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ВСТУП

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

1. Опис навчальної дисципліни

1.1.  Мета  викладання  навчальної  дисципліни:  ознайомлення  студентів  із  історією
Харківської психологічної школи. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
- поглиблення теоретичних знань студентів з історії становлення психологічної науки в м.
Харкові; 
- поглиблення теоретичних знань студентів з історії створення культурно-історичної теорії,
теорії діяльності та теорії пам’яті; 
- ознайомлення з основною проблематикою психологічних досліджень, які проводилися в
Харкові.  

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

-й 4-й
Семестр

-й 8-й
Лекції

 год. 6 год.
Практичні, семінарські заняття

 год. 4 год.
Лабораторні заняття

 год. - год.
Самостійна робота

 год. 80 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання:
-  система знань студентів  про основні  історичні  умови,  фактори та  факти  становлення
Харківської психологічної школи;
- система знань та уявлень студентів про роль і місце Харківської психологічної школи в
створенні культурно-історичної теорії, теорії діяльності та теорії пам’яті;
-  знання  студентів  про методи психологічних досліджень в   Харківській  психологічній
школі та вміння їх застосовувати на практиці.
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2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Харківська психологічна школа та розробка теорії діяльності

Тема  1.  Дослідження  харківських  психологів  в  руслі  теорії  діяльності   О.М.
Леонтьєва

Історичні  передумови  створення  Харківської  психологічної  школи.  Психологічні
погляди О.О. Потебні. Ситуація в радянській психології наприкінці 20-х – на початку 30-х
років ХХ століття. Періоди розвитку Харківської психологічної школи. Сутність кризи в
психології за Л.С. Виготським. Розвиток за Л.С. Виготським. Положення про культурно-
історичний розвиток психічних процесів. Учення про вищі психічні функції. Поняття про
інтеріоризацію-екстеріоризацію.

Проблематика  досліджень  групи  О.М.  Леонтьєва  у  Харкові.  Зв’язок  мови,
діяльності  та  свідомості.  Поняття  про  структуру  діяльності.  Види  діяльності  та
періодизація  вікового  розвитку.  Основні  принципи  психологічної  теорії  діяльності.
Дослідження П.Я. Гальперіна. Дослідження А.В. Запорожця. Дослідження В.І. Асніна.

Розділ 2. Харківська психологічна школа та розробка теорії пам’яті

Тема 1. Теорія пам’яті П.І. Зінченка

Основні положення концепції П.І. Зінченка. Класичні експерименти П.І. Зінченка з
вивчення  мимовільного  запам’ятовування.  Мимовільна  пам'ять  та  інші  види  пам’яті.
Закономірності  пам’яті,  відкриті  П.І.  Зінченком.  Проблема  «пам’ять  і  діяльність».
Проблема «пам’ять і особистість». 

Дослідження  структури  пам’яті  харківськими  психологами.  Проблема  розвитку
пам’яті. Сучасні дослідження харківських психологів.

Тема 2. Теорія пам’яті Г.К. Середи та інші дослідження.

Основні положення теорії пам’яті Г.К. Середи. Специфічні функції пам’яті в теорії
Г.К. Середи. Експериментальне дослідження ефектів пам’яті харківськими психологами.
Мнемотехніка.

Структура  особистості  за  О.К.  Дусавицьким.  Розвивальне  навчання за системою
Д.Б.  Ельконіна  -  В.В.  Давидова  у  Харкові.  Основні  напрями  сучасних  досліджень
харківських психологів.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Розділ 1. Харківська психологічна школа та розробка теорії діяльності

Тема 1. 

Дослідження 
харківських 
психологів в руслі 
теорії діяльності  
О.М. Леонтьєва

40 2 2 36

Разом за розділом 1 40 2 2 36
Розділ 2. Харківська психологічна школа та розробка теорії пам’яті

Тема 1. Теорія пам’яті
П.І. Зінченка

22 2 2 24

Тема 2. Теорія пам’яті
Г.К. Середи та інші 
дослідження

16 2 20

Разом за розділом 2 50 4 2 44
Усього годин 90 6 4 80

4. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Дослідження різних видів дій за теорією О.М. Леонтьєва в
Харківській психологічній школі

2

2 Теорія пам’яті П.І. Зінченка 2
Разом 4

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Підготовка до лекцій (за темами 1,2,3,4). 16
2 Підготовка та робота на семінарському занятті (за темами 2, 3 і 4). 24
3 Підготовка  та  проведення  самостійного  діагностичного

дослідження за методами вивчення пам’яті в руслі досліджень П.І.
Зінченко і Г.К. Середи. Написання звіту.

20

4 Підготовка та написання реферату за темою на вибір в руслі теорії
діяльності О.М. Леонтьєва

10

5 Підготовка до екзамену 10
Разом 80

6. Індивідуальні завдання
-

7. Методи контролю
Оцінювання  якості  роботи  та  дій  студентів  під  час  засвоєння  дисципліни

проводиться  з  урахуванням  складності  та  якості  виконання  завдань.  За  мінімальну
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кількість  балів  береться  найпростіші  завдання,  які  не  вимагають  значних  зусиль  для
виконання з боку студента.

На лекціях студенти ведуть конспект, наявність якого перевіряється. На практичних
заняттях студенти виступають за питаннями відповідної теми, консультуються щодо звіту
по діагностичному дослідженні та реферату. 

Зміст  самостійного  діагностичного  дослідження  складає  діагностика  видів  та
властивостей  пам’яті  за  методиками  П.І.  Зінченка  і  Г.К.  Середи.  В  межах  поточного
контролю  студенти  пишуть  реферат  за  матеріалами  теми  2  «Дослідження  харківських
психологів в руслі теорії діяльності  О.М. Леонтьєва».

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  застосовуються  методи
контролю. До методів контролю належать методи усного та письмового контролю. Метод
усного контролю: індивідуальне  опитування на практичних заняттях. Методи письмового
контролю:  звіт  за  виконання  діагностичного дослідження  пам’яті,  перевірка  конспектів
лекцій та підсумковий контроль, яким є письмовий іспит.

Критеріями контролю знань студентів є:
- систематичність підготовки та активність на практичних заняттях;
- виконання реферату в процесі поточного модульного контролю;

- систематичність відвідування лекцій;
- самостійне виконання діагностичного дослідження пам’яті за методиками видатних

харківських психологів, написання звіту.
За  активну  участь  у  практичних  заняттях  (змістовні  виступи,  виконання

діагностичних досліджень психологів Харківської школи)) загалом студенти отримують до
24 балів.  За  наявність  конспектів  першоджерел  студенти  отримують  до  8  балів.  За
систематичне відвідування лекцій (присутність) студенти отримують до 4 балів.

Критерії  оцінювання конспектів  першоджерел.  Повний конспект 1 першоджерела
оцінюється у 1 бал, неповний конспект у 0,5 бали. Загальна кількість першоджерел для
заочної форми навчання 8.

Звіт за діагностичним дослідженням оцінюється до 12 балів за змістовно складений
звіт,  коректність  проведення діагностики  та  аргументованість  висновків.  Зміст
діагностичного  дослідження  складає  вивчення  видів  та  властивостей  пам’яті  за
методиками П.І. Зінченка і Г.К. Середи.  Виконання реферату оцінюється до 12 балів за
повне висвітлення 2 питань з теорій О.М. Леонтьєва та П.І. Зінченка (1 питання за 1 розділ
й 1 питання за 2 розділ) 

 Критерії оцінювання діагностичного дослідження. Повна розгорнута відповідь на
кожне питання оцінюється у 5-6 балів, неповна або нерозгорнута у 3-4 бали, з незначною
відповідністю вимогам у 0-2 бали.

                                                                       
Розподіл балів, які отримують студенти

Для заочної форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Екзамен
Сума

Розділ 1 Розділ 2

Контрольна
робота,

передбачена
навчальним

планом

Індивідуальне
завдання

Разом

Т1 Т2 Т3 Т4
3 11 11 35 - - 60 40 100

Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Форми контролю навчальних здобутків та критерії оцінювання тем 
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Тема Форма контролю Критерії оцінювання в балах

денна Заочна

Розділ 1

Т1 Присутність на лекціях
Конспект першоджерел

1
2

Т2 Присутність на лекціях
Активність на практичному занятті
Конспект першоджерел

1
8
2

Разом за 
розділом

Разом
з них:
Присутність на лекціях
Активність на практичному занятті
Конспект першоджерел

14

2
8
4

Розділ 2

Т3 Присутність на лекціях
Активність на практичному занятті
Конспект першоджерел

1
8
2

Т4 Присутність на лекціях
Активність на практичному занятті
Конспект першоджерел
Написання реферату
Звіт за діагностичним дослідженням

1
8
2
12
12

Разом за 
розділом

Разом
з них
Присутність на лекціях
Активність на практичних заняттях
Конспекти першоджерел
Написання реферату
Звіт за діагностичним дослідженням

46

2
16
4
12
12

Разом  за
дисципліною

60

Присутність на лекціях
Активність на практичних заняттях
Конспекти першоджерел
Написання реферату
Звіт за діагностичним дослідженням

4
24
8
12
12

Розділи  1,2  вважати  зарахованими,  якщо  студент  заочної  форми  навчання  має
якісно зроблений конспект першоджерел за означеними темами занять, а також наявність
реферату за темою та звіту за діагностичним дослідженням.

Питання до іспиту:

- Історичні передумови створення Харківської психологічної школи.
- Наукові передумови створення Харківської психологічної школи.
- Психологічні погляди О. О. Потебні.
- Ситуація  в  радянській  психології  наприкінці  20-х  –  на  початку  30-х  років  ХХ

століття.
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- Періоди розвитку Харківської психологічної школи. 
- Сутність кризи в психології за Л.С. Виготським.
- Розуміння свідомості у Л.С. Виготського.
- Розвиток за Л.С. Виготським.
- Положення про культурно-історичний розвиток психічних процесів.
-  Учення про вищі психічні функції.
-  Поняття про інтеріоризацію-екстеріоризацію.
-  Проблематика досліджень групи О.М. Леонтьєва у Харкові.
-  Зв’язок мови, діяльності та свідомості.
-  Поняття про структуру діяльності.
-  Основні принципи психологічної теорії діяльності.
-  Дослідження П.Я. Гальперіна.
-  Дослідження А.В. Запорожця.
-   Дослідження В.І. Асніна.
-  Основні положення концепції П.І. Зінченка.
-  Експерименти П.І. Зінченка з вивчення мимовільного запам’ятовування.
-  Закономірності пам’яті, відкриті П.І. Зінченком.
-  Проблема «пам’ять і діяльність».
-  Проблема «пам’ять і особистість».
-  Дослідження структури пам’яті. 
-  Основні положення теорії пам’яті Г.К. Середи.
-  Специфічні функції пам’яті в теорії Г.К. Середи.
-  Експериментальне дослідження ефектів пам’яті.
-  Структура особистості за О.К. Дусавицьким.
-  Розвивальне навчання за системою Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова у Харкові.
-  Основні напрями сучасних досліджень харківських психологів.

Підсумковий семестровий контроль
Завданням підсумкового семестрового контролю є перевірка результатів 

засвоєння  студентами програмного матеріалу в цілому, систематизація та узагальнення
набутих  знань та вмінь.

Підсумкова письмова робота (екзамен) складається з 2-х питань. Максимальна
оцінка за питання 1 та 2 – 20 балів за кожне. Загальна оцінка за підсумковий  контроль
дорівнює 40 балів.

Максимальну кількість  балів  (36-40)  студент  отримує  за  повне розкриття  змісту
запитань, правильне та відповідне використання наукової термінології,  послідовність та
логічність викладення матеріалу, наведення прикладів.

Середню кількість  (20-35)  балів  студент  отримує  за  правильне розкриття  змісту,
чіткість та послідовність викладення, але можливість кількох помилок, які не приводять
до неправильних висновків.

Низький бал  (0-19)  студент  отримує  за  схематичність  відповіді,  непослідовність
викладення  матеріалу, допущення  грубих  помилок  у  використанні  термінології,  слабке
володіння термінологією.

Критерії оцінювання на запитання екзаменаційного завдання:

8



- 1 запитання – мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);
- студент отримує 14-20 балів за повне розкриття змісту питання, використання термінів та
понять на рівні відтворення та наведення прикладів щодо розуміння змісту запитання;
- 7-13 балів – за достатньо повну відповідь, розкриття основного змісту, але допущення
деяких помилок, наведення невідповідних прикладів або їх повну відсутність;
-  0-6  балів  –  за  неповне  розкриття  змісту,  або  допущення  помилок,  схематичність,
непослідовність викладання, помилки у використанні термінології.

- 2 запитання – мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);
- студент отримує 14-20 балів за повне розкриття змісту питання, використання термінів та
понять на рівні відтворення та наведення прикладів щодо розуміння змісту запитання;
- 7-13 балів – за достатньо повну відповідь, розкриття основного змісту, але допущення
деяких помилок, наведення невідповідних прикладів або їх повну відсутність;
-  0-6  балів  –  за  неповне  розкриття  змісту,  або  допущення  помилок,  схематичність,
непослідовність викладання, помилки у використанні термінології.

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

8. Рекомендована література
Основна література

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

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

3. Бочарова С.П.  История  кафедры  психологии  ХГУ  (К  175летию  Харьковского
университета) // Вестник ХГУ, №209. Психология памяти и обучения. – Вып.14. –
1981. – С. 3-8.

4.  Бочарова  С.П. Проблемы психологии памяти в трудах П.И. Зинченко // Вопросы
психологии. – 1978. – №5. – С. 3-7.

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

6. Заика Е.В. Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты
исследований. Учебное пособие  / Е.В. Заика. — Х.: ХГУ, 1992. — 364 с. 

7. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. – Москва - Воронеж, 1996. - 543 с.
8. 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.
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9. Зинченко Т. И.  Память  в  экспериментальной и когнитивной психологии.  -  Питер,
2000, 394 с.

10.  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.

11.  Иванова  Е. Ф.  Об  истоках  возникновения  Харьковской  психологической  школы:
Актуальные  проблемы  современной  психологии  /  Е. Ф.  Иванова  //  Материалы
научных чтений, посвященных 60-летию Харьковской психологической школы. – Х.:
ХГУ, 1993. – С. 15–17.

12.  Іванова О. Ф. Харківська психологічна школа:  історія створення,  етапи розвитку,
основна проблематика / О. Ф. Іванова // Актуальні проблеми психології навчання :
збірник наукових праць. – Х. : ХДПУ, 1995. – С. 3–14.

13. Іванова О.Ф. Історія психології ХІХ – ХХ століття (на матеріалі розвитку психології
на Слобожанщині) : навчальний посібник / О.Ф. Іванова. – Х.: ХДУ, 1996. – 120 с.

14. Иванова Е.Ф.  Историческая  память:  попытка  экспериментального
исследования // Вісн. Харьк. ун-ту. — Сер. Психологія. — 1998. — № 403. — С. 78-
82.

15. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М., 1975.
16. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. А. Леонтьев. – М. : МГУ, 1981.
17. Проблемы психологии памяти /  под ред.  П. И. Зинченко,  С.  П. Бочаровой,  В.  П.

Зинченко. – Х. : ХГУ, 1969.
18.  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.

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

20.  Соколова  Е.Е.  Школа  А.Н.  Леонтьева  и  ее  роль  в  развитии  деятельностного
подхода  в  психологии  //  Вестник  Московского  Университета.  –  Серия  14
Психология, 2007. № 2. 

21.   Ясницкий А. Очерк истории Харьковской школы психологии: период 1931 – 1936. //
Культурно-историческая психология. – 2008. № 3. – С. 92-99.

22. 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. 

9. Допоміжна література
1. Асмолов А. Г. Полифония личности А. Р. Лурия и гамбургский счет в психологии /

А. Г. Асмолов // Вопросы психологии. – 2002. – № 4. – С. 21–24.
2. Бочарова С. П. Проблема памяти и деятельности в исследованиях Петра Ивановича

Зинченко  /  С. П. Бочарова //  Психологические  механизмы  памяти  и  ее
закономерности в процессе обучения : материалы первого Всесоюзного симпозиума
по психологии памяти. – Х., 1970. – С. 21–25.

3. Гальперин П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин. – М.: МГУ, 1976.
4. Давыдов В.В. Понятие деятельности как основание исследований научной школы

Л.С. Выготского / В.В. Давыдов // Вопросы психологии. – 1996. - № 5. – С. 20 – 29.
5. Зинченко П. И. Проблема непроизвольного запоминания / П. И. Зинченко // Научные

записки Харьковского педагогического института иностранных языков. – 1939. – Т.
1. – С. 145–187.

6. Зинченко П. И. О забывании и воспроизведении школьных знаний / П. И. Зинченко //
Научные записки Харьковского педагогического института  иностранных языков. –
1939. – Т. 1. – С. 189–213.
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7. Кузнецов М.А. Эмоциональная память / М.А. Кузнецов. — Х.: Крок, 2005. — 568 с.
8. Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / М. Коул. – М., 1997.
9. Крэйк  Ф.  Уровни  обработки  и  подход П.  И.  Зинченко к  исследованию  памяти  /

Ф. Крэйк, Р. Локхарт // Культурно-историческая психология. – 2009. – № 2. – С. 14–
18.

10. Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактионов. — 2-е изд.
— Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. — 366 с.

11. Леонтьев А. Н. и современная психология : сборник статей памяти А. Н. Леонтьева /
под ред. А. В. Запорожца и др.. – М., 1983.

12. Лурия А. Р. Этапы пройденного пути : научная автобиография / А. Р. Лурия. – М.,
1982.

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

14. Письма психологов  Харьковской группы А. Н. Леонтьеву в годы войны (подборка
Е. Е. Соколовой) // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16, № 5. – С. 4–11.

15.  Подольский А. И. Психологическая система П. Я. Гальперина / А. И. Подольский //
Вопросы психологии. – 2002. – № 5. – С. 15–27.

16. Репкина  Г. В.  Память  на  всю  жизнь  /  Г. В.  Репкина  //  Культурно-историческая
психология. – 2009. – № 2. – С. 19–22.

17. Репкина Г.В. Исследование оперативной памяти: Автореф. дис. …канд пед. наук (по
психологии). — М., 1967. — 17 с.

18. 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.

19. Соколова Е. Е. Некоторые социокультурные факторы формирования научных школ в
отечественной  психологии  в  20–40-е  годы  ХХ  века  (на  материале  школы
А. Н. Леонтьева) / Е. Е. Соколова // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18, № 4. –
С. 123–128.

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

21. Традиции  и  перспективы  деятельностного  подхода  в  психологии:  Школа
А. Н. Леонтьева // под ред. А. Е. Войскунского, А. Н. Ждан, О. К. Тихомирова. – М.,
1999. 

22. Хомуленко Т.Б. Развитие высших форм памяти / Т.Б. Хомуленко.  — Х.: ХГПУ им.
Г.С. Сковороды, 1998. — 222 с.

23. Хрестоматия по психологии. Психология памяти / под ред. Гиппенрейтер Ю. Б. – М.:
ЧеРо, 2001. – 715 с. 

24. Эльконин  Д. Б.  Проблемы  обучения  и  развития  в  трудах  Л. С. Выготского  /
Д. Б. Эльконин // Вопросы психологии. – 1966. – № 6. – С. 33–41.

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

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

1.  Лурия  А.  Р.  Лекции  по  общей  психологии.  Эволюционное  введение  в  общую
психологию.  Лекция  8.  Язык  и  формирование  высших  психологических  функций /
А. Р. Лурия  //  Psychology.ru.  –  Режим  доступа  к  журн.  :
http://www.psychology.ru/library/Alexander_Luria/Lectures/08.stm 
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2.  Фрумкина  Р.  М.  Культурно-историческая  психология  Выготского-Лурия  /
Р. М. Фрумкина  //  Человек.  –  1999.  –  №  3.  –  Режим  доступа  к  журн.  :
http://www.psychology.ru/library/p003.stm

      3. Вересов Н. Культурно-историческая психология Л. С. Выготского: трудная работа
понимания / Н.  Вересов //  НЛО.  –  2007. –  № 86.  –  Режим  доступа  к  журн.  :
http://nveresov.narod.ru/NLO.pdf

       4. Кравцова Е. Е.С Выготским надо спорить // «Новая газета». № 90. 26-28.11.07
(приложение  «Кентавр»,  №  7)  2007.  Электронная  версия:  http://www.ihst.ru/projects/
sohist/news/2007/112628a.htm.

        5. Леонтьев Д. А. «Ему было о чем молчать, и он наверно об очень многом молчал в 
своей жизни» // Журнал практического психолога. 2003. № 1-2. Электронная версия: 
http://anleontiev.smysl.ru/vospomin/id_leon.htm.
         6. Кузьменко М. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми 
діяльності інституту червоної професури у 2030ті роки ХХ ст. // Схід. 2005. № 5.
Электронная версия: http://revolution.allbest.ru/histo.ry/00014755_0.html.
         7. Завершнева Е. «Путь к свободе» (К публикации материалов из семейного архива 
Л.С. Выготского // Независимый филологический журнал. 2007. № 85. Электронная
версия: http://magazines.russ.ru/nlo/2007/85/ & http:// 
www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/503/510/.
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Критерії оцінювання:

Іспит - мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);

- 1 запитання – мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);
- студент отримує 14-20 балів за повне розкриття змісту питання, використання термінів та
понять на рівні відтворення та наведення прикладів щодо розуміння змісту запитання;
- 7-13 балів – за достатньо повну відповідь, розкриття основного змісту, але допущення
деяких помилок, наведення невідповідних прикладів або їх повну відсутність;
-  0-6  балів  –  за  неповне  розкриття  змісту,  або  допущення  помилок,  схематичність,
непослідовність викладання, помилки у використанні термінології.

- 2 запитання – мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);
- студент отримує 14-20 балів за повне розкриття змісту питання, використання термінів та
понять на рівні відтворення та наведення прикладів щодо розуміння змісту запитання;
- 7-13 балів – за достатньо повну відповідь, розкриття основного змісту, але допущення
деяких помилок, наведення невідповідних прикладів або їх повну відсутність;
-  0-6  балів  –  за  неповне  розкриття  змісту,  або  допущення  помилок,  схематичність,
непослідовність викладання, помилки у використанні термінології.

конспекти першоджерел - мах оцінка 8 балів
звіт за діагностичним дослідженням - мах оцінка 12 балів
написання реферату - мах оцінка 12 балів
робота на практичних заняттях - мах оцінка 24 бали
відвідування лекцій – 6 балів
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