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                   Історичний розвиток психології 

     Слово "психологія" походить від двох старогрецьких слів: psyche, що означає 

дихання, душа і logos, що означає наука. Дослівно: психологія наука про душу. 

Проте, в наш час ніхто так не визначає психологію як науку. 

     Психологія на шляху до самостійної науки пройшла тривалий шлях, і лише 

всередині XIX ст. з розрізнених знань вона стала самостійною наукою. Однак і в 

попередні епохи уявлення про психіку (душу, свідомість, поведінку) не були 

цілковито позбавлені ознак науковості. Вони прорізувалися в надрах інших наук, 

зокрема філософії, медицини, природознавства, у різних явищах соціальної 

практики та ін. У цьому вічному пошуку людства науково-психологічна думка 

дедалі більше набувала значення і сили, усвідомлюючи свій предмет.[16] 

      Психології властиві парадокси. Як наука вона водночас і стародавня, і молода. 

На думку Германа Ебінгауза (1850-1909), «психологія своїм корінням сягає сивої 

давнини, але як наука має коротку історію». її проблеми цікавили людство з 

найстародавніших часів, у той же час її історія має близько 100 років. Найперші 

документальні відомості щодо спроб проникнення в таємниці людської душі 

належать  до  середини  першого  тисячоліття  до  Р.Х . 

    Слово психологія з'являється в XVI столітті. Вперше вжите в назві книги, що не 

збереглась, але згадана в списку праць хорватського гуманіста Марка 

Маруліча (1450—1524). Визнання термін зажив завдяки працям Кристіана 

Вольфа (1679—1754) Psychologia empirica та Psychologia rationalis, згаданих у 

французькій  Енциклопедії. 

     Прийнято говорити про історію психології в контексті західної культури, хоча 

наукова думка арабського світу, Індії, Східної Азії має свої давні традиції та 

безсумнівні досягнення в теорії та практиках психічної діяльності. 
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       Існує декілька  підходів  щодо   періодизації   розвитку   психології.  

Як наука, в  сучасному позитивістському значенні  слова,  сформувалась наприкінці 

XIX ст, коли у 1879 році почала роботу заснована В. Вундтом (1832—1920) 

в Лейпцигу лабораторія експериментальної психології. З названої точки зору, 

дослідження минулих тисячоліть є «передісторією науки». 

      В процесі розвитку психології виділялось три основні її предмети: душа, 

свідомість, поведінка. Психологія як наука про душу, пояснювала останню як 

причину всього існуючого, тобто душа визначалась як пояснювальний принцип. 

Наявністю душі прадавні люди намагалися пояснювати усі незрозумілі явища в 

житті.[23] 

       У період Середньовіччя душа була предметом вивчення передусім на 

богослов'я,що дуже звужувало можливості її участі наукового пізнання. Тому, хоча 

формально предмет психологічної науки витратило не змінився, фактично на 

область дослідження, у той час входило вивчення видів активності тіла, і 

особливостей пізнання, передусім почуттєвого пізнання світу.Регулятивная функція, 

вольове поведінка, логічне мислення вважалися прерогативою божественної 

волі,боговдохновленной, а чи не матеріальної душі. Недарма ці аспекти душевне 

життя були частинами предмета наукового вивчення у концепціях деїзму ітомизма 

(Авіценни, Ф.Аквинского, Ф.Бекона та інших вчених). 

       У в Новий час психологія, як та інші науки, позбувалася диктату богослов'я. 

Наука прагнула знову, як й у період античності, стати об'єктивної, раціональної, а чи 

не сакральної, тобто. заснованої на доказах, на розумі, а чи не на вірі. Проблема 

предмета психології знову стала з усією актуальністю. Саме тоді ще це було 

неможливо цілком відмовитися від богословського підходи до розуміння душі. Тому 

психологія змінює свій предмет, стаючи наукою усвідомлення, тобто. про реальний 

зміст  свідомості   людини  та  шляхах  її   формування. [1;6]                                

    Становлення психології як науки ще не завершено. Багато її розділи продовжують 

залишатися на стадії розуміння та опису. Все це свідчить про те, що чіткі кордони, 

що розділяють один період розвитку психології від іншого, провести важко і що 

всяка одномірна  періодизація відносна і умовна. Мабуть, перспектива подальшої 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%8F%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


розробки проблем періодизації повинні бути пов'язані з багатовимірним підходом у 

виборі і визначенні підстав та принципів для виділення різних періодів і побудови 

періодизації в цілому, що, у свою чергу, передбачає формування полісистемної 

гіпотетичної концепції історії психології, різноманітність способів ретроспективної 

розгортки , відомий ступінь повноти відомостей про стан психологічних знань у 

конкретний  період  їх  розвитку. 

     Найбільший дефіцит виявляється у зведених працях, в яких узагальнювався б 

весь досвід становлення світової психології і які були б спрямовані на виявлення 

загальних тенденцій у розвитку психологічної науки. Саме ця лінія досліджень, на 

одностайну думку вітчизняних психологів, повинна посісти центральне місце 

в психологічній історіографії. [43] 
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