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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Історія Харківської психологічної 
школи” складена відповідно до освітньо-професійної  програми 
підготовки бакалавр напряму 6.030102  психологія

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Історія  Харківської

психологічної  школи»  є  вивчення  психологічних  знань  про  історію
Харківської психологічної школи, передісторію її створення, етапів розвитку,
основної  проблематики  досліджень,  культурно-історичної  теорії,  яка  стала
підґрунтям її створення, та теорій, які були створені у логіці досліджень цієї
школи (теорія діяльності, теорії пам’яті).

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Основними завданнями вивчення  дисципліни  є  надбання  студентами

професійних  компетентностей  через  вивчення  «Історії  Харківської
психологічної школи», а саме: поглиблення студентами теоретичних знань з
історії  психології,  культурно-історичної  психології,  теорії  діяльності,  теорії
поетапного  формування  розумових  дій,  теорії  пам’яті.  Вивчення  «Історії
Харківської  психологічної  школи» передбачає  засвоєння основних методів,
що  були  розроблені  в  Харківській  психологічній  школі,   одержання
практичних вмінь та навичок у проведенні експериментальних досліджень, а
також досліджень мимовільної пам’яті. 

1.3. Кількість кредитів – 3 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

4-й -й
Семестр

8-й -й
Лекції

15 год.  год.
Практичні, семінарські заняття

 15год.  год.



Лабораторні заняття
 год.  год.

Самостійна робота
 60 год.  год.

Індивідуальні завдання 
год.

1.6. Заплановані результати навчання
-  знання,  що таке Харківська психологічна школа; якими були передумови
створення  Харківської  психологічної  школи;  в  чому  полягала  специфіка
ситуації у вітчизняній психології кінця 20-х – початку 30-х років ХХ століття;
історії створення Харківської психологічної школи; проблематики досліджень
Харківської психологічної школи; основних положень культурно-історичної
теорії  Л.С.Виготського;  теорії  діяльності  О.М.Леонтьєва;  теорії  поетапного
формування  розумових  дій  П.Я.Гальперіна;  досліджень  представників
Харківської психологічної школи; теорії пам’яті П.І.Зінченка; теорії пам’яті
Г.К. Середи.

-  уміння орієнтуватися  в  науковій  та  навчальній  літературі  з  даної
проблематики;  здійснювати  інформаційний  пошук  в  мережі  Інтернету;
аналізувати  різні  погляди  щодо  співвідношення  теорій  Л.С.Виготського  і
О.М.Леонтьєва;  планувати  власне  дослідження  за  принципами  теорії
діяльності та культурно-історичної психології.

-  здатності  аналізувати оригінальні наукові монографії та статті за робити з
них висновки й узагальнення. 

Сформованості наступних компетентностей:
критичного мислення, 
аналітичних вмінь,
рефлексивності,
самоосвіти,
самостійної роботи,
самоорганізації,
самоконтролю,
формулювання проблеми,
прийняття рішення,
позитивно орієнтованої активності.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Передумови й створення Харківської психологічної школи

Тема 1. Ситуація в радянській психології  в кінці 20-х – початку 30-х
років ХХ століття.



Ситуація в радянській психології в кінці 20-х – початку 30-х років ХХ
століття. Розмаїття напрямків в психології  початку ХХ століття і згортання
досліджень з психоаналізу, психотехніки, педології. Боротьба в психології за
створення  «нової»  психології.  Репресії  щодо  культурно-історичного
напрямку. 

Тема 2. Передумови та створення Харківської психологічної школи.

Передумови та створення Харківської психологічної школи. Харків як
сховище і база наукових досліджень для психологів-учнів Л.С.Виготського.
Характеристика наукової  психологічної  бази,  створеної  у  Харкові  в  ХІХ –
початку  ХХ  століття.  Основні  напрямки,  що  розвивались,  та  наукові
інституції. Переїзд учнів Л.С.Виготського до Харкова і початок їх роботи. 

Тема 3. Культурно-історична теорія Л.С.Виготського.

Основні  положення  культурно-історичної  теорії  Л.С.Виготського.
Предмет і метод. Поняття про вищі психічні функції, опосередкованість, знак,
інтеріоризацію.  Розуміння  розвитку  людини.  Зв’язок  мислення  та  мови.
Формування понять (побутові та наукові поняття). Значення та зміст.

Розділ 2. Теорія діяльності 

Тема  1.  Дослідження  різних  видів  дій  (дослідження  О.В.Запорожця,
В.І.Асніна та ін.) 

Дослідження  різних  видів  дій.  Дослідження  орудійних  дій  дитини
(П.Я.Гальперін),  сенсорних дій (В.І.Аснін,  О.В.Запорожець, О.М.Леонтьєв),
розумових дій (В.І.Аснін, О.В.Запорожець, О.Є.Хоменко), усвідомлення мови
в процесі гри у дошкільників (Г.Д.Луков) та ін. 

Тема 2. Теорії діяльності О.М.Леонтьєва і П.Я.Гальперіна 
Теорія  діяльності  О.М.Леонтьєва.  Поняття  діяльності,  генезис

діяльності.  Структура  діяльності:  діяльність,  дія,  операція  та  їх
співвідношення з поняттями мотиву, мети та умов. Діяльність і свідомість.
Поняття  про  орієнтовну  активність  діяльності  П.Я.Гальперіна.
Функціональна структура дії за П.Я.Гальперіним.

Розділ 3. Теорія пам’яті П.І.Зінченка та її подальший розвиток

Тема 1.Теорія пам’яті П.І.Зінченка
Теорія пам’яті П.І.Зінченка. Мимовільне запам’ятовування як предмет

досліджень  П.І.Зінченка.  Залежність  ефективності  запам’ятовування  від
місця  матеріалу  в  структурі  дії.  Експерименти  П.І.Зінченка.  Порівняльний
аналіз довільного і мимовільного запам’ятовування. 

Тема 2. Теорія пам’яті Г.К.Середи
Теорія  пам’яті  Г.К.Середи.  Основні  положення  теорії  пам’яті

Г.К.Середи: інтенціональний та реконструктивний характер пам’яті, гіпотеза
про  футурогенну  природу  пам’яті.  Специфічні  функції  пам’яті:  часова



організація  елементів  досвіду  і  оціночно-смисловий  фільтр,  орієнтація  на
майбутнє  як  системотворчий  фактор  пам’яті.  Визначення  пам’яті  як
механізму системної організації індивідуального досвіду. Проблема «пам’ять
і особистість». 

Тема  3.  Місце  досягнень  Харківської  психологічної  школи  у
вітчизняній та світовій   психології

Місце  досягнень  Харківської  психологічної  школи  у  вітчизняній  та
світовій    психології.  Теорія  діяльності  як  основа  діяльнісного  підходу  в
психології.  Теорія  пам’яті  П.І.Зінченка  як  втілення  діяльнісного підходу  в
психологію  пам’яті.  Теорія  Г.К.Середи  як  продовження  і  розвиток  ідей
П.І.Зінченка  й  Харківської  психологічної  школи.  Започаткування  школи
психології пам’яті.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
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Розділ 1. Передумови й створення Харківської психологічної школи
Тема 1.Ситуація в 
радянській психології в 
кінці 20-х – початку 30-
х років ХХ століття

8 1 2 5

Тема 2. Передумови 
та створення 
Харківської 
психологічної школи

6 1 5

Тема 3.Культурно-
історична теорія 
Л.С.Виготського

18 4 4 10

Разом за розділом 1 32 6 6 20
Розділ 2. Теорія діяльності

Тема 1. Дослідження 
різних видів дій

12 2 10

Тема 2. Теорії 
діяльності Леонтьєва та
Гальперіна 

16 2 4 10

Разом за розділом 2 28 4 4 20
Розділ 3. Теорія пам’яті П.І.Зінченка і її подальший розвток

Тема 1.Теорія пам’яті 
П.І.Зінченка

10 2 8

Тема 2. Теорія пам’яті
Г.К.Середи

14 2 4 8

Тема 3.Місце досягнень
ХПШ у вітчизняній та 
світовій психології

6 1 1 4



Разом за розділом 3 30 5 5 20
Усього годин 90 1

5
1
5

60

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

№
з/п

Назва теми Кільк. годин
денн
а

заочна

1 Ситуація в радянській психології в кінці 20-х –початку
30-х років ХХ століття. 

2

2 Культурно-історична теорія Л.С.Виготського 4
3 Теорії О.М.Лентьєва і П.Я.Гальперіна та їх 

порівняльний аналіз
4

4 Теорія пам’яті Г.К.Середи 4
5 Значення розробок Харківської психологічної школи 1

Разом 15

5. Завдання для самостійної робота

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Прочитати  і проаналізувати розділ про створення 
Харківсь кої школи в посібнику «Історія психології на 
Слобожанщині» (Іванова О.Ф.)

5

2 Підготуватись до семінару з культурно-історичній теорії
Л.С.Виготського, прочитати та проаналізувати його

роботи «Про психологічні системи» та «Історія вищих
психічних функцій» 

5

3 Проаналізувати статтю В.П.Зінченка «П.Я.Гальперін: від
дії з заданими властивостями до свобідної думки» 

10

4 Прочитати та проаналізувати розділи «Діяльність і 
свідомість» і «Діяльність і особистість» з монографії 
О.М.Леонтьєва «Діяльність. Свідомість. Особистість» та
книгу П.Я.Гальперіна «Вступ до психології»

10

5 Прочитати і проаналізувати статтю  В.В.Петухова 
«Проблема осмисленої дії»

10

6 Прочитати та проаналізувати статтю В.П.Зінченка 
«Жива пам’ять в дослідженнях П.І.Зінченка(ретроспект і
проспект)

8

7 Підготуватись до семінару і прочитати статті Г.К.Середи 
«До проблеми співвідношення основних видів пам’яті в 
концепції «діяльність - пам’ять – діяльність» і 
«Теоретична модель пам’яті як механізму системної 

8



організації індивідуального досвіду»
8 Зробити самостійний інтернет пошук щодо 

використання ідей Харківської психологічної школи»
4

Разом 60

7. Методи контролю
      Вивчення  курсу  супроводжується  проведенням  поточного,

модульного  та  підсумкового  контролю  за  якістю  отриманих  студентами
знань.

До  методів  контролю  належить  поточне  оцінювання  кожної  теми  і
розділу, а також підсумковий контроль, яким є письмовий іспит.

Для  поточного  оцінювання  використовуються  відповіді  протягом
семінарських занять, перевірка опрацювання літератури.

                                 
Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях

Тема 1. Ситуація в радянській психології в кінці 20-х –початку 30-х років ХХ
століття.

Форма контролю – робота протягом семінарського заняття.
Критерії оцінювання:
7 балів – знання основної та допоміжної літератури, активне обговорення
6 балів – знання основної літератури, активне обговорення
5 бали – знайомство з літературою, участь в обговоренні
4 бали – фрагментарне знайомство з літературою, періодичне включення в 
обговорення
3-2 бали –поверхове знайомство з літературою, пасивність при обговоренні 
1 бал – формальна присутність

Тема 2. Передумови створення Харківської психологічної школи.

Форма контролю – робота протягом семінарського заняття.
Критерії оцінювання:
7 балів – знання основної та допоміжної літератури, активне обговорення
6 балів – знання основної літератури, активне обговорення
5 бали – знайомство з літературою, участь в обговоренні
4 бали – фрагментарне знайомство з літературою, періодичне включення в 
обговорення
3-2 бали –поверхове знайомство з літературою, пасивність при обговоренні 
1 бал – формальна присутність

Тема 3. Культурно-історична теорія Л.С.Виготського.

Форма контролю – робота протягом семінарського заняття.

Критерії оцінювання:
8-7 балів – знання основної та допоміжної літератури, активне обговорення



6 балів – знання основної літератури, активне обговорення
5 бали – знайомство з літературою, участь в обговоренні
4 бали – фрагментарне знайомство з літературою, періодичне включення в 
обговорення
3-2 бали –поверхове знайомство з літературою, пасивність при обговоренні 
1 бал – формальна присутність

Тема 4. Дослідження різних видів дій

Форма контролю – робота протягом семінарського заняття.

Критерії оцінювання:
8-7 балів – знання основної та допоміжної літератури, активне обговорення
6 балів – знання основної літератури, активне обговорення
5 бали – знайомство з літературою, участь в обговоренні
4 бали – фрагментарне знайомство з літературою, періодичне включення в 
обговорення
3-2 бали –поверхове знайомство з літературою, пасивність при обговоренні 
1 бал – формальна присутність

Тема 5. Теорії діяльності О.М.Леонтьєва і П.Я.Гальперіна

Форма контролю – робота протягом семінарського заняття.

Критерії оцінювання:
8-7 балів – знання основної та допоміжної літератури, активне обговорення
6 балів – знання основної літератури, активне обговорення
5 бали – знайомство з літературою, участь в обговоренні
4 бали – фрагментарне знайомство з літературою, періодичне включення в 
обговорення
3-2 бали –поверхове знайомство з літературою, пасивність при обговоренні 
1 бал – формальна присутність

Тема 6. Теорія пам’яті П.І.Зінченка

Форма контролю – робота протягом семінарського заняття.

Критерії оцінювання:
7 балів – знання основної та допоміжної літератури, активне обговорення
6 балів – знання основної літератури, активне обговорення
5 бали – знайомство з літературою, участь в обговоренні
4 бали – фрагментарне знайомство з літературою, періодичне включення в 
обговорення
3-2 бали –поверхове знайомство з літературою, пасивність при обговоренні 
1 бал – формальна присутність

Тема 7. Теорія пам’яті Г.К.Середи



Форма контролю – робота протягом семінарського заняття.

Критерії оцінювання:
8-7 балів – знання основної та допоміжної літератури, активне обговорення
6 балів – знання основної літератури, активне обговорення
5 бали – знайомство з літературою, участь в обговоренні
4 бали – фрагментарне знайомство з літературою, періодичне включення в 
обговорення
3-2 бали –поверхове знайомство з літературою, пасивність при обговоренні 
1 бал – формальна присутність

Тема 8.  Місце досягнень Харківської психологічної школи у вітчизняній та
світовій   психології

Форма контролю – робота протягом семінарського заняття.

Критерії оцінювання:
7 балів – знання основної та допоміжної літератури, активне обговорення
6 балів – знання основної літератури, активне обговорення
5 бали – знайомство з літературою, участь в обговоренні
4 бали – фрагментарне знайомство з літературою, періодичне включення в 
обговорення
3-2 бали –поверхове знайомство з літературою, пасивність при обговоренні 
1 бал – формальна присутність

Критерії оцінювання підсумкового контролю

40  балів  студент  отримує  за  повне  розкриття  змісту  всіх   питань,
розуміння  основних  понять  і  категорій,  правильне  використання  наукової
термінології,  уміння  аналізувати,  оцінювати  факти,  викладати  матеріал
логічно, послідовно, наводити приклади щодо змісту питання.

35  балів  студент  отримує,  якщо  він  повною  мірою  розкриває  зміст
питань,  наводить  відповідні  пояснення  та  приклади,  але  допускає  деякі
неточності у викладенні матеріалу запитань.

30 балів студент отримує, якщо він розкриває зміст питань, наводить
відповідні пояснення та приклади, але допускає деякі помилки та неточності.

25  балів  студент  отримує  за  неповне,  схематичне  розкриття  змісту
питань,  допущення  помилок  в  термінології,  наведення  невідповідних
прикладів  або  їх  відсутність,  невміння  встановлювати  різницю  між
причинами та наслідками.

20  балів  студент  отримує  за  уривчасте  розкриття  змісту  питань,
відсутність  відповіді  на  одне питання,  допущення помилок в термінології,
наведення невідповідних прикладів або їх відсутність.

10  балів  студент  отримує  за  допущення  грубих  помилок  як  при
розкритті  змісту  матеріалу,  так  і  при  використанні  термінології,



схематичність, непослідовність викладення матеріалу, відсутність відповідей
на більш, чим одне питання.

                              
8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота

Підсумковий
семестровий

контроль
(іспит)

Сума

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 40 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
8 2 12 8 8 6 12 4

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано



9. Рекомендована література

Основна література
Підручники та посібники:

1. Іванова  О. Ф.  Історія  психології  ХІХ–ХХ  століття  (на  матеріалі
розвитку психології на Слобожанщині) : навчальний посібник / О. Ф.
Іванова. – Х. : ХДУ, 1995.

Монографії та статті:

2. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. :
Педагогика,  1982.  –  Т.  1  :   Исторический  смысл  психологического
кризиса.

3. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. – М. : Педагогика, 1982. –
Т. 2 : Мышление и речь.

4. Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин. – М. : МГУ,
1976.

5. Давывдов  В. В.  Понятие  деятельности  как  основание  исследований
научной  школы  Л. С.  Выготского  /  В. В.  Давывдов  //  Вопросы
психологии. – 1996. – № 5. – С. 20–29.

6. Зинченко В. П. Память и мышление в работах П. И. Зинченко /  В. П.
Зинченко // Психологические механизмы памяти и ее закономерности в
процессе обучения :  материалы первого Всесоюзного симпозиума по
психологии памяти. – Х., 1970. – С. 95–99.

7. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание / П. И. Зинченко. – М. :
Педагогика, 1961. 

8. Иванова  Е. Ф.  Теория  памяти  Г. К.Середы как  развитие  идей  школы
П. И.Зинченко / Е. Ф. Иванова // Культурно-историческая психология. –
2009. – № 2. – С. 23–37.

9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. –
М., 1975.

10.Становление  психологии  деятельности:  ранние  работы
А. Н. Леонтьева / под ред. А. А. Леонтьева и др.. – М., 2003.

11.Проблемы  психологии  памяти  /  под  ред.  П.  И.  Зинченко,  С.  П.
Бочаровой, В. П. Зинченко. – Х. : ХГУ, 1969.

12.Середа  Г. К. К  проблеме  соотношения  основных  видов  памяти  в
концепции  «деятельность – память – деятельность»  /  Г. К. Середа //
Вестн. Харьк. ун-та. Сер. : Психология памяти и обучения. – 1979. – №
187, вып. 12. – С. 3–10.

13.Середа  Г. К. Теоретическая  модель памяти как  механизма системной
организации индивидуального опыта / Г. К. Середа // Вестн. Харьк. ун-
та.  Сер.  :  Психология  деятельности  и  познавательных  процессов.  –
1984. – № 253. – С. 10–18. 



14.Середа  Г. К. Что  такое  память?  /  Г. К. Середа //  Психологический
журнал. – 1985. – Т. 6, № 6. – С. 41–48.

15.Ясницкий А.  Очерк истории Харьковской школы психологии:  первая
научная  сессия  Харьковского  государственного  педагогического
института и появление «Харьковской школы психологии» (1938) /  А.
Ясницкий // Культурно-историческая  психология.  –  2009.  –  №  2.  –
С. 95–106. 

Допоміжна література

1. Асмолов  А. Г. Неодеятельностная  парадигма  в  мышлении  ХХI  века:
деятельность как существование / А. Г. Асмолов // Мир психологии. –
2003. – № 2. – С. 155–158.

2. Зинченко В.П. П.Я.Гальперин: от действия с заданными свойствами к
свободной мысли // Вопросы психологии. – 2002. - №5.

3. Зинченко  В.П.Живая  память  в  исследованиях  П.И.Зинченко
(ретроспект и проспект) // Культурно-историческая психология. – 2009.
- №3.

4. Мещеряков  Б.  Г.  Мнемические  эффекты  П.  И.  Зинченко  /  Б.  Г.
Мещеряков //  Культурно-историческая психология. – 2009. – № 2. – С.
3–13.

5. Середа Г. К. О значении научного вклада П.  И. Зинченко в развитие
психологии  памяти  (к  80-летию  со  дня  рождения)  /  Г. К. Середа //
Вопросы психологии. – 1984. – № 6. – С. 137–140.

6. Середа  Г. К. О  структуре  учебной  деятельности,  обеспечивающей
высокую  продуктивность  непроизвольного  запоминания  /  Г. К.
Середа // Проблемы психологии памяти / под ред. П. И. Зинченко, С. П.
Бочаровой, В. П. Зинченко. – Х., 1969. – С. 12–20.

7. Эльконин  Д. Б.  Об  источниках  неклассической  психологии  /  Д. Б.
Эльконин  //  Избранные  психологические  труды  /  под  ред.  В. В.
Давыдова, В. П. Зинченко. – М., 1989. 

8. Ясницкий А.  Очерк истории Харьковской школы психологии: период
1931–1936 гг.  / А. Ясницкий // Культурно-историческая психология. –
2008. – № 3. – С. 92–102.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/harkovskaya_psihologicheskaya_shkola
http://forpsy.ru/biography/otechestvennye_psikhologi/luriya_aleksandr_romanovic
h/
http://anleontiev.smysl.ru/b_ocherk.htm 

http://www.psychologos.ru/articles/view/harkovskaya_psihologicheskaya_shkola
http://anleontiev.smysl.ru/b_ocherk.htm
http://forpsy.ru/biography/otechestvennye_psikhologi/luriya_aleksandr_romanovich/
http://forpsy.ru/biography/otechestvennye_psikhologi/luriya_aleksandr_romanovich/


http://rideo.tv/galperin_p_ya/

http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=197 (інтерв’ю з Г.Л.Вигодськой)

Критерії оцінювання підсумкового контролю

40  балів  студент  отримує  за  повне  розкриття  змісту  всіх   питань,
розуміння  основних  понять  і  категорій,  правильне  використання  наукової
термінології,  уміння  аналізувати,  оцінювати  факти,  викладати  матеріал
логічно, послідовно, наводити приклади щодо змісту питання.

35  балів  студент  отримує,  якщо  він  повною  мірою  розкриває  зміст
питань,  наводить  відповідні  пояснення  та  приклади,  але  допускає  деякі
неточності у викладенні матеріалу запитань.

30 балів студент отримує, якщо він розкриває зміст питань, наводить
відповідні пояснення та приклади, але допускає деякі помилки та неточності.

25  балів  студент  отримує  за  неповне,  схематичне  розкриття  змісту
питань,  допущення  помилок  в  термінології,  наведення  невідповідних
прикладів  або  їх  відсутність,  невміння  встановлювати  різницю  між
причинами та наслідками.

20  балів  студент  отримує  за  уривчасте  розкриття  змісту  питань,
відсутність  відповіді  на  одне питання,  допущення помилок в термінології,
наведення невідповідних прикладів або їх відсутність.

10  балів  студент  отримує  за  допущення  грубих  помилок  як  при
розкритті  змісту  матеріалу,  так  і  при  використанні  термінології,
схематичність, непослідовність викладення матеріалу, відсутність відповідей
на більш, чим одне питання.

http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=197
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