
(6(18) червня 1889 р., Одеса – 11 січня 1960 р., Москва)



З братом і батьком

Студентські роки

З братами Миколою та Григорієм



Захистив докторську
дисертацію на тему: «Eine
Studie zum Problem der
Methode» у Марбурзі в 1913 р.,
яка присвячена дослідженню
проблеми метода. Новизна
роботи полягала у розгляді
методології природничих та
точних наук й припущенні
можливості єдності методів
як природничих, так і
гуманітарних.



Одеський період

З 1917 р. – викладач Рішельєвського ліцею

квітень 1919 р. – приват-доцент каф. філософії
історико-філософського факультету Імператорського
Новоросійського університету

З 1921 р. – професор каф. психології Одеського Інституту
народної освіти, з 1922 р. – завідувач цієї кафедри

З 1922–1924 рр. – директор Головної бібліотеки
Вищої школи м. Одеси

(1917–1930)

З 1924–1930 рр. – директор Центральної
наукової бібліотеки м. Одеси



 Створено Бібліографічний семінар (фактично працював з 1922 р.), першу в Україні
бібліотечну науково-дослідну організацію. Доповіді учасників семінару
публікувалися в «Известиях Всесоюзной Академии наук», журналі «Історик-
марксист», «Журналі науково-дослідних кафедр м. Одеси» та ін. друк. виданнях.

 Згодом Бібліографічний семінар був перейменований на Науково-дослідну комісію
при Одеській центральній науковій бібліотеці, що займалася питаннями
бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства.

 Створено «Проект програми загальновишівського бібліографічного семінару при
Головній бібліотеці Вищої школи м. Одеси».

 У 1927 р. почав виходити друкований орган бібліотеки — «Праці Центральної
наукової бібліотеки Одеси» .

 У 1928 р. під керівництвом С. Рубінштейна при Центральній науковій бібліотеці
м. Одеси було організовано аспірантуру з бібліотечної справи та бібліографії
(С. Я. Боровий – перший випускник, відомий історик, фахівець з соціально-
економічної історії XVI–XIX століть)



Матеріали з Архіву НБ ОНУ. Ф. 1 (Наукова бібліотека, 1903-1946)



Автор видання «Одеська періодична преса років
революції та громадянської війни» поставив собі за
мету бібліографування літератури революційного
часу, зокрема періодичної преси м. Одеси. Дана робота
є цінною та рідкісною. Матеріали структуровані за
такими періодами:
1. Періодичні видання Тимчасового уряду та
переходового часу.
2. Період радянської влади.
3. Період австро-німецької окупації.
4. Період французької інтервенції.
5. Період радянської влади.
6. Період добровольців (23.07.1919-8.02.1920).
7. Період радянської влади (8.02.1920-31.12.21).
В середині кожного періоду окремо виокремлені
газети та журнали, а також поданий короткий опис
історичних подій крізь призму періодики.









https://bit.ly/2HSFYVe



Ленінградський період
(1930–1942)

1930 р. – директор Центральної бібліотеки імені
М. Салтикова-Щедріна

1930–1942 рр. – завідувач кафедри психології в
Ленінградському педагогічному інституті ім. А. І. Герцена.

У 1937 р. ВАКом присуджено науковий ступінь доктора
педагогічних наук без захисту дисертації та вчене звання
«професор».

Очолював секцію педагогічної психології в
Державному інституті наукової педагогіки



Рубинштейн С. Л. Основы психологии / С. Л. Рубинштейн.
- М. : Гос. уч.-пед. изд-во М-ва Просвещения РСФСР, 1935. –
469 с.

Класична праця Сергія Леонідовича Рубінштейна
"Основи загальної психології" належить до найбільш
значних досягнень вітчизняної психологічної науки.
Широта теоретичних узагальнень у поєднанні з
енциклопедичним охопленням історичного та
експериментального матеріалу, бездоганна ясність
методологічних принципів зробили "Основи ..."
настільною книгою для декількох поколінь психологів,
педагогів, філософів. Незважаючи на те, що з моменту її
першої публікації минуло понад півстоліття, вона
залишається одним з кращих підручників із загальної
психології та в повній мірі зберігає свою наукову
актуальність.



У фундаментальній праці «Основы
общей психологии» вченим
узагальнюються досягнення в
галузі світової психологічної науки.
Представлено авторське
трактування мотивів поведінки
людини й задачі її діяльності.
Досліджено проблеми емоцій, волі,
дій та діяльності, особистості й її
направленість, вплив
направленості на життєвий шлях
індивіда.

За цю роботу С. Л. Рубінштейн
був удостоєний Державною
премією СРСР у 1942 р.



Московський період
(1943-1960)

 Організував та керував кафедрою психології у Московському державному
університеті (з 1943 р. – відділення психології на філософському факультеті
МДУ)

 29 вересня 1943 р. – член-кореспондент АН СРСР
 1945 р. С. Л. Рубінштейн створив сектор психології в Інституті філософії АН

СРСР і очолив його. На базі цього сектора була організована перша психологічна
лабораторія в Академії наук СРСР.

 1945 р. – академік Академії педагогічних наук
 У 1949 р. звільнений з керівних посад завідувача кафедри психології та

завідуюча сектору психології Інституту філософії АН СРСР за звинуваченням у
космополітизмі, але при цьому був залишений в штаті обох цих організацій.

 У 1956 р. С. Л. Рубінштейн знову очолив сектор психології в Інституті філософії.



Книга висвітлює одну із найважливіших
проблем філософської думки – питання про
природу психічного, свідомість у їх відношенні
до буття, до матеріального світу. У виданні
розглянуто ряд основних проблем теорії
пізнання – про ідеальне і матеріальне, про
суб’єктивне і об’єктивне тощо. У вирішенні
низки важливіших проблем, центральне місце
займає діалектико-матеріалістичне розуміння
детермінізму.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание : о месте
психического во всеобщей взаимосвязи явлений
материального мира / С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во АН
СССР, 1957. – 328 с. Шифр:14/1378



Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования /
С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 148 с.
Шифр: 14/1424

У виданні окреслено загальну психологічну
теорію мислення, представлено результати
експериментальних досліджень з вивчення
мислення, що проводились протягом декількох
років автором та його співробітниками. У роботі
розкрито основні закономірності мислення,
висвітлено питання про співвіднесеність
мислення й знання та подано психологічний
аналіз процесу міркування.



Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии /
С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 356 с.

Як зазначає С. Л. Рубінштейн: «Ця книга тісно пов'язана з
моєю книгою «Буття і свідомість», що нещодавно вийшла в
світ. Принципи, розвинені в «Бутті і свідомості», і перш за
все принцип детермінізму в його діалектико-
матеріалістичному розумінні, поширені в моїй новій роботі
на ряд основних проблем психології».

Видання складається з двох частин. Перша частина
охоплює низку основних та філософсько значущих проблем:
місце психічних явищ у загальному взаємозв'язку явищ
матеріального світу, природа відчуття і мислення, проблема
особистості і свідомості. У другій частині – проблеми, що
стосуються філософських основ і природничо-наукових
передумов психології, які розглядаються в їх історичному
вираженні.



Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии /
С. Л. Рубинштейн ; отв. ред. Е. В. Шорохова. – М. :
Педагогика, 1973. – 423 с. Шифр: 14/2504

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии
/ С. Л. Рубинштейн ; отв. ред. Е. В. Шорохова. –
Изд. 2-е. – М. : Педагогика, 1976. – 416 с.
Шифр: 14/2971

С. Л. Рубінштейн висунув та розробив низку
цінних методологічних та теоретичних
положень, що мали важливе значення для
радянської психологічної науки. Книга
складається з двох частин: у першій
розміщені статті різних років, а в другій –
монографія «Человек и мир», яка написана
автором в останні роки його життя.









В книзі вперше проаналізовано наукові
досягнення С. Л. Рубінштейна, його школи в
психології. Робота складається з 4 розділів: «О
творчестве С. Л. Рубинштейна» (висвітленні
основні положення його концепції провідними
психологами), «Воспоминания» (автори мемуарів
– учні, колеги), «Малоизвестные статьи и
архивные материалы С. Л. Рубинштейна»,
«Примечания».

Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки. Воспоминания. Материалы :
к 100-летию со дня рождения / сост.: К. А. Абульханова-Славская,
А. В. Брушлинский, В. В. Умрихин, М. Г. Ярошевский ; отв. ред.
Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1989. – 436 с. Шифр: 14/5111



Різними закладами освіти та науки
постійно проводяться конференцї та
читання, які присвячені пам'яті вченого



http://rubinstein-society.ru/

http://rubinstein-society.ru/


Селиванова Л. Н. Педагогические взгляды С. Л. Рубинштейна :
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Н. Селиванова. - Смоленск,
1998. - 182 c.

Дисертація складається із двох розділів: «Проблеми
загальної педагогіки у творчій спадщині С. Л.
Рубінштейна» та «Теорія виховання у працях С. Л.
Рубінштейна». Новизна роботи полягає у спробі
систематизації педагогічних поглядів С. Л. Рубінштейна,
продовження його філософських і психологічних ідей в
лоні педагогіки і відтворення на цій основі цілісної,
послідовної і відносно завершеної його педагогічної
теорії.



Книга присвячена засновникові вітчизняної школи гуманістичної
психології Сергію Леонідовичу Рубінштейну. Автор відомої теорії
особистості, заснованої на принципі суб'єктності, Рубінштейн сам був
яскравою особистістю, вченим, педагогом, організатором науки. Книга
вперше об'єднує три підходи до вивчення його наукової спадщини.
Біографічні дослідження виявляють послідовність розвитку і логіку його
творчості, сучасні дослідження демонструють неминущу актуальність і
високу методологічне значення рубінштейновскіх принципів і теорій для
російської і зарубіжної психології, а змістовний аналіз основних
теоретичних положень доводить унікальність концепції
С. Л. Рубинштейна.

Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна /
сост. С. В. Тихомирова ; отв. ред. К. А. Абульханова. – М. : Ин-т
психологии РАН, 2011. – 432 с.



Славская А. Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна.
Философское обоснование развития / А. Н. Славская. – М. :
Ин-т психологии РАН, 2015. – 344 с.

У книзі здійснено аналіз етапів наукової творчості Сергія
Леонідовича Рубінштейна. Дослідження показало, що перехід
від ранньої філософсько-антропологічної концепції до
методології наук, а потім до психології і в кінці життя
повернення до філософської парадигми людини в світі означав
реалізацію початкового задуму вченого. Він ставив собі за мету
довести істинність і ефективність своєї вихідної філософської
системи спочатку для методології наукового пізнання, потім
для побудови основ психологічної науки і далі для
підтвердження і розвитку своєї філософської парадигми.



Психологічне пізнання подано як предмет історичного,
наукознавчого, методологічного аналізу. Висвітлено
закономірності, напрями, тенденції розвитку психологічної
науки. Проаналізовано творчість видатних психологів ХХ ст. –
Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, В. А. Роменця, викладено
їхні ідеї, схарактеризовано особливості вирішення ними
проблем психології, поступ думки, простежено долю ідей у
працях учнів та послідовників. Психологічне пізнання постає
як історико-логічний процес пізнання людиною самої себе.

М’ясоїд П. А. Психологічне пізнання : історія, логіка,
психологія / П. А. М’ясоїд . – Київ : Либідь, 2016. - 560 с.



Премія імені С. Л. Рубінштейна – премія, що присуджується з 1992 року Російською
академією наук. Присуджується відділенням філософії, соціології, психології та права
за видатні наукові роботи в галузі психології.

Лауреати премії

o 1992 р. – д-р психол. наук Е. А. Голубєва (за серію наукових робіт за єдиною тематикою
«Гуманістичний підхід до психологічного дослідження особистості»); член-кор. РАН
А. В. Брушлинский, дійсний член РАО К. А. Абульханова-Славська і д-р психол. наук
М. Г. Ярошевський - за цикл робіт з теорії та історії психології

o 1996 р. – д-р психол. наук В. Н. Дружинін і дійсний член РАО В. Д. Шадриков - за цикл робіт
з психології здібностей

o 1999 р. - членкор. РАН В. Ф. Петренко і д-р псих. наук В. В. Знаків - за цикл робіт «Аналіз
структури і динаміки суспільного й індивідуального свідомості сучасних росіян»

o 2002 р. - членкор. РАО В. А. Барабанщиків, д-р мед. наук В. А. Бодров і дійсний член РАО
Е. А. Климов - за серію робіт з єдиної тематиці «Системно-генетичні дослідження
професійної діяльності»

o 2005 р. - академік А. Л. Журавльов, д-р психол. наук Л. І. Анциферова і дійсний член РАО
В. А. Пономаренко - за серію наукових робіт з єдиної тематики розвитку особистості
професіонала в індивідуальної та спільної діяльності

o 2008 р. – членкор. РАН А. В. Юревич, д-ра психол. наук В. А. Кольцова і Н. А. Логінова - за
серію наукових робіт за єдиною тематикою методології та історії психології

o 2011 р. – членкор. РАО А. В. Карпов і дійсний член РАО Т. Н. Ушакова - за серію робіт з
єдиної тематиці «Теоретичні та експериментальні дослідження вищих психічних функцій»

o 2014 р. – кан. філос. наук І. А. Джідарьян і д-р психол. наук В. М. Русалов - за серію наукових
робіт за єдиною тематикою «Гуманістичний підхід до психологічного дослідження
особистості»

o 2017 р. – д-р психол. наук А. А. Гостєв - за серію робіт «Психологія образної сфери людини».
https://bit.ly/2Wzf1yQ





В Одеському національному
університеті Імені І. І. Мечникова
постійно ведеться робота з
вивчення та розкриття наукової
спадщини С. Л. Рубінштейна
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