк  

уу  ммеежжаахх  ффііллооссооффссььккиихх  ссииссттеемм  РРееннее  ДДееккааррттаа,,  ЛЛееййббннііццаа,,  

ЛЛооккккаа,,  ҐҐааррттлліі  ттаа  іінншшиихх..  ННаа  ууккррааїїннссььккиихх  ттееррееннаахх  

ввииввччеенннняя  ппссииххооллооггііїї  ррооззггооррттааєєттььссяя  вв  ККииєєввоо--

ММооггиилляяннссььккіійй  ААккааддееммііїї..  ККууррсс  цціієєїї  ннааууккии  ччииттаавв  ІІ..  ҐҐііззеелльь,,  

ппррооффеессооррии  ААккааддееммііїї  ЛЛ..  ББааррааннооввиичч  ттаа  ЙЙ..  ҐҐаалляяттооввссььккиийй  

ппррииддіілляяллии  їїйй  ууввааггуу  вв  ссввооїїхх  ттввоорраахх,,  ссппииррааююччииссьь  ннаа  

ффііллооссооффііюю  ААррииссттооттеелляя  вв  їїїї  ссххооллаассттииччнніійй  ііннттееррппррееттааццііїї..  УУ  

11886688  ррооцціі  КК..  ММ..  ГГааннккееввиичч  ввииддаавв  ппеерршшиийй  ппііддррууччнниикк  

««ППссииххооллооггііяя»»,,  аа  вв  11887744  --  ««ККооррооттккиийй  ннаарриисс  ппссииххооллооггііїї  ддлляя  

уужжииттккуу  вв  шшккооллаахх  ссееррееддннііхх»»..  

ФФііллооссооффссььккиийй  ееммппііррииззмм  XXVVIIIIII  сстт..  ппррооггооллооссиивв  

ддііййсснниимм  ллиишш  ттее,,  щщоо  ддааннее  уу  ббееззппооссееррееддннььооммуу  ччууттттєєввооммуу  

ддооссввііддіі..  ТТааккаа  ууссттаанноовваа  ззммуушшууввааллаа  шшууккааттии  ообб’’єєккттииввнніі  

ооссннооввии  ппссииххііччнниихх  ппррооццеессіівв,,  аа  вв  ммееттооддооллооггііччннооммуу  ппллаанніі  ––  

ввііддссттууппииттии  ввіідд  ззввииччннооггоо  ссппоогглляяддаанннняя  ннаа  ккооррииссттьь  

ееккссппееррииммееннттіівв..  

ВВппррооддооввжж  XXVVIIIIII--XXIIXX  ссттооллііттьь  ааккттииввнниийй  ррооззввииттоокк  

ддііссттааллаа  аассооццііааттииввннаа  ппссииххооллооггііяя,,  аассооццііааццііяя  ррооззгглляяддааєєттььссяя  

уу  ммееххааннііссттииччннооммуу  ззннааччеенннніі  яякк  ссппооллууччеенннняя,,  зз’’єєддннаанннняя  

ееллееммееннттіівв  вв  єєддииннее  ццііллее..  



ЩЩоо  ттааккее  ппссииххооллооггііяя??  ППеерршш  ззаа  ввссее,,  ццее  ннааууккаа,,  

яяккаа  єє  ннааййссккллаадднніішшооюю,,  ддооссииттьь  ццііккааввооюю  іі  вваажжллииввооюю  

ддлляя  ллююддииннии..  

ТТиимм  ббііллььшшее,,  щщоо  ввооннаа  єє  оодднніієєюю  зз  ннааййддииввнніішшиихх  

ннаауукк..  ППррааввддаа,,  вв  ннаашш  ччаасс  ззддииввууввааттии  ллююддииннуу  ччиимм--ннееббууддьь  

ннее  ттаакк  ввжжее  йй  ллееггккоо..  ААдджжее  ннаашшее  ссььооггооддеенннняя  ннааппооввннееннее  

вврраажжааююччииммии  ддииввооввиижжннииммии  ввііддккррииттттяяммии  іі  ззввеерршшеенннняяммии  вв  

ссооццііааллььнніійй,,  ннааууккооввіійй,,  ппооллііттииччнніійй  ттаа  ееккооннооммііччнніійй  ссффеерраахх..  ІІ  

ввссее  ттааккии,,  ннааййззааггааддккооввіішшіі,,  ддааллееккоо  щщее  ннее  ввииввччеенніі  ддоо  ккііннццяя,,  

ттааєєммнниицціі  ззннааххооддяяттььссяя  вв  ссаамміійй  ллююддиинніі  іі  ооссооббллииввоо  вв  їїїї  

ппссииххііччнніійй  ддііяяллььннооссттіі..  

ВВддууммааййммооссьь,,  ннаассккііллььккии  ддииввнніі  ддууххооввнніі  ссииллии  

ллююддииннии,,  яяккіійй  ввддааллооссяя  ввііддккррииттии  іі  ооббґґррууннттууввааттии  

ррііззннооммааннііттнніі  ззааккооннооммііррннооссттіі  ллююддссььккооггоо  ббууттттяя,,  

ззааккооннооммііррннооссттіі  ззааггааддккооввооггоо  ввссеессввііттуу..  ММааббууттьь,,  ннааййббііллььшш  

ззааггааддккооввиимм  іі  ннааддаалліі  ззааллиишшааєєттььссяя  ммооззоокк  ллююддииннии,,  

ммааллееннььккаа  ккррииххііттккаа  вв  ппооррііввнняянннніі  зз  ввссеессввііттоомм,,  яяккаа  ввммііщщууєє  

вв  ссооббіі  ввеессьь  ццеейй  ввссеессввіітт  іізз  ууссііммаа  ййооггоо  ччууддеессааммии,,  

ззааккооннааммии,,  ввллаассттииввооссттяяммии  іі  ссииллааммии..  ООссьь,,  ччооммуу  ммии  

ккаажжееммоо,,  щщоо  ззіі  ввссііхх  ччууддеесс,,  яяккіі  ннаамм  ввііддоомміі  --  ццее  ссааммаа  

ллююддииннаа..  ТТооммуу  ззааккллиикк  ««ппііззннаайй  ссааммооггоо  ссееббее»»,,  яяккиийй  ббуувв  

ззввееррннеенниийй  ддоо  ллююддеейй  щщее  ддррееввннььооггррееццььккиимм  ффііллооссооффоомм  

ССооккррааттоомм,,  ззааллиишшааєєттььссяя  оодднниимм  зз  ннааййааккттууааллььнніішшиихх  іі  ддлляя  

ллююддеейй  XXXXII  ссттооллііттттяя..  

««ППссииххооллооггііяя»»  ввжжииввааєєттььссяя  вв  ппооввссяяккддееннннооммуу,,  

жжииттттєєввооммуу  ррооззуумміінннніі..  ППссииххооллооггоомм  ннааззииввааююттьь  ллююддииннуу,,  

яяккаа  ззааввддяяккии  жжииттттєєввооммуу  ддооссввііддуу  ммоожжее  ббааггааттоо  ввііддччууттии,,  

ппооббааччииттии,,  ззррооззууммііттии  іі  ннааввііттьь  ппееррееддббааччииттии  вв  іінншшиихх  

ллююддяяхх..  ВВ  ттааккооммуу  ррооззуумміінннніі  ккоожжнниийй  зз  ннаасс  єє  ппссииххооллооггоомм  іі  

ззааййммааєєттььссяя  ппссииххооллооггіієєюю..  ААдджжее  ммии  ппооссттііййнноо  ввззааєєммооддіієєммоо  

зз  іінншшииммии  вв  ррііззннооммааннііттнниихх  ссффеерраахх  ллююддссььккооггоо  жжииттттяя..  ППррии  

ццььооммуу  ммии  ттаакк  ччии  ііннааккшшее  ззммуушшеенніі  ффооррммууввааттии  ддлляя  ссееббее  

ввііддппооввіідднніі  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ввннууттрріішшнніійй  ссввіітт  іі  ооссооббллииввооссттіі  

цциихх  ллююддеейй,,  ппрроо  їїхх  ссттааввллеенннняя  ддоо  ннаасс  іі  ооттооччууююччооггоо  

ссееррееддооввиищщаа,,  ппрроо  їїхх  ннааммііррии,,  ддууммккии  ттаа  іінншшее..  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Відомий науковець Ланге залишив значний слід у 

розвитку вітчизняної психології. Досвідчений 
експериментатор, який довів щаблинний характер 
сприйняття і сформулював закон перцепції, важливий 
для розуміння єдності чуттєвого і логічного у пізнанні, 
розробив моторну теорію уваги. Ланге глибоко 
усвідомлював необхідність розвитку теоретичної 
психології. 

«Психологія» видана в 1914 р. присвячена 
об’єктивно-суб’єктивному тлумаченню психології, яка 
визначається Ланге як наука про свідомість, що 
передбачає її суб’єктивність. Пізніше «Психологія» була 
перевидана під назвою «Психический мир», де Ланге 
прямо говорив про діяльність як про військове служіння 
справі свого сюзерена – Науці. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
І. М. Сєченов (1829-1905) - закінчив Головне 

інженерне училище в Петербурзі і медичний факультет 
Московського університету. Протягом трьох років він 
навчався у Німеччині, займався біологією, фізикою та 
аналітичної хімією. Учнями Сєченова були академік 
І. Павлов, професор К. А. Тимирязев і багато інших. 

До книги «Психологічні етюди» увійшла одна з 
найважливіших робіт І. М. Сєченова «Рефлекси 
головного мозку», яка спочатку була заборонена 
цензурою, а її автор ледве не був засланий на Соловки 
за пропаганду матеріалізму і безбожництва. Ця робота 
поклала початок ери об'єктивної психології. Великий 
вплив робота Сєченова справила на З. Фрейда, 
І. П. Павлова та багатьох інших видатних вчених. 

Також в цю книгу входить стаття І. М. Сєченова 
«Зауваження на книгу Г. Кавеліна “Завдання 
психології”». Завершує збірник етюд з провокаційною 
назвою «Кому і як розробляти психологію?», у якій 
розглянуті основні завдання, підходи, принципи і 
методи нової науки. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Теодюль Арман Рібо - французький психолог, 

філософ, основоположник французької наукової 
психології, представник матеріалістичного напрямку 
асоціанізма. Згідно Рібо психологія повинна бути наукою 
об'єктивною, генетичною, патологічною та порівняльною, 
її предметом є вивчення конкретних фактів психічного 
життя в процесі її розвитку в нормі та патології. На 
основі вивчення розладів пам'яті, волі, уваги Рібо 
встановив ряд закономірностей психічного життя людини 
і поклав початок всесвітньо відомій французькій 
психопатологічній школі. 

В книзі «Болезни памяти» автор поставив собі за мету 
дати в цій роботі психологічну монографію хвороб 
пам’яті і намагатися прийти до деяких загальних 
висновків з цього предмету. Тут зібрано велике число 
спостережень і цікавих фактів, які ще не були разом 
співставлені. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гаральд Гефдінг (1843-1931) - видатний датський 

філософ і психолог, професор Копенгагенського 
університету. 

«Очерки психологии, основанной на опыте» стали 
значною подією в області психологічної науки, довгий 
час книга залишалася одним з кращих посібників з 
прикладної психології. У книзі автор знайомить читачів з 
предметом і методами психологічного дослідження: 
психологічним аналізом, експериментальною 
психологією, суб'єктивною та об'єктивною психологією; 
показує взаємини різних методів. Він розглядає сутність 
душевної діяльності, виділення її в ході еволюції; вивчає 
її структуру, в якій однаково важливі свідомі і несвідомі 
психічні структури; досліджує душевну діяльність в стані 
сну, прагне з'ясувати, як далеко простягається душевне 
життя. 

У книзі детально вивчена робота психологічних 
елементів, що сформувалися шляхом диференціації в 
ході розвитку роду. Автор розглядає психологію 
пізнання, почуття, волі як трьох найважливіших 
елементів психічної діяльності. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. І. Челпанов - російський психолог і філософ. Він 
намагався побудувати психологію на основі концепції 
«емпіричного паралелізму» і вважав, що психологія 
повинна бути вільна від будь-якої філософії. 

У книзі «Очерки психологии» викладається 
психологія емпірична і експериментальна. Так як цей 
останній вид психології встиг розвинутися в самостійну 
галузь, то для докладного ознайомлення з нею автор 
рекомендує читачам скористатися його керівництвом 
«Введення в експериментальну психологію». Для 
демонстрування психологічних експериментів автор 
рекомендує сконструйований ним «Універсальний 
Психологічний прилад». На цьому приладі, технічно 
надзвичайно спрощеному і внаслідок цього доступному 
і для осіб без спеціальної технічної підготовки, можна 
провести всі основні психологічні експерименти. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книга Г. Челпанова «Введение в 

єкспериментальную психологию» не є посібником, який 
в більшій чи меншій повноті викладав би результати 
досягнуті сучасною експериментальною психологією. 

Зміст, об’єм і форма викладення цієї книги в 
цілому визначаються тією задачею, яка нею 
переслідується. Книга призначена для студентів вищих 
навчальних закладів, які мають психологічні лабораторії 
і саме як інструкція для лабораторних занять. 

У книзі викладаються не результати 
експериментальних досліджень, а методи досліджень. 
В цьому розумінні вона могла б бути названа методикою 
експериментальної психології. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гордон Л. А. – російський соціолог, спеціаліст в 

галузі соціології праці, побуту і вільного часу, 
соціальної структури, робочого руху. Він володів 
рідкісними дослідницькими і організаторськими 
здібностями, вмінням залучити до спільної роботи 
вчених-спеціалістів різних наукових дисциплін із різних 
країн. В своїй праці «Психологія і педагогіка інтересу» 
він розкрив види інтересів, взаємовідношення між 
потребами й інтересами, психологічну природу 
інтересу, а також значення і місце інтересу в 
педагогічному процесі. 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. Крогіус – російський психолог, доктор 

медицини, професор, основоположник російської 
тифлопсихології. Одна з головних його праць «Из 
душевного мира слепых» є першим систематичним 
експериментально-психологічним дослідженням в цій 
галузі. 

В статтях із загальної і експериментальної 
психології він виступає противником фізіологічного і 
атомізуючого напрямку в психології і відстоює тісний 
зв’язок психології з філософією. 

 
 
 
 
 


