
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

С.Д. Максименко

ЗАГАЛЬНА
ПСИХОЛОГІЯ
Видання 3�є, перероблене та доповнене

Рекомендовано
 Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ
«Центр учбової літератури»

2008



ББК 88.3я73
      М 17
УДК 159.9(075.8)

Гриф надано
Міністерством освіти і науки України

(Лист 1/131 від 03.02.2000  р.)

Рецензенти:
Чепелєва Н.В. – член�кореспондент АПН України, доктор психолологіч�

них наук, професор;
Швалб Ю.М. – доктор психолологічних наук.

   Максименко С.Д.
М 17 Загальна психологія. Видання 3�є, перероблене та доповнене. Навчаль�

ний посібник.  – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

ISBN 978�966�364�609�1

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної
психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності пси�
хічних процесів, психічної діяльності, емоційно�вольову сферу та індивідуальні
особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колекти�
ву та психології спілкування.

Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння на�
вчальної інформації.

Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної пси�
хології.

ISBN 978�966�364�609�1 © Максименко С.Д., 2008
© Центр учбової літератури, 2008



ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Частина І
ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Розділ 1. Предмет психологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1. Предмет психології та її завдання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2. Рефлекторна природа психіки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3. Психіка і свідомість  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4. Основні галузі психологічних знань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5. Зв’язок психології з іншими науками  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.6. Основні напрями в сучасній психології  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Розділ 2. Методи психології  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
2.1. Основні вимоги до методів психології  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2. Основні методи психології. Спостереження, експеримент . . .27
2.3. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, 

аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних
характеристик, самооцінка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.4. Кількісний та якісний аналізи дослідження 
психічних явищ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Розділ 3. Розвиток психіки і свідомості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1. Виникнення та розвиток психіки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2. Розвиток механізмів психічної діяльності  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.3. Розвиток психіки на різних етапах еволюції

тваринного світу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4. Виникнення та історичний розвиток людської свідомості  . .47

Частина II
ОСОБИСТІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Розділ 4. Психологія особистості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
4.1. Поняття про особистість та її структуру  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.2. Активність особистості та її джерела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 
4.3. Розвиток і виховання особистості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 
Розділ 5. Соціальні групи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 
5.1. Поняття про групи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 
5.2. Міжособистісні стосунки у групі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
5.3. Психологічна сумісність і конфлікт 

у міжособистісних стосунках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 

3



Частина III
ДІЯЛЬНІСТЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Розділ 6. Психологічний аналіз діяльності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
6.1. Поняття про діяльність  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
6.2. Мета і мотиви діяльності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
6.3. Структура діяльності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
6.4. Засоби діяльності, процес їх засвоєння  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 
6.5. Перенесення та інтерференція навичок . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 
6.6. Основні різновиди діяльності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 
6.7. Творча діяльність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 
Розділ 7. Мова і мовлення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 
7.1. Поняття про мову та її функції  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 
7.2. Фізіологічні механізми мовної діяльності  . . . . . . . . . . . . . . .101 
7.3. Різновиди мовлення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 
Розділ 8. Спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 
8.1. Поняття про спілкування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 
8.2. Засоби спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 
8.3. Функції спілкування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 
8.4. Різновиди спілкування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 
Розділ 9. Увага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 
9.1. Поняття про увагу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 
9.2. Фізіологічне підґрунтя уваги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 
9.3. Різновиди і форми уваги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 
9.4. Властивості уваги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 

Частина IV
ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 
Розділ 10. Відчуття  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 
10.1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. 

Поняття про відчуття  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 
10.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 
10.3. Класифікація і різновиди відчуттів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 
10.4. Основні властивості відчуттів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 
10.5. Відчуття і діяльність  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 
Розділ 11. Сприймання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
11.1. Поняття про сприймання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
11.2. Різновиди сприймання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
11.3. Властивості сприймання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
11.4. Спостереження і спостережливість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

4

С.Д. Максименко «Загальна психологія»



Розділ 12. Мислення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 
12.1. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення  . .167
12.2. Розумові дії та операції мислення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
12.3. Форми мислення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
12.4. Процес розуміння  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
12.5. Процес розв’язання завдань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
12.6. Різновиди мислення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
12.7. Індивідуальні особливості мислення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Розділ 13. Уява  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
13.1. Поняття про уяву  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
13.2. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
13.3. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси  . .187 
13.4.Процес створення образів уяви  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 
13.5. Різновиди уяви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 
13.6. Уява і особистість  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 
Розділ 14. Пам’ять  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
14.1. Поняття про пам’ять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
14.2. Теорії пам’яті  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
14.3. Різновиди пам’яті  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
14.4. Запам’ятовування та його різновиди  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
14.5. Відтворення та його різновиди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
14.6. Забування та його причини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
14.7. Індивідуальні особливості пам’яті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206

Частина V
ЕМОЦІЙНОEВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 
Розділ 15. Емоції і почуття  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 
15.1. Поняття про емоції і почуття  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 
15.2. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів  . . . . . . . . . . . . . . .213 
15.3. Вираження емоцій і почуттів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 
15.4. Форми переживання емоцій і почуттів  . . . . . . . . . . . . . . . . .215 
15.5. Вищі почуття  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 
Розділ 16. Воля  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 
16.1. Поняття про волю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 
16.2. Довільні дії та їх особливості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 
16.3. Аналіз складної вольової дії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 
16.4. Основні якості волі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 
16.5. Безвілля, його причини і переборення  . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

5

Зміст



Частина VI
ІНДИВІДУАЛЬНОEПСИХОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 
Розділ 17. Темперамент  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 
17.1. Поняття про темперамент  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 
17.2. Типи темпераментів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 
17.3. Основні властивості темпераменту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 
17.4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту  . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 
17.5. Роль темпераменту в діяльності людини  . . . . . . . . . . . . . . .242
Розділ 18. Здібності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 
18.1. Поняття про здібності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 
18.2. Структура здібностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 
18.3. Різновиди здібностей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
18.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей 

та їх природні передумови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 
Розділ 19. Характер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 
19.1. Поняття про характер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
19.2. Структура характеру  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
19.3. Основні риси типового характеру  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 
19.4. Природа характеру  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 
19.5. Формування характеру  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 

6

С.Д. Максименко «Загальна психологія»



ПЕРЕДМОВА

Створюючи посібник, автор прагнув дещо по�новому виокре�
мити структурні блоки теоретичного матеріалу, що сприятиме
кращому формуванню у студентів поглибленого розуміння
логічного змісту курсу загальної психології. Важливим допов�
ненням до самостійної роботи над засвоєнням навчального ма�
теріалу є запропонована модель поетапного розкриття істотних
ознак і характеристик психічних явищ, яка містить визначення
ключових категорій і понять, формалізовану структуру змісту те�
ми, питання проблемного характеру для самостійної роботи, аль�
тернативно�тестові завдання для самоконтролю, завдання та про�
блемні ситуації для аналізу психологічних явищ і процесів.

Фактичний зміст окремих завдань, що ввійшли до процедур�
ного блоку, виходить за межі поданої інформації, що спонукати�
ме студента до творчого пошуку, розвитку психологічної допит�
ливості.

До кожного розділу подано список використаної та рекомен�
дованої літератури для самостійної роботи студентів, які вияв�
лять інтерес до певних проблем психології. 
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×ÀÑÒÈÍÀ ²
ÂÑÒÓÏ ÄÎ ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯

Розділ 1
ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Предмет психології та її завдання

Психологія — одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є
найскладніша сфера життєдіяльності людини — психіка.
Складність психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим
продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот.
Складним є і функціональний бік психіки. Вона є засобом
орієнтування організму в навколишньому світі й регулятором
поведінки в динамічних умовах середовища. Психічна активність
людини спрямовується на різні об’єкти. Задовольняючи свої ма�
теріальні (органічні) та духовні потреби як необхідну умову жит�
тя, людина шукає й одержує з навколишнього природного та
соціального середовища необхідні для цього джерела, здобуває
знання, планує свої дії, визначає засоби й шляхи їх здійснення,
напружує сили, щоб досягти поставленої мети, переживає успіхи
та невдачі. Усе це становить психічну діяльність людини, яку
вивчає наука психологія.

Предметом психології є закономірності розвитку і проявів
психічних явищ та їх механізми.

Термін «психологія» походить від грецьк. рsyhØ — душа і
lygos — слово, вчення, що означає «наука про душу». Психічне
життя людини складне й має багато форм виявлення. Психічні
явища — це своєрідні суб’єктивні переживання, суб’єктивні обра�
зи відображуваних у свідомості явищ реальної дійсності, це
внутрішній світ людини в усій його повноті й різноманітності.
Психічне життя людини охоплює її пізнавальну діяльність —
відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уяву, емоційно�вольо�
ву — різноманітні почуття, переживання, а також прояви волі —
вольові якості. Важливим аспектом психічного життя є спонуки
до активності — потреби, інтереси, переконання, ідеали тощо.
Особливу групу психічних явищ становлять індивідуально�пси�
хологічні властивості особистості — здібності, темперамент,
характер та її психічні стани — піднесеність, пригніченість, схви�
льованість, байдужість та ін.
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Як форма відображення дійсності високоорганізованою ма�
терією — нервовою системою, мозком — психіка характери�
зується низкою особливостей.

По�перше, психічне відображення має активний характер,
пов’язане з пошуком та добором способів дій, що відповідають
умовам середовища.

По�друге, психічне відображення має випереджальний харак�
тер, забезпечує функцію передбачення в діяльності та поведінці.

По�третє, кожний психічний акт є результатом дії об’єктивно�
го через суб’єктивне, через людську індивідуальність, що накла�
дає відбиток своєрідності на її психічне життя.

По�четверте, у процесі активної діяльності психіка постійно
вдоcконалюється й розвивається.

Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірнос�
тей має винятково важливе значення в житті та діяльності люди�
ни для керування психічним розвитком і діяльністю особистості.

1.2. Рефлекторна природа психіки

Відображувальна діяльність людини засадово зумовлена ре�
флекторною діяльністю мозку. Фундатором вчення про рефлек�
торну природу психіки є видатний російський фізіолог І. Сєченов
(1829–1905). У своїх працях він зазначав, що джерелом психічних
актів як відображуваної діяльності є зовнішні подразники, що
діють на організм. Ця діяльність виникає у процесі взаємодії
індивіда з оточенням, що здійснюється завдяки рефлекторній
діяльності мозку. У своїй відомій праці «Рефлекси головного моз�
ку» (1863) І. Сєченов писав, що «всі акти свідомого і несвідомого
життя за способом походження є рефлекси», що без зовнішнього
чуттєвого подразнення психічна діяльність неможлива.

Вчення І. Сєченова про рефлекторну природу психіки розви�
нув І. Павлов (1849–1936) у своєму вченні про вищу нервову
діяльність.

Теорія рефлекторної діяльності спирається на три основні
принципи наукового дослідження:
• детермінізму, тобто поштовху, причини будь�якої дії, її ефекту;
• аналізу та синтезу, тобто розкладання цілого на частини і

потім складання нового цілого з елементів;
• структурності та пристосування динаміки до структури.
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Засадовим стосовно вчення І. Павлова про вищу нервову
діяльність є матеріалістичне розуміння єдності організму та сеE
редовища. В організмі «все із зовнішнього світу», — зазначає
І. Павлов. Зв’язок організму з його середовищем здійснює нерво�
ва система. Вона є системою відносин, зв’язків. Поведінка ор�
ганізму визначається тими умовами, середовищем, у якому живе
й діє жива істота.

У своїх дослідженнях І. Павлов довів, що великі півкулі
головного мозку відіграють провідну роль у життєдіяльності
всього організму. Kора великих півкуль головного мозку, забез�
печуючи потреби організму, разом з найближчими до кори
підкірковими нервовими центрами здійснює складну аналітико�
синтетичну діяльність. У ній утворюються найскладніші тимча�
сові нервові зв’язки, за допомогою яких регулюються відносини
між організмом та зовнішнім середовищем, а також діяльність са�
мого організму. Цю діяльність великих півкуль головного мозку
І. Павлов і називає вищою нервовою діяльністю.

Поведінка живого організму є певною системою реакцій або
рефлексів на подразники зовнішнього і внутрішнього середовищ.

Рефлекс — це реакція організму на подразнення, яка
здійснюється за допомогою нервової системи. Рефлекторна
діяльність — основна форма діяльності нервової системи.

Розрізняють два види рефлексів: безумовні, з якими народ�
жується тварина, та умовні, які виробляються у неї в процесі
життя.

Безумовні рефлекси виробилися, закріпилися у процесі три�
валого періоду біологічного розвитку живих істот. Вони потрібні
тварині з перших днів її життя для забезпечення свого існування.
Безумовні рефлекси забезпечують організмові пошук поживи,
уникнення шкідливих впливів тощо.

Безумовні рефлекси спричинені безумовними подразнення�
ми, тобто такими, які, діючи на відповідні рецептори: смаковий,
дотиковий та інші, викликають відповідні реакції організму. Бе�
зумовні рефлекси не зникають і весь час діють при нормальному
стані організму. Складна система безумовних рефлексів стано�
вить діяльність, яку називають інстинктивною.

Безумовні рефлекси не можуть задовольнити потреб вищих
організмів, що живуть у складних умовах. Вони могли б забезпе�
чити потреби організму лише при абсолютній постійності
зовнішнього середовища. Але оскільки зовнішнє середовище по�
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всякчас змінюється, то пристосування до нього за допомогою од�
них лише безумовних рефлексів неможливе. Необхідно доповни�
ти їх тимчасовими зв’язками, які утворюються у тварин та люди�
ни у процесі життя.

Основним принципом роботи великих півкуль головного
мозку, як довів І. Павлов, є утворення тимчасових нервових
зв’язків, або умовних рефлексів. Виконуючи дослідження, він
помітив, що за певних умов у тварин виникають рефлекси і за
відсутності безумовних подразників (наприклад, іноді слина у
собаки починає виділятися при появі людини, яка його годує, хо�
ча в цей момент їжі собаці не дають). Рефлекси в цьому разі ви�
никають під впливом подразників, які І. Павлов назвав умовни�
ми. Він показав, що коли на тварину одночасно діють два подраз�
ники: один — безумовний, наприклад їжа, і другий — умовний,
який сам по собі не викликає рефлексу, наприклад дзвінок, то у
головному мозку виникають два збудження — від їжі і від
дзвінка. Через те що вони діють одночасно, між збудженими нер�
вовими центрами утворюється замикання, тобто встановлюється
нервовий зв’язок. Унаслідок цього зв’язку умовний подразник
починає викликати рефлекторну реакцію, як і безумовний.

Зі зміною умов життя змінюються рефлекси. Вони зникають,
тобто гальмуються, якщо умовний подразник не підкріплювати
безумовним, і поновлюються, якщо умовний подразник знову
підкріпити безумовним.

УмовноEрефлекторна діяльність людини — надзвичайно
складна, різноманітна й тонка система зв’язків. Нові нервові
зв’язки утворюються на грунті не лише безумовних, а й існуючих,
раніше утворених умовних зв’язків, які набрали відповідної сили
та стійкості. Необхідними умовами утворення умовних ре�
флексів є оптимальна сила подразника, активність кори великих
півкуль головного мозку та підкріплення умовних подразників
безумовними. У навчанні такими підкріпленнями є інтерес до
знань, допитливість, здивування новизною явищ.

Основними процесами нервової діяльності є збудження та
гальмування.

На кору великих півкуль головного мозку одночасно діє багато
різних подразників, але на велику кількість подразників організм
не реагує, оскільки збудження, викликані ними, гальмуються.

Гальмування відбувається одночасно зі збудженням. Завдяки
гальмуванню цілої низки ділянок кори збудження скеровується
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в якомусь одному напрямку й зосереджується в певній ділянці
кори.

За певних умов збудження та гальмування поширюються,
іррадіюють по корі великих півкуль, викликаючи збудження або
гальмування інших ділянок кори, чи знову зосереджуються, кон�
центруються в пункті свого виникнення.

Завдяки іррадіації збудження у свідомості виникають різні
асоціації — образи, думки, почуття, які або посилюють, або галь�
мують виконувану діяльність.

У разі концентрації збудження у певній ділянці кори інші її
ділянки в цей час гальмуються. Поширення чи зосередження збу�
дження та гальмування здійснюється за законом іррадіації й конE
центрації нервових процесів.

Збудження та гальмування взаємодіють. Збудження в певних
ділянках кори великих півкуль головного мозку викликає галь�
мування в інших ділянках і навпаки: гальмування в одних ділян�
ках кори викликає збудження в інших. Таке явище відбувається
за законом взаємної індукції збудження та гальмування.

Розрізняють індукцію позитивну і негативну.
При позитивній індукції гальмування в певній ділянці кори

викликає збудження в інших її ділянках. У цьому разі діяльність
організму відбувається в напрямі збудження, посилюється увага
до змісту діяльності. При негативній індукції збудження в якійсь
ділянці кори викликає гальмування в тих її ділянках, які були до
цього діяльними. Негативна індукція спостерігається при відхи�
ленні від основної діяльності й зосередженні на випадкових под�
разненнях, які гальмують збудження від основного подразнення,
тобто відвертається увага від виконуваної діяльності.

Гальмування нервових процесів буває безумовне, або зовніш�
нє, і умовне, або внутрішнє.

Зовнішнє гальмування настає внаслідок дії сильного сторон�
нього подразника. Вироблений умовний рефлекс, наприклад
виділення собакою слини на засвічування електричної лампочки,
припиняється, якщо почне діяти сильний звук.

Зовнішнє гальмування є проявом дії негативної індукції. Во�
но виявляється ще й у вигляді позамежового гальмування, яке ви�
никає тоді, коли сила збудження перевищує можливості працез�
датності нервової клітини. У цьому разі сила подразника не
тільки не викликає посилення реакції, а навпаки, реакція змен�
шується або зовсім гальмується.
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Гальмівні процеси, що виникають у клітині через її перена�
пруження, оберігають її від руйнування. Тому таке гальмування
називають ще захисним.

Внутрішнє гальмування так само зумовлюється зовнішніми
обставинами. Одним із проявів умовного, або внутрішнього,
гальмування є послаблення тимчасових зв’язків. Воно настає
тоді, коли умовний подразник (наприклад світло), на який ви�
роблено умовний рефлекс, час від часу не підкріплюється безу�
мовним подразником (наприклад їжею). Утворений зв’язок
у цьому разі гальмується, і рефлекс згасає. Якщо умовний под�
разник знову підкріпити безумовним, то загальмований тимчасо�
вий нервовий зв’язок легко поновлюється, і умовний подразник
знову викликає умовний рефлекс. Гальмування тимчасових нер�
вових зв’язків спричинює забування.

Важливим проявом внутрішнього гальмування є дифе-
ренційне гальмування. Якщо з умовних подразників, на які виро�
бився умовний рефлекс, підкріплювати безумовним подразни�
ком лише деякі, то умовний рефлекс виникає на ті умовні под�
разники, які підкріплювалися безумовним. А збудження від
інших подразників, що не підкріплюються, гальмуються, і умов�
ний рефлекс на них не виявляється. Так, якщо вироблено умов�
ний рефлекс на звук, але підкріплюється звук лише певної висо�
ти чи інтенсивності, то й умовний рефлекс далі виникатиме ли�
ше на звук тієї висоти чи інтенсивності, яка підкріплювалася.
Відбувається диференціювання подразнень. Організм точно
відрізняє дійові, тобто підкріплювані подразники, від недійових,
що не підкріплюються безумовним подразником. Дослідження�
ми встановлено, що собака, наприклад, може диференціювати
звукові подразники з точністю до 1/8 тону. Диференційне галь�
мування сприяє уточненню та розрізненню виправданих життям
подразників від невиправданих. Це яскраво виявляється в на�
вчально�виховній діяльності. Розрізнення, уточнення та за�
своєння знань або актів поведінки ефективні тоді, коли істотні
властивості в них тими чи іншими засобами підкріплюються,
а неістотні — гальмуються.

Поряд із замикальною функцією великі півкулі головного
мозку виконують також аналітикоEсинтетичні.

Взаємодіючи із середовищем, організм відповідає не на всі
подразнення, що надходять до мозку, а лише на ті, які слугують
задоволенню його потреб. Розрізняючи подразники, мозок на
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одні з них відповідає, а на інші не відповідає. Так аналізуються
предмети зовнішнього світу.

Найпростіший, елементарний аналіз виконують і нижчі
відділи центральної нервової системи. Вищий аналіз, який є за�
садовим щодо актів поведінки, здійснюється за допомогою кори
великих півкуль головного мозку. Суть роботи кори полягає
в аналізі та синтезі подразнень, що доходять до неї.

Аналітична діяльність відбувається за допомогою спеціаль�
них механізмів, які І. Павлов назвав аналізаторами. Вони ви�
никли й розвинулись у процесі біологічного розвитку тварин
внаслідок їх пристосування до умов життя, до різних видів
енергії зовнішнього світу, що впливали на організм, — світлової,
звукової, хімічної, механічної, температурної тощо.

Великі півкулі є грандіозним аналізатором як зовнішнього,
так і внутрішнього світу організму.

Аналізатори здійснюють аналітичну діяльність у зв’язку з
гальмівними процесами в корі великих півкуль головного мозку.
Одні подразнення чи комплекси подразнень серед тих, що надхо�
дять до кори великих півкуль, виокремлюються, тобто виклика�
ють там збудження, і на них тварина реагує, відповідає. Інші ж
подразнення гальмуються, і на них тварина не відповідає. Аналіз
має підґрунтя, з одного боку, в аналізаторній здатності рецеп�
торів, периферійних закінчень, а з іншого — у процесі гальмуван�
ня, що розвивається в корі великих півкуль головного мозку і
відокремлює те, що не відповідає дійсності, від того, що відпові�
дає дійсності. Процес гальмування сприяє вдосконаленню кори�
гування аналітичної діяльності великих півкуль головного мозку.

Одночасно з аналізом великі півкулі головного мозку здійс�
нюють синтез, сутність якого полягає в замиканні нервових
зв’язків.

Синтетична діяльність великих півкуль буває дуже складною.
Утворюються цілі ланцюги й системи тимчасових зв’язків. Про�
цеси, які у психології називають асоціаціями, є не що інше, як
утворення тимчасових зв’язків, тобто акти синтезу. Мислення є
асоціацією: спочатку елементарною, а потім — ланцюгами
асоціацій; проте кожна перша асоціація є моментом народження
думки.

Для того, щоб успішно орієнтуватися в оточенні, тварина не�
одмінно повинна аналізувати й синтезувати його. Пізнавальні
процеси, мислення — це складна аналітикоEсинтетична діяльE
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ність кори великих півкуль головного мозку. Специфічно
людське мислення виникає на ґрунті складнішої аналітико�син�
тетичної діяльності кори великих півкуль на основі мови.

Діяльність великих півкуль головного мозку — це сигнальна
діяльність. Великі півкулі головного мозку завжди реагують на
різноманітні подразники, які сигналізують про те, що має для
життя організму важливе значення. Наприклад, світло або звук
можуть сигналізувати живій істоті про наявність їжі, небезпеку
тощо.

Сигнали, які викликають предмети, та їх властивості або яви�
ща природи, становлять собою першу сигнальну систему, що
властива і тваринам, і людині. Перша сигнальна система — це
фізіологічне підґрунтя відчуттів, сприймань, уявлень. Дійсність
для тварин сигналізується майже виключно подразненнями, які
безпосередньо надходять до спеціальних клітин зорових, слухо�
вих та інших рецепторів організму, та їх відображеннями у вели�
ких півкулях.

Вища нервова діяльність людини як суспільної істоти якісно
відрізняється від вищої нервової діяльності тварин. У процесі
праці, у суспільному житті люди виробили звукову мову як засіб
зв’язку, засіб взаємного спілкування.

Мовна функція внесла новий принцип у діяльність великих
півкуль. Слово у житті людини стало своєрідним сигналом. Воно
є другою, специфічно людською сигнальною системою дійс�
ності. Кожне слово як назва предмета, властивості чи дії замінює
відповідний перший сигнал, тобто сигналізує перші сигнали.

Якщо відчуття та сприймання предметів і явищ навколиш�
нього світу є для людини першими, конкретними сигналами
дійсності, то мова, насамперед кінестезичні подразнення, що
йдуть до кори головного мозку від мовних органів, — це другі сиг�
нали, сигнали сигналів. Слово завдяки попередньому життю до�
рослої людини пов’язане з усіма зовнішніми та внутрішніми под�
разненнями, що надходять до великих півкуль. Воно їх сиг�
налізує, замінює і тому може викликати всі ті дії, реакції, що їх
викликають конкретні подразнення.

Друга сигнальна система виникає на основі першої і без неї
існувати не може. Вона діє лише у зв’язку з першою сигнальною
системою, вступаючи з нею в найскладніші взаємозв’язки.

Друга сигнальна система у взаємодії з першою є фізіоло�
гічним підґрунтям вищого, абстрактного мислення людини та її
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свідомості, засобом пізнання самої себе. Фізіологічним підґрун�
тям низки інших психологічних процесів (сприймання, пам’ять,
уява, утворення навичок тощо) також є взаємодія першої та дру�
гої сигнальних систем. Участь другої сигнальної системи в цих
психологічних процесах робить їх свідомими.

Великі півкулі головного мозку — надзвичайно складна ди�
намічна система. У процесі діяльності постійно утворюються
нові й нові умовні зв’язки. Вони об’єднуються в певні системи.
Системність зв’язків забезпечує успішну діяльність тварини та
людини. Процеси, які відбуваються у великих півкулях головно�
го мозку, постійно прагнуть до об’єднання, стереотипної об’єдну�
вальної діяльності. Безліч подразнень, що надходять до великих
півкуль як ззовні, так і зсередини організму, стикаються,
взаємодіють, систематизуються й завершуються динамічним стеE
реотипом.

Динамічний стереотип потрібний для успішної взаємодії ор�
ганізму із середовищем. Повторення однакових рухів і дій, одна�
кових актів поведінки, схожих реакцій організму забезпечує йо�
му успішну діяльність, задоволення потреб.

Відомо, що людина звикає до певного способу дій, виробляє
певний спосіб сприймання, запам’ятовування, мислення. Авто�
матизуючи свої дії, вона виробляє навички та звички, які полег�
шують свідомо спрямовану діяльність. Провідну роль у цьому
відіграють динамічні стереотипи.

У процесі діяльності постійно утворюються нові динамічні
стереотипи. Старі ж динамічні стереотипи не зникають, вони
взаємодіють з новоутворюваними, сприяють їх утворенню або,
навпаки, перешкоджають цьому, внаслідок чого успішне утво�
рення нових стереотипів гальмується.

Вироблення й перебудова динамічного стереотипу потребу�
ють великої роботи нервової системи. Ця робота може займати
багато часу й залежить від складності виконуваної діяльності,
а також від індивідуальних особливостей та стану тварини чи лю�
дини. Вироблення й підтримка динамічного стереотипу завжди
пов’язуються з певними переживаннями.

Нервові процеси, що відображаються у великих півкулях го�
ловного мозку при встановленні й підтримуванні динамічного
стереотипу, є підґрунтям почуттів і зумовлюють характер та
інтенсивність почуттів. Фізіологічним підґрунтям почуттів труд�
нощів, бадьорості і стомленості, задоволення і засмученості, ра�
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дості й відчаю тощо є зміни, порушення старого динамічного сте�
реотипу чи складність встановлення нового.

Динамічний стереотип краще утворюється тоді, коли подраз�
ники діють у певній системі, певній послідовності та певному по�
рядку. Підтримується динамічний стереотип додержанням пев�
ного зовнішнього порядку, системи та режиму діяльності.

1.3. Психіка і свідомість

У процесі еволюції живих істот психіка як відображення
об’єктивної дійсності в мозку розвивалася залежно від умов жит�
тя того чи іншого виду живих істот, набувала дедалі складніших
форм. Найвищим рівнем її розвитку є властива людині
свідомість.

Психологія пояснює виникнення людської свідомості сус�
пільним способом буття людей і трудовою діяльністю, що спри�
чинила її розвиток. З переходом до суспільних форм життя до�
корінно змінилася структура людської поведінки. Поряд з
біологічними її мотивами, які залежали від безпосереднього
сприймання середовища, виникли вищі, «духовні» мотиви та по�
треби, вищі форми поведінки, які засадово зумовлені здатністю
абстрагуватися від безпосереднього впливу середовища. Поряд з
двома джерелами поведінки — спадково закріпленою програE
мою та власним досвідом самого індивіда — виникло третє дже�
рело, що формує людську діяльність, — трансляція та засвоєння
суспільного досвіду. У задоволенні цієї важливої соціальної по�
треби одним з вирішальних чинників була мова, що стала фор�
мою існування свідомості.

Характерними особливостями і структурними компонентами
свідомості є такі.
• Знання про навколишню дійсність, природу, суспільство.

Рівень свідомості безпосередньо залежить від рівня засвоєння
знань і досвіду особистості. У процесі суспільно�історичного
розвитку в людини розвинулася потреба в знаннях, яка є
найважливішою її спонукою, мотивом пізнавальної діяль�
ності.

• Виокремлення людиною себе у предметному світі як суб’єкта
пізнання, розрізнення суб’єкта «Я» та об’єкта «не Я», протис�
тавлення себе як особистості іншому об’єктивному світові.
Характерним щодо цього є самопізнання, що стало підґрун�
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тям для самосвідомості, тобто усвідомлення власних фізич�
них і морально�психологічних якостей.

• Цілеспрямованість, планування власної діяльності та по-
ведінки, передбачення її результатів. Цей бік свідомості вияв�
ляється в самоконтролі та коригуванні власних дій, їх перебу�
дові, у змісті стратегії і тактики, якщо цього потребують об�
ставини.

• Ставлення особистості до об’єктивної дійсності, до інших лю-
дей, до самої себе. Ставлення особистості до оточення вияв�
ляється в оцінюванні та самокритиці, в яких важливу роль
відіграє емоційно�вольова сфера особистості.
Виокремлення та протиставлення людиною себе іншому

предметному світові, природним і суспільним явищам, пережи�
вання свого ставлення до об’єктивної дійсності та самої себе є за�
садовими стосовно самовиховання. Завдяки свідомості, са�
мопізнанню та самосвідомості особистість стає суб’єктом вихо�
вання, тобто сама ставить перед собою виховні цілі й досягає їх.

Свідомість людини характеризується активністю. У процесі
відображення дійсності інформація, що надходить до мозку, відо�
бражується не механічно, а свідомо оброблюється відповідно до
мети, завдання та досвіду особистості.

Рівень розвитку й виявлення свідомості в людини буває
різний залежно від рівня розвитку її знань і наукового світогля�
ду, ідейних і моральних переконань, ставлення до інших людей і
до самої себе, до форм суспільного життя.

Людині властиві й неусвідомлювані форми психічної діяль�
ності (інстинктивні та автоматизовані дії, потяги тощо). Але
несвідоме входить до свідомого й завдяки цьому може контролю�
ватися людиною.

Вивчаючи форми психічної діяльності, треба зважати на те,
що психічне життя, свідомість та діяльність особистості завжди
постають в єдності. Ця єдність виявляється в цілеспрямованій
діяльності людини, її різноманітних пізнавальних, емоційних та
вольових реакціях, ставленні до інших і до самої себе. Людина
взаємодіє з навколишнім середовищем як цілісна система.
Цілісність взаємодії забезпечується насамперед вищим відділом
центральної нервової системи — корою великих півкуль головно�
го мозку, яка інтегрує (об’єднує) діяльність організму й керує
нею.
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1.4. Основні галузі психологічних знань

Із розвитком психології як науки, з використанням психологіч�
них знань у найрізноманітніших сферах людської діяльності певні
галузі цих знань поступово виокремились і стали самостійними.

Розрізняють психологію загальну, вікову, педагогічну,
соціальну, генетичну, інженерну, військову, медичну, юридичну,
спортивну, зоопсихологію, психологію праці, мистецтва, пато�
психологію. У зв’язку з космічними польотами виникла спеціаль�
на галузь психології — космічна.

Кожна із зазначених галузей психологічних знань має певні
предмети і методи вивчення своєрідності психічної діяльності за�
лежно від умов праці в тій чи іншій сфері людського життя та
діяльності й їхніх вимог до морально�психологічних якостей осо�
бистості. Проте всі галузі психологічних знань потребують знань
загальної психології, яка вивчає методологічні питання психо�
логії, природу психологічних явищ, закономірності розвитку та
перебігу пізнавальних психологічних процесів, індивідуальні
особливості психіки людини, її почуття та волю, темперамент, ха�
рактер і здібності.

У добу науково�технічного та соціального прогресу особливу
увагу психологів привертають проблеми психології праці та
соціальної психології.

1.5. Зв’язок психології з іншими науками

Між психологією та іншими науками існує двосторонній
зв’язок: в одних випадках психологія використовує досягнення
інших наук для вирішення своїх проблем, а в інших — науки вико�
ристовують психологічні знання для пояснення або розв’язання
певних питань. Міжпредметні зв’язки психології та інших наук
сприяють їх взаємному розвиткові й застосуванню на практиці.

Психологія в розробці питань спирається на дані біології, зо�
крема анатомії та фізіології, на вчення про вищу нервову
діяльність. У свою чергу, дані психології широко використову�
ються в медицині, зокрема у психіатрії.

Педагогіка широко використовує психологічні закономірнос�
ті навчання та виховання. Окремі галузі психології (педагогічна і
вікова психологія зокрема) пов’язані з розділами теорії та мето�
дики педагогіки, дидактикою, методиками викладання окремих
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навчальних предметів. Однією з актуальних психолого�педа�
гогічних проблем сучасності є формування мислення у процесі
навчання, яке б забезпечувало учневі можливість самостійно за�
своювати інформацію, що постійно оновлюється, гарантувало
розвиток здібностей суб’єкта продуктивної інтелектуальної
діяльності. Продуктивний характер взаємозв’язку психології та
педагогіки виявляється в тому, що створюються умови для випе�
редження реальної педагогічної практики, відкриваються нові
шляхи для пошуку ефективних сучасних технологій навчання та
виховання. Водночас психологія базується на даних педагогіки
при вивченні психології формування особистості. Тісним є
взаємозв’язок психології з літературою, мовознавством, історією,
мистецтвом, кібернетикою та іншими науками.

1.6. Основні напрями в сучасній психології

Останні два сторіччя розвиток психології тісно пов’язаний з до�
сягненнями філософської думки та успіхами природничих наук. 

Матеріалістична інтерпретація природи та сутності психічних
явищ була зумовлена появою філософії діалектичного матеріаліз�
му й розвитком учення про рефлекторну природу психіки (І. Сєче�
нов, І. Павлов). Філософія прагматизму спричинила появу в амери�
канській психології біхевіоризму, або науки про поведінку
(Д. Уотсон) Німецькі психологи М. Вертхеймер, В. Келер, К. Коф�
фка, К. Левін на основі спеціальних досліджень висунули ідею
структурної психології, засадовим стосовно якої було визнання
первинності приматів структури, цілісних утворень, які визначають
властивості та функції окремих частин, що входять до цілісної
психічної діяльності. Дослідження в галузі психопатології та психі�
атрії викликали необхідність вивчати роль і дію неусвідомлюваних
чинників, що визначають потреби й потяги особистості, її поведін�
ку. У психології утворився психоаналітичний напрям (З. Фрейд).

Біхевіоризм заперечує свідомість як предмет психології. Пред�
метом біхевіоризму є вивчення поведінки як зовнішніх реакцій
організму на стимули, що діють на нього. Поведінка, на думку
біхевіористів, формується в результаті неусвідомлюваного відбо�
ру фізичних рухів як реакцій на стимули. Основне у поведінці —
це навички. Мислення біхевіористи зводять до мови та мовних на�
вичок. Провідним у навчанні вони вважають дресирування, під
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час якого набуваються необхідні навички; при цьому усвідомлен�
ня мети, змісту та процесу навчання недооцінюють.

Структурна психологія основним принципом вважає ціліс�
ність психічної діяльності, що є не сумою окремих психічних
процесів, а своєрідною структурою із закладеними в ній спе�
цифічними властивостями, які не випливають з властивостей ок�
ремих елементів психічного життя. Навпаки, властивості струк�
тури як цілого визначають властивості окремих її частин.

Психоаналіз тісно пов’язаний з теорією З. Фрейда про пере�
важання у психічній діяльності особистості підсвідомих,
інстинктивних потягів. На думку психоаналітиків, джерелом ак�
тивності людини є глибоко інстинктивні, біологічно визначені
прагнення. Ці прагнення, проникаючи з підсвідомого
у свідомість, стають джерелом активності людини, своєрідно
спрямовують її вчинки та поведінку Особливого значення психо�
аналітики надають сексуальним потягам.

Вихідними у вітчизняній психології є принципи цілісності
психічного життя особистості, взаємозв’язку психічних процесів
і властивостей, розвитку особистості у процесі навчання та вихо�
вання, соціальної зумовленості психічного життя людини.

Ключові поняття теми 

Психологія, психіка, відображувальна діяльність, активне
психічне відображення, рефлекс, безумовний рефлекс, умовний ре-
флекс, закономірності вищої нервової діяльності, свідомість,
несвідоме.

Формалізована структура змісту теми

Функції психіки:
сигнальна, регулятивна. 
Механізм психіки:
відображувальна діяльність мозку. 
Зміст психічного відображення:
відображення організмом життєвого середовища. 
Рівні відображення:
рівень безумовно�рефлекторного відображення дійсності,
рівень умовно�рефлекторного відображення дійсності.
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Запитання для самостійної роботи 

1. Що є предметом психології? Які основні групи психічних
явищ вона вивчає?

2. Які основні завдання стоять перед сучасною психологією?
3. Назвіть основні принципи наукового вивчення психіки.
4. Чим зумовлена поява психіки у живих істот?
5. Що таке психічне відображення? Як ви розумієте це явище?
6. У чому полягає активний характер психічного відображення?
7. Як слід розуміти твердження, що психічні явища є суб’єктив�

ним відображенням об’єктивного світу?
8. У чому полягає сутність рефлекторної природи психіки?
9. Назвіть і поясніть основні закономірності психічної діяль�

ності.
10. Охарактеризуйте функції психіки.
11. Що таке свідомість і які її ознаки?
12. Що таке несвідоме і як воно пов’язане зі свідомістю?
13. Що є об’єктом вивчення в біхевіористичній психології?
14. На яких засадах базується структурна психологія?
15. У чому полягає сутність концепції психоаналізу?
16. У чому полягає сутність матеріалістичного підходу до ро�

зуміння психічних явищ?
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ПСИХІКА

Психічні стани

Психічні процеси Психічні властивості:
- здібності

- характер

Емоційно-вольові:
- почуття

- воля

Пізнавальні:
- відчуття

- сприймання

- мислення

- уява

- пам’ять

- увага



Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з твердженням, що всю різноманітність психічно�
го життя людини можна звести до трьох груп психічних явищ?

2. Чи можна стверджувати, що основним завданням психології
як науки є встановлення психологічних закономірностей
у психічній діяльності?

3. Чи всі методологічні принципи наукового вивчення психіч�
них явищ вказано: принцип детермінізму, принцип єдності
психіки та діяльності, принцип розвитку психіки в діяль�
ності?

4. Чи згодні ви з твердженням, що тільки великі півкулі голо�
вного мозку можуть бути органом психічної діяльності?

5. Чи можна стверджувати, що психічна діяльність виникла як
механізм активного відображення дійсності живими істотами?

6. Чи правильно названо основні функції психіки: відображу�
вальна, регулятивна, пристосувальна?

7. Чи завжди психічний факт (уявлення про об’єкт переживан�
ня) можна розглядати як суб’єктивне відображення об’єктив�
ного світу?

8. Чи правильна характеристика безумовного рефлексу: приро�
джений, незмінний, забезпечує пристосування організму до
постійних умов середовища?

9. Чи всі умови утворення умовного рефлексу названо правиль�
но: об’єктивна актуальність для організму безумовного под�
разника, збіг у часі дії умовного та безумовного подразників,
кількість повторень таких збігів, сила безумовного та умовно�
го подразників, якість умовного подразника?

10. Чи погодитеся ви з твердженням, що необхідною фізіологіч�
ною умовою вдосконалення будь�якого рефлексу, його
спеціалізації є диференційне гальмування?

11. Чи є правильною думка, що основною фізіологічною переду�
мовою системності в роботі великих півкуль головного мозку
є взаємна індукція процесів збудження та гальмування?

12. Чи є достатньою така характеристика свідомості: свідомість —
це вища форма психіки, що сформувалася в процесі
суспільно�історичного розвитку людини?

13. Чи є правильним твердження, що несвідоме в діяльності лю�
дини не пов’язане зі свідомістю?

14. Чи можливий перехід несвідомого у свідоме й навпаки?
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15. Чи можна стверджувати, що недооцінювання біхевіористами
свідомого у психічній діяльності людини позбавляє осо�
бистість можливості бути активним суб’єктом діяльності?

16. Чи правомірно вважати, що структурна психологія розглядає
психіку за механізмами її функціонування як замкнену сис�
тему?

17. Чи можна вважати, що ідеї психоаналізу як напряму в психо�
логії є більш продуктивними для з’ясування психологічних
механізмів відхилень у психічній діяльності людини, ніж в об�
ґрунтуванні закономірностей психічного життя у нормі?

Завдання та проблемні ситуації 

1. Що дає дослідникові (практикові) керування в пізнанні
психічних явищ принципами детермінізму, єдності свідомості
та діяльності, розвитку психіки в діяльності?

2. Чим принципово різняться підходи до вивчення пояснення
психічних явищ представників біхевіоризму, психоаналізу,
гештальт�психології та матеріалістичного напряму?

3. Поясніть з погляду закономірностей вищої нервової діяль�
ності явища, що трапляються в житті:

– людина, що оволодіває якимись уміннями, спочатку робить
багато зайвих рухів;

– у відповідальний момент людина може забути те, що добре
знала;

– на зауваження, що постійно робляться підвищеним голосом,
дитина перестає реагувати.

4. Що є спільного та відмінного в діяльності мозку та електрон�
но�обчислювальної машини? Порівняйте та проаналізуйте.
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Розділ 2
МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ 

2.1. Основні вимоги до методів психології

Психологія як наука має певні предмет і методи вивчення
психічних явищ. Знання методів і вміння за їх допомогою вивча�
ти вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку особи�
стості — шлях до глибшого пізнання психологічних особливостей
особистості й використання цих знань у практичній діяльності.

Психологія висуває до методів дослідження психічних явищ
певні вимоги:
– психічні явища потрібно вивчати в їх розвитку, взаємозв’язку

та взаємозалежності;
– метод психологічного дослідження має бути адекватним

предметові дослідження, розкривати істотні, а не випадкові,
другорядні особливості досліджуваного психологічного про�
цесу, стану чи властивості.
Основним принципом психологічного дослідження є його

об’єктивність. Методами, які забезпечують об’єктивність роз�
криття досліджуваного психічного явища, є спостереження, екс�
периментальне дослідження, аналіз продуктів діяльності (на�
вчальної, трудової, спортивної), бесіда, інтерв’ю та ін. Метод са�
моспостереження, особливо інтроспективна його форма, не може
бути єдиним і вірогідним способом вивчення особливостей
психічних процесів, станів і властивостей особистості. Самоспо�
стереження легко піддається суб’єктивному тлумаченню психіч�
них явищ, особливо тоді, коли досліджувана особа малорозвине�
на і не здатна до самоспостереження. Перевірити ж описи
психічних переживань, що досліджуються самоспостереженням,
здебільшого неможливо. Втім, при дослідженні об’єктивними ме�
тодами самоспостереження може використовуватись у формі
словесного звіту піддослідного про те, що і як він переживає під
час самоспостереження психічного процесу чи стану. При само�
спостереженні особистість одночасно постає як суб’єкт та як
об’єкт дослідження, що унеможливлює успішність дослідження.
Кращою формою самоспостереження є ретроспективне спостере�
ження, засадовим стосовно якого є згадування про перебіг
досліджуваного психічного явища після того, як воно відбулося.
Людина може в такий спосіб описати, що вона відчувала у стані
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радості, суму, страху, як вона запам’ятовувала чи міркувала,
розв’язуючи завдання.

Провідним принципом об’єктивних методів у психологічному
дослідженні є єдність свідомості та діяльності, опосередко�
ваність пізнання внутрішніх, психічних явищ зовнішнім їх вияв�
ленням у вчинках, поведінці, мовленні, мімічних рухах, жестах та
інших реакціях. Наприклад, закономірності спостереження вияв�
ляються у ступені адекватності та швидкості розпізнавання пред�
мета, виокремлення його серед інших об’єктів, знаходження
спільного та відмінного в них.

2.2. Основні методи психології. 
Спостереження, експеримент

Спостереження як метод об’єктивного дослідження широко
застосовується у психології, педагогічній практиці, соціологіч�
них дослідженнях.

Об’єктом спостереження є поведінка особистості в найрізно�
манітніших її зовнішніх виявах, коли реалізуються усвідомлювані
та неусвідомлювані внутрішні психічні стани, переживання, праг�
нення. За особливостями мовлення, виразними рухами — жестами,
мімікою, виразом обличчя, пантомімічними актами (позами) то�
що — можна виявити й простежити особливості уваги, розуміння
змісту висловлювання, емоції та вольові якості, особливості темпе�
раменту і риси характеру. Тому вміле спостереження за по�
ведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогід�
ністю робити висновки про їхні внутрішні, духовні особливості.

Спостереження може бути звичайним (бачення, слухання) та
інструментальним, коли бачене й почуте в поведінці людини
фіксується за допомогою фото�, кіноапарата або магнітофона.
Інструментальне спостереження дає можливість документувати
все, що спостерігається, а тому й глибше аналізувати, порівнювати.

Психологічне наукове спостереження потрібно відрізняти від
побутового. Наукове спостереження не обмежується описом зов�
нішньо виявленого, а проникає в сутність явищ, з’ясовує причини
тих чи інших актів поведінки і цим розкриває їх психологічну
природу. Щоб навчати й виховувати дитину, потрібно на основі
спостереженого розкривати психологічні механізми, спиратися на
них у навчально�виховній роботі, розвивати і вдосконалювати їх.
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Одноразового спостереження за якимось явищем у поведінці
та діяльності особистості недостатньо для того, щоб робити вис�
новки про її психічний склад, розум, почуття, волю, риси харак�
теру, темперамент, цілеспрямованість, моральні якості. Для того,
щоб уникнути випадкових суджень, потрібні кількаразові спосте�
реження тих чи інших морально�психологічних особливостей
у різних умовах і на різноманітному матеріалі. За одноразовим
або випадковим виявленням успіхів не можна судити, скажімо,
про здібності особистості, силу її пам’яті чи мислення.

Щоб спостереження набрало наукового характеру, воно має
відповідати певним вимогам:
– бути цілеспрямованим, а не випадковим;
– здійснюватися планомірно й систематично;
– бути забезпеченим достатньою інформацією про спостережу�

ване явище (якомога більшою кількістю фактів);
– точно фіксувати результати спостереження.

Наукове спостереження висуває певні вимоги й до особистих
якостей дослідника. Зокрема, він повинен мати такі якості:
• бути об’єктивним при фіксації, словесному описі та кла�

сифікації спостережень;
• володіти собою, тобто його настрій та особисті характеро�

логічні якості не повинні впливати на спостереження та по�
значатися на ньому та висновках;

• не бути тенденційно упередженим в організації спостережен�
ня та очікуванні його наслідків, щоб не зробити безпідставних
висновків;

• не піддаватися першим враженням про піддослідного;
• не бути поблажливим щодо піддослідного;
• не приписувати піддослідному власних якостей і не поясню�

вати його поведінку з власної позиції.
Об’єктивність має характеризувати весь процес дослідження

й бути визначальним чинником для висновків.
Спостереження потребує чіткості й точності фіксації даних.

Для цього використовують певні бланки. Наведемо один з них.

Бланк для фіксації результатів спостереження

Äàòà
ñïîñòåðåæåííÿ

Çà ÿêèõ óìîâ
çä³éñíþâàëîñü
ñïîñòåðåæåííÿ

Ùî
ñïñòåð³ãàëîñÿ

Ùî âèÿâëåíî ó
ïðîöåñ³ äàíèõ
ñïîñòåðåæåííÿ

Ïîÿñíåííÿ
ñïîñòåðåæåííÿ

28

С.Д. Максименко «Загальна психологія»



Спостереження використовується при застосуванні всіх
інших методів вивчення психічних процесів та властивостей осо�
бистості.

Найефективнішим і найпліднішим з наукового погляду є екс�
периментальне дослідження, коли досліджуване явище вив�
чається в різних умовах та обставинах. За таким методом можна
глибоко і з високою точністю вивчати досліджувану психо�
логічну закономірність.

Експеримент є одним з основних методів психології. Особ�
ливість його полягає в тому, що дослідник сам створює умови,
за яких досліджуване явище виникає неодмінно й закономірно.
При цьому дослідник дістає можливість чітко визначити чинни�
ки, які діяли в момент виникнення та перебігу досліджуваного
явища, розкрити причини, що його зумовили, а також у разі по�
треби повторити дослід з метою нагромадження додаткових відо�
мостей для обґрунтування одержаних результатів.

Розрізняють експерименти лабораторний та природний. Пер�
ший проводиться у спеціальних психологічних лабораторіях за
допомогою відповідної апаратури, другий — у звичайних для
піддослідного умовах діяльності (у класі, під час роботи). При�
родний експеримент, як і лабораторний, проводиться за певною
програмою, але так, щоб учень не знав, що його досліджують, і
розв’язував свої завдання спокійно, у звичному для нього темпі, з
притаманними йому характерологічними особливостями і став�
ленням до навчальних, трудових, спортивних та інших доручень.

Різновидом природного експерименту є перетворювальний
(навчальний та виховний).

Отже, експериментальний підхід у вивченні особистості мож�
на забезпечити такими методами, як спостереження, бесіда,
інтерв’ю, анкетне дослідження, якщо предмет дослідження вив�
чатиметься різними способами і в різних умовах, як того потре�
бує експеримент.
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2.3. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, 
аналіз продуктів діяльності, 

узагальнення незалежних характеристик, самооцінка

Як додатковий метод у психологічному дослідженні викорис�
товують тести.

Тест — це проба, іспит, один із способів психологічної діагности�
ки рівня розвитку психічних процесів і властивостей людини. Пси�
хологічні тести становлять собою певну систему завдань, надійність
яких випробовується на певних вікових, професійних, соціальних
групах і оцінюється та стандартизується за допомогою спеціаль�
ного математичного (кореляційного, факторного та ін.) аналізу.

Розрізняють тести для вивчення інтелектуальних здібностей,
рівня розумового розвитку особистості й тести успішності. За їх
допомогою можна з’ясувати рівень розвитку окремих психічних
процесів, рівні засвоєння знань, загального розумового розвитку
особистості. Тести як стандартизовані методи дають можливість
порівнювати рівні розвитку та успішності піддослідних з вимога�
ми шкільних програм і професіограм різних спеціальностей.

З метою уникнення помилок при використанні тестів як ме�
тоду психологічного дослідження їх зміст повинен відповідати
досліджуваному явищу (розумовій діяльності, увазі, пам’яті, уяві
тощо) і не потребувати для виконання спеціальних знань. Зміст
тесту та інструкція до його виконання мають бути максимально
чіткими та зрозумілими. Результати тестового дослідження не
можна оцінювати як абсолютні показники розумових можливос�
тей особистості. Вони є лише показниками рівня розвитку пев�
них якостей на момент дослідження за конкретних умов життя,
навчання та виховання особистості.

У психології, зокрема в педагогічній практиці, широко засто�
совують метод опитування, коли потрібно з’ясувати рівень ро�
зуміння піддослідним якихось завдань, життєвих ситуацій, ужи�
ваних у навчанні та практичній діяльності понять (природознав�
чих, технічних, соціальних), або коли потрібна інформація про
інтереси, погляди, почуття, мотиви діяльності та поведінки осо�
бистості. До найпоширеніших різновидів опитування як методу
психологічного дослідження належать бесіда, інтерв’ю, анкетне
та соціометричне дослідження.

Бесіда — це цілеспрямована розмова з піддослідним з метою
з’ясування уявлення або розуміння ним явищ природи та
суспільства, наукових питань, взаємозалежностей, причин та
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наслідків, переконань, ідеалів, ідейної спрямованості. Поставлені
запитання мають бути чіткими й зрозумілими, спрямованими на
психологічні явища. У бесіді потрібно домагатися не лише кон�
статуючої відповіді, а й пояснення, мотивації, тобто відповідей на
запитання не лише «що це таке?», а й «чому?», «як?».

Одним з варіантів бесіди є інтерв’ю, яке використовують
у психологічних та соціологічних дослідженнях. В інтерв’ю вияв�
ляються думки, погляди, факти з життя респондента, тобто
піддослідного, його ставлення до політичних подій, ситуацій,
соціальних явищ тощо.

Інтерв’ю може бути нестандартизованим і стандартизова-
ним. У нестандартизованому інтерв’ю запитання до респондента
формулюються не до кінця і можуть змінюватись у процесі
дослідження, а у стандартизованому вигляді вони становлять со�
бою певну систему і формулюються чітко.

Анкетне дослідження — один із способів психологічного опи�
тування. За допомогою анкетування досліджуються літературні,
мистецькі, спортивні, професійні інтереси та уподобання, мотиви,
ставлення до вибору дій, вчинків, різновидів праці, до тих чи інших
переживань, їх оцінювання. На поставлені в анкеті запитання ан�
кетовані дають відповіді в письмовій формі. Причому запитання
ставляться так, що відповіді на них будуть описовими або альтер�
нативними: «так», «ні», «не знаю», «важко відповісти», або так, що
в них наперед дається кілька варіантів відповіді, серед яких
піддослідному пропонується підкреслити один, що відповідає його
особистим поглядам та інтересам. В анкеті ставляться запитання і
констатуючого, і мотиваційного характеру, як у бесіді та інтерв’ю.
Анкета може бути іменною, коли піддослідний зазначає своє
прізвище та ім’я, наводить певні відомості про себе, та анонімною,
при використанні якої отримують більш правдиві відповіді.

За допомогою анкетного дослідження можна зібрати великий
обсяг матеріалу, що дає підстави вважати одержані відповіді достат�
ньо ймовірними. Недоліками цього методу є суб’єктивізм, випад�
ковість відповідей, складність перевірки їх правильності та щирості.

Соціометричне дослідження, або метод вибору, застосову�
ють для з’ясування взаємин у колективі, оцінних ставлень
піддослідних до інших, віддавання переваги одним членам колек�
тиву чи групи перед іншими при виборі керівника, приятеля.
Підставою для оцінного ставлення та вибору є почуття симпатії
або антипатії до інших. У психології соціометричну методику за�
стосовують з метою вивчення групової диференціації, коли чле�
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нам групи пропонують відповісти на запитання типу: «З ким ти
хотів би приятелювати?», «Кого ти обрав би керівником групи?».
Вибір може бути взаємно позитивним, взаємно негативним або
позитивним (чи негативним) з боку члена групи та негативним
(позитивним) з боку того, кого він обрав би.

Кількість позитивних і негативних виборів фіксується на ма�
триці, після чого розраховують їх відсоток. За допомогою
соціометричного дослідження можна виявити реальне місце осо�
бистості в колективі за її діловими якостями, популярністю,
міжособистісними стосунками.

Метод аналізу продуктів діяльності ґрунтується на тому, що
в результатах роботи людини виявляються її знання, вміння та
навички, здібності, уважність і спостережливість, риси характеру.
Отже, продукти діяльності дають можливість побачити в них
найрізноманітніші психічні якості та властивості особистості,
рівень їх розвитку.

Продуктами діяльності учнів є їхні письмові роботи, вироби,
малюнки, моделі, фотографії та ін. Порівнюючи роботи, які учень
виконує в різний час, на різних етапах навчання, можна виявити
рівень його розвитку, досконалість умінь та навичок, акуратність,
майстерність, кмітливість, наполегливість тощо. Саме це має ста�
ти предметом аналізу продуктів діяльності, а не, наприклад,
вартість виготовленого продукту.

Продукти діяльності учня можна аналізувати також у процесі
їх створення. Спостерігаючи цей процес, можна виявити не
тільки його якість, а й динаміку, темп роботи, вправність у дії,
ставлення до завдання. Дані спостереження допомагають глибше
та всебічно пізнати розумові, емоційні, вольові й характеро�
логічні якості та властивості особистості.

Метод узагальнення незалежних характеристик — це
об’єднання та узагальнення даних багатьох спостережень, вико�
наних незалежно одне від одного в різний час, за різних умов та
у різних видах діяльності.

Одержані незалежні характеристики — розумові дані особис�
тості, її моральна вихованість, дисциплінованість, спрямованість
інтересів і здібностей, рівень культури, темп розвитку тих чи
інших якостей — узагальнюють у певну систему під певним ку�
том зору.

Використовуючи цей метод, учитель повинен мати власну дум�
ку про учня. Дані інших вчителів про успішність учнів, їх дис�
циплінованість, нахили та здібності, активність потрібно використо�
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вувати не механічно, а вдумливо, перевіряючи вірогідність. Такі ха�
рактеристики уможливлюють всебічне вивчення особистості, скла�
дання об’єктивної характеристики про неї й визначення шляхів її
подальшого розвитку у процесі навчально�виховної роботи.

За допомогою методу самооцінки виявляють рівень здатності
особистості оцінювати себе загалом або свої окремі морально�
психологічні якості — психічні процеси, стани та властивості, на�
приклад уважність, спостережливість, пам’ятливість, кмітли�
вість, правдивість, чесність, принциповість, дисциплінованість,
акуратність, культурність, ввічливість, працьовитість, мужність,
успішність у навчанні, роботі та ін.

Дані самооцінки є важливими показниками рівня розвитку
свідомості особистості, її вміння критично ставитися до своїх
вчинків, усвідомлення свого місця в колективі. Існує кілька спо�
собів самооцінки. В одних випадках піддослідний оцінює себе
або власні якості за п’яти� чи трибальною шкалою, в інших йому
пропонується порівняти себе з кожним членом свого колективу,
групи, класу (парне оцінювання) й оцінити себе, вибравши один
з варіантів відповіді:

1) «я кращий від нього»;
2) «я такий самий»;
3) «я гірший від нього».
За допомогою методу самооцінки можна визначити такі ха�

рактерологічні особливості особистості, як рівень домагань,
скромність або хвалькуватість, рівень розуміння власних інди�
відуальних особливостей. Це виявляється в тому, що одні оціню�
ють себе об’єктивно, а інші — переоцінюють або недооцінюють.

Дані про рівень розвитку самооцінки учня чи дорослого мо�
жуть використовуватись у виховних цілях.

Важливі думки про методи психологічного вивчення особис�
тості висловив К. Ушинський. Він вважав, що будь�яка людина,
яка вміє заглядати всередину себе, вже є готовим курсом психо�
логії; важко знайти хоч якусь книгу, де не було б психологічного
факту або погляду на психічне явище; уся історія записує тільки
історію душі людської, майже забуваючи історію тіла людини;
кожний життєпис, кожна повість, кожен роман чи вірш є
безліччю психологічних фактів і спостережень; немає такого
навіть найгіршого педагогічного курсу, де не було б цілої системи
психологічних думок; якою ж широкою нивою для психо�
логічних спостережень є педагогічна практика!
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2.4. Кількісний та якісний аналізи дослідження 
психічних явищ

За допомогою кількісного та якісного аналізів так само можна
вивчати особистість. Кількісний, або варіаційноEстатистичний,
аналіз полягає в обчисленні коефіцієнтів правильного розв’язання
завдань, частоти повторення спостережуваного психічного явища.
Для порівняння результатів досліджень з різною кількістю завдань
або різним кількісним складом групи користуються не абсолютни�
ми, а відносними, здебільшого відсотковими показниками.
При кількісному аналізі результатів дослідження найчастіше ви�
користовують середнє арифметичне з усіх досліджень того чи
іншого психічного процесу чи індивідуально�психологічної особ�
ливості. Для того, щоб робити висновки про вірогідність середньо�
го арифметичного, обчислюють коефіцієнт відхилень від нього ок�
ремих показників. Що менше відхилення показників окремих
досліджень від середнього арифметичного, то показовішим воно є
для дослідженої психологічної особливості особистості.

Якісний аналіз проводять на основі кількісного аналізу, але
не зводиться тільки до нього. В якісному аналізі з’ясовують при�
чини високих чи низьких показників, залежність їх від вікових та
індивідуальних особливостей особистості, умов життя та навчан�
ня, стосунків у колективі, ставлення до діяльності та ін.

Кількісний та якісний аналізи даних дослідження дають
підстави для одержання психолого�педагогічної характеристики
особистості та висновків про виховні заходи.

Ключові поняття теми

Метод, принцип об’єктивності, метод інтроспекції, метод
спостереження, метод експерименту, метод бесіди, метод тестів,
метод соціометрії, метод аналізу продуктів діяльності, метод анке-
тування, метод узагальнення незалежних характеристик, метод са-
мооцінки, генетичний метод, кількісний аналіз результатів
дослідження, якісний аналіз результатів дослідження.

Формалізована структура змісту теми 

Метод — шлях наукового пізнання явищ і процесів об’єктив�
ної дійсності.
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Запитання для самостійної роботи

1. Що таке метод наукового дослідження?
2. Які методи належать до основних?
3. Які методи належать до додаткових?
4. Назвіть вимоги до застосування методу спостереження.
5. У чому полягає суть методу експерименту?
6. У чому полягає суть методу тестів?
7. У чому полягає суть методу соціометрії?
8. Що для з’ясування психічних явищ дає кількісний аналіз ре�

зультатів дослідження?
9. Що для з’ясування психічних явищ дає якісний аналіз ре�

зультатів дослідження?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи завжди застосування методів дослідження має базуватися
на певних принципах?

2. Чи погодитеся ви з думкою, що неспроможність самоспостере�
ження як методу наукового дослідження виявляється тільки
в суб’єктивізмі тлумачення його результатів?

3. Чи згодні ви з думкою, що експеримент як метод можна засто�
совувати для дослідження будь�яких психічних явищ?

4. Чи можна за допомогою методу тестів досліджувати психо�
логічні закономірності?
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МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні:
– спостереження

– експеримент

Різновиди
експерименту:
– лабораторний

– природний

Додаткові:
– інтроспекція

– тест

– бесіда

– анкетування

– аналіз продуктів

діяльності

– узагальнення

незалежних

характеристик

– самооцінка

– соціометричне

дослідження



5. Чи всі сфери психіки людини дає можливість вивчати метод
аналізу продуктів діяльності?

6. Чи згодні ви з думкою, що поділ методів на основні та додат�
кові грунтується переважно на їх можливостях охоплювати
вивченням більше чи менше коло психічних явищ?

Завдання та проблемні ситуації 

1. У чому полягає основна відмінність природного експерименту
від спостереження? У чому виявляються позитивні аспекти
першого та другого методів?

2. Сформулюйте основні вимоги до проведення методів бесіди
та анкетування, яких треба дотримуватися, щоб забезпечити
об’єктивність і надійність результатів дослідження.

3. У чому полягає коректність тлумачення результатів, отрима�
них внаслідок застосування тестів?

4. Які величини потрібно визначати при кількісній обробці да�
них дослідження і що вони характеризують?
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Розділ 3 
РОЗВИТОК ПСИХІКИ І СВІДОМОСТІ

3.1. Виникнення та розвиток психіки

Виникнення та розвиток психіки — одне з найскладніших пи�
тань. Наукове пояснення цього питання розвинулося на основі до�
сягнень біологічної та історичної наук. На певному етапі розвитку
природи завдяки взаємодії механічних, термічних, хімічних, акус�
тичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії ви�
никла органічна матерія — білкова речовина. В органічному світі
процес відображення набрав нових властивостей. Якщо в неорга�
нічній матерії згаданий процес має пасивний характер, то у живій —
активний, відмінною рисою якого є здатність предмета, що відобра�
жує, реагувати на відображуване. Першими проявами такого
біологічного відображення є процеси обміну речовин — асиміляція
та дисиміляція, що відбуваються у живій матерії та є необхідною
умовою життя. Складні білкові молекули, які називають коацерва�
тами, здатні реагувати на впливи, пов’язані з обміном речовин.

Досягнення сучасної біології й біохімії свідчать, що коацервати
реагують на впливи, корисні й шкідливі для засвоєння речовин і тих
умов, за яких вони відбуваються. Індиферентні ж впливи не викли�
кають реакції. Ця властивість коацерватів називається подраз-
ливістю. Подразливість живої матерії є основною властивістю, що
виявляється під час переходу від неорганічної матерії до органічної.
Подразливість характерна для рослинної стадії розвитку життя.

На стадії виникнення життя живі істоти починають реагувати
не лише на біотичні впливи, що входять у процес обміну речовин,
а й на нейтральні, небіотичні впливи, якщо вони сигналізують
про появу життєво важливих (біотичних) впливів. Здатність ре�
агувати на нейтральні подразнення, які сигналізують про появу
життєво важливих впливів, називають чутливістю. Поява чутли�
вості є ознакою виникнення психіки.

3.2. Розвиток механізмів психічної діяльності

Матеріальним субстратом психіки є нервова система та її пери�
ферійні органи — рецептори. Ці механізми психіки є результатом
тривалого процесу взаємодії живих організмів з їх середовищем.
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Поведінка — це своєрідна активність, прояв життєдіяльності
живих істот, завдяки якій вони пристосовуються до свого оточен�
ня й задовольняють свої біологічні потреби. Поведінку тварин
вивчають фізіологія та психологія. Фізіологія розкриває її
фізіологічні та біохімічні механізми та закономірності, а психо�
логія — психологічні.

Як зазначалося, психічні реакції пов’язані з появою у живих
організмів чутливості, тобто реакції на нейтральні, індиферентні
для організму подразнення. Такі реакції можна спостерігати в ек�
спериментальних умовах у деяких видів найпростіших. Експери�
ментально доведено, що в інфузорій (парамецій) можна виклика�
ти реакцію на індиферентні для них подразники (світло), поєдну�
ючи їх з важливими для життя подразниками (температурою).

Отже, вже у найпростіших є своєрідні механізми пристосу�
вання до оточення як засіб забезпечення життя. Ці механізми
у процесі еволюції поступово під впливом ускладнених умов
життя перетворилися у багатоклітинних організмів на нервову
систему та рецептори. Морфологічні та фізіологічні явища, фор�
ма та функція в цьому перетворенні відбуваються в єдності,
взаємозумовлюються.

Механізми регуляції поведінки живих істот та їхня функція
у процесі пристосувальної діяльності закріпилися в організмах
філогенетично і передаються спадково наступним генераціям, за�
безпечуючи їм пристосування до умов життя в їхній онтогене�
тичній життєдіяльності.

Розрізняють такі основні етапи розвитку нервової системи
як механізму поведінки та психічної діяльності:
• дифузна;
• ганглієва (вузлова і ланцюгова);
• трубчаста.

Дифузна, або сіткоподібна, нервова система — це елементарна
форма нервової системи, властива таким багатоклітинним живим
істотам, як медуза, актинія, морська зірка. З появою дифузної нер�
вової системи провідність збудження набагато прискорюється, до�
сягаючи 0.5 метра за секунду; на противагу цьому швидкість про�
відності збудження по протоплазмі, що властиво найпростішим,
які не мають нервової системи, становить лише 1–2 мікрони за
секунду. Прискорення провідності збудження при дифузній нер�
вовій системі дає живим істотам, яким властива така нервова сис�
тема, можливість набагато швидше здійснювати пристосувальні
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реакції. Проте можливості дифузної нервової системи обмежені:
на цьому етапі розвитку нервової системи ще немає постійного
головного кінця, нервового центру, який би зосереджував одер�
жану інформацію й керував нею, створював програму дифе�
ренційованої поведінки, що властиво організмам на вищому,
ганглієвому етапі розвитку нервової системи.

Ганглієва нервова система виникла через значне ускладнення
умов життя. З’явилася потреба у централізованих апаратах для
опрацювання інформації та регуляції рухів. Таким апаратом ста�
ли нервові вузли, ганглії, які почали зосереджувати збудження,
що виникли в об’єднаних нервовим вузлом нервових волокнах, і
спрямовувати рухи — відповіді на ці збудження. Вузлова нерво�
ва система — перший етап централізації нервових процесів; її
можна спостерігати у нижчих видів — хробаків.

Вищим етапом вузлової нервової системи є ланцюгова, коли
в організмі виникають об’єднані в ланцюги вузли, або ганглії, се�
ред яких головний зосереджує збудження, перероблює їх і регу�
лює рухи окремих частин організму. Вже у кільчастих хробаків
можна помітити дію ганглієвої нервової системи, а найвищого
щабля розвитку вона досягає у ракоподібних, павуків, комах.

Так, у кільчастого хробака на передньому, головному кінці зо�
середжуються нервові волокна, які закінчуються рецепторами і
сприймають хімічні, термічні, світлові зміни та зміну вологості,
що виникають в оточенні. Сигнали цих змін проводяться до голо�
вного ганглія і опрацьовуються в ньому. Формується «програма»
поведінки, що здійснюється у вигляді рухів окремих сегментів
тіла хробака. Провідність збудження в ланцюговій нервовій сис�
темі набагато вища, ніж у дифузній. Отже, головний ганглій
здійснює регулювальну функцію життєдіяльності хробака.
При ланцюговій системі виникає новий принцип діяльності нер�
вової системи — інтеграція нервових імпульсів і централізоване
керівництво життєдіяльністю організму.

На цьому етапі розвитку нервової системи з’являються рецеп-
тори — сприймачі інформації. Дані порівняльної анатомії та
фізіології свідчать, що спочатку розвинулися контактні органи,
а потім — дистантні, або телерецептори (зір, слух, нюх). Зір ви�
ник за певних умов з чутливості організму до світлових (електро�
магнітних) подразнень. Спочатку ця чутливість розсіювалася по
всьому організму, але згодом на вищих етапах еволюції організму
поступово зосереджувалася в передній, головній його частині.
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Слух виник з вібраційної чутливості. Він розвивається
найпізніше, у більшості безхребетних його немає. Нюхова чут�
ливість виокремилася з недиференційованої хімічної чутливості,
в якій об’єднувалися нюхова та смакова орієнтації організму в се�
редовищі. У багатьох безхребетних смакова та нюхова чутливості
недиференційовані. Рецептори та їх диференціація розвинулися
в життєдіяльності, у рухах. Живі істоти, в яких є диференційо�
вані рецептори, набагато краще орієнтуються в середовищі, за�
безпечуючи свої потреби в їжі, розмноженні, уникненні небезпе�
ки. Комахам властиві не лише рухові органи або рецептори, а й
секреторні для вироблення павутини у павуків, перероблення не�
ктару у бджіл, будування трубочок у хробаків та ін.

Живі істоти з ганглієвою нервовою системою здатні до «на�
учення» та «перевчення», виробляючи в результаті багатьох
спроб навичку рухатися в заданому напрямі з метою уникнення
больового подразнення. Хробакові потрібно було понад 150
спроб, щоб він з меншою кількістю помилок почав рухатися
в лабіринті праворуч, аби уникнути електричного подразнення,
яке діяло на нього під час руху ліворуч. А щоб перевчитися, тоб�
то змінити цей «завчений» рух, потрібно було понад 225 спроб.
Отже, ганглієва нервова система хробака дає змогу не тільки ви�
робляти нові форми поведінки, а й зберігати вироблені навички,
що свідчить про наявність у дощового хробака примітивної фор�
ми «пам’яті».

У хребетних тварин через ускладнення умов життя нервова
система стала набагато складнішою. Процеси інтеграції та цент�
ралізації дії нервової системи виявилися в утворенні цереб�
роспінальної нервової системи, що складається зі спинного та го�
ловного мозку. Головний мозок утворився з мозкової трубки, то�
му нервову систему хребетних тварин називають трубчастою.
У процесі розвитку хребетних тварин під впливом умов життя
утворилися довгастий мозок і мозочок, середній і проміжний мо�
зок і великі півкулі головного мозку, де розвинулася найсклад�
ніша за будовою та функціями кора великих півкуль головного
мозку. Кора великих півкуль об’єднує, інтегрує й регулює всю
діяльність організму. Вищі відділи головного мозку утворювали�
ся поступово, і їх структура та функції у різних хребетних,
життєдіяльність яких відбувається за різних природних умов,
не однакові. Тварини, що стоять на вищому щаблі розвитку, ма�
ють розвиненіший головний мозок. Показовими щодо цього є
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дані про співвідношення розвитку головного та спинного мозку
у різних тварин і людини. Якщо розвиток спинного мозку взяти
за одиницю, то питома вага головного мозку стосовно спинного
буде такою: у черепахи — 1, півня — 1,5, коня — 2,5, кішки — 3, со�
баки — 5, шимпанзе — 15, людини — 49. З еволюцією тваринного
світу питома вага кори головного мозку збільшується, починаю�
чи відігравати провідну роль.

Дослідженнями доведено, що екстирпація (знищення) кори
по�різному позначається на зоровій та руховій функціях тварин,
що стоять на різних етапах біологічної еволюції. Так, щодо зоро�
вої функції птахи після знищення кори великих півкуль продов�
жують бачити, сідають на намічену місцевість, щури не розрізня�
ють форми, реагують лише на світло, мавпа сліпне. Щодо рухової
функції: птахи після знищення кори великих півкуль продовжу�
ють літати, рухи у них не порушуються; у кішки рухи поновлю�
ються за кілька годин; собака 24 години може стояти, але са�
мостійні рухи розладнані; мавпа може стояти лише зі сторонньою
допомогою.

Екстирпація півкуль головного мозку у риб не позначається
на їх життєдіяльності, у жаб — майже не позначається, у птахів —
позначається: одужавши, птах починає літати, але не орієнту�
ється в середовищі; кішка не нападає на мишу навіть якщо зго�
лодніє; собака стає інвалідом — не знаходить їжі, не впізнає гос�
подаря, втрачає можливість набирати досвіду.

3.3. Розвиток психіки 
на різних етапах еволюції тваринного світу

Характерною ознакою психічної реакції є чутливість ор�
ганізму до індиферентних подразників, які за певних умов (збіг їх
з біологічно важливими подразниками) сигналізують про можли�
вість або необхідність задоволення біологічних потреб організму.

Чутливість виникає на основі подразливості. Чутливість, вва�
жає О. Леонтьєв [7], генетично є не що інше, як подразливість на
впливи, що орієнтують організм у середовищі, виконуючи сиг�
нальну функцію.

Подразливість властива органічній природі взагалі. Завдяки
їй у рослинному світі відбуваються природжені реакції, які нази�
вають тропізмами. Тропізм — це автоматичні рухи в певному на�
прямі рослин і найпростіших організмів, що зумовлюються неод�
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наковістю фізико�хімічних процесів у симетричних частинах ор�
ганізму, які викликаються однобічними впливами подразників
на організм. Теорію тропізмів щодо тварин розробив Ж. Леб.
Проте ці реакції тварин не механічні, як вважав Ж. Леб, під впли�
вом досвіду вони набирають пластичності та мінливості.

Відповідно до видів енергії, що діють на організми в умовах їх
існування, розрізняють фототропізми, хемотропізми, геліот�
ропізми, гальванотропізми та ін. Наприклад, соняшник ру�
хається під впливом фото� та термотропізмів; у спрямованості
проростання коріння та стебла, у поведінці хробаків і деяких ко�
мах, які зариваються в землю або повзуть до верхівок рослин, ви�
являється дія гео�, фото� або термотропізмів.

З виникненням під впливом умов життя нервової системи, ос�
новною властивістю якої є чутливість до впливів навколишнього
середовища, виникло психічне відображення, яке щодалі усклад�
нювалось через ускладнення умов життя, що спричинилося до
ускладнення будови організму.

Розрізняють такі основні стадії розвитку психіки тварин:
• елементарна сенсорна психіка;
• перцептивна психіка;
• інтелект.

Стадія елементарної сенсорної психіки. Характерна особ�
ливість цієї стадії розвитку психіки полягає в тому, що поведінка
тварин зумовлюється дією на організм окремих властивостей
предметів, в оточенні яких живуть тварини, — хімічних, світло�
вих, температурних тощо.

Ця стадія властива переважно безхребетним і тим хребетним,
що живуть у воді, земноводним і плазунам, у яких немає предмет�
ного сприймання. На цій стадії відбувається диференціація чут�
ливості до світла, дотику, запахів, рухова чутливість, у результаті
чого виникають і розвиваються аналізатори — дотиковий, зоро�
вий, нюховий і слуховий. Рівень розвитку аналізаторів і рецеп�
торної їх частини залежить від особливостей умов життя живих
істот. Так, у павуків, комах добре розвинена дотикова чутливість
(на щупальцях, лапках, крильцях). Хімічна чутливість розвинена
у павуків та інших безхребетних. Вона диференціюється у них на
нюхову та смакову чутливість. У хруща налічують 50 тисяч орга�
нів нюху, а у трутня — понад 30 тисяч. Комахи чутливі до дуже
незначних запахів. Бджола відрізняє запах помаранчевої шкірки
від 43 ефірних запахів. Бджоли реагують на запах, не приймають
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чужої бджоли. Комахи — це топохімічні істоти, тобто такі, які ма�
ють в організмі зони, чутливі до хімічних подразнень.

Загальновідомі чутливість комах до температурних змін, зо�
рова чутливість. Бджоли розрізняють кольори та форми квітів,
але не геометричні фігури. Більшість комах глухі. Лише ті з них
мають слух, які власними рухами (крильцями) викликають до�
статньо інтенсивне коливання звукових хвиль.

Стадія перцептивної психіки. За сенсорною стадією психіки і
на її основі розвивається перцептивна стадія діяльності тварин.

Для цієї стадії характерне відображення предметів як цілого,
а не окремих їх властивостей, як це спостерігається на сенсорно�
му етапі розвитку психіки. Наприклад, якщо ссавця відгородити
від їжі, то він реагуватиме не тільки на предмет, куди спрямована
його діяльність (на їжу), а й на умови, за яких ця діяльність відбу�
вається, тобто намагатиметься подолати перешкоду. На сенсор�
ному етапі такої реакції на умови, за яких відбувається
життєдіяльність тварин, не буває.

Стадія перцептивної психіки властива ссавцям. Вона зумов�
люється істотними анатомо�фізіологічними змінами в організмі:
розвитком великих півкуль головного мозку, і особливо їх кори
та дистантних аналізаторів (зорового, слухового), посиленням
інтеграційної діяльності кори.

Умовно�рефлекторна діяльність кори великих півкуль на
рівні перцептивної психічної діяльності є підґрунтям для утво�
рення уявлень.

Тривалість збереження образів пам’яті збільшується з ево�
люцією хребетних тварин. Так, при одноразовому збудженні об�
разна пам’ять діє: у щура — по 10–20 секунд, у собаки — до
10 хвилин, у мавпи — до 16–48 годин.

Тривалість збереження образів пам’яті — цінна особливість
перцептивного рівня розвитку психіки. Ця особливість є важли�
вою передумовою виникнення інтелектуальної поведінки тва�
рин.

На стадії перцептивної психіки відбуваються складні зміни
у процесах розрізнення та узагальнення уявлень. Виникають ди�
ференціація та узагальнення образів предметів. Ці узагальнен�
ня — не сума окремих відчуттів, викликаних одночасною дією
впливів, властивостей різних предметів, а їх єдність, своєрідна
інтеграція, яка є підґрунтям для перенесення операції з однієї
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конкретної ситуації в іншу, об’єктивно схожу на неї, що істотно
ускладнює поведінку тварин на цьому етапі психічного розвитку.

Успішність диференціації та узагальнення залежить не так
від ступеня схожості, як від біологічної ролі того, що впливає на
тварину.

Розвиток узагальнення на стадії перцептивної психіки
пов’язаний з розвитком інтегративних зон кори великих півкуль
головного мозку, які об’єднують рухи в цілісну операцію (рухові
поля), відчуття — у цілісний образ (сенсорні поля).

Стадія інтелекту. Психіка більшості ссавців залишається на
стадії перцептивної. Але у антропоїдів — людиноподібних мавп —
відображувальна діяльність піднімається ще на один щабель сво�
го розвитку. Цей вищий щабель називають стадією інтелекту, або
«ручного мислення» (О. Леонтьєв [7]). Як показали досліджен�
ня, мавпам, особливо шимпанзе, властива елементарна розумова
діяльність, зачатки наочно�дійового мислення. Мавпи швидше,
ніж інші тварини, навчаються та перенавчаються, виявляють
більшу рухливість процесів збудження та гальмування.

І. Павлов зазначав, що аналітико�синтетична діяльність кори
головного мозку собаки — це конкретне, елементарне мислення.

Однак розумова діяльність, інтелект тварин — це зовсім не те,
що розум людини. Між ними існують надзвичайно великі відмін�
ності.

Для стадії інтелекту характерним є розв’язання завдань. Мав�
па (шимпанзе) в експериментальних умовах не могла безпосеред�
ньо дістати їжу (банан, помаранчу тощо). У клітці, де вона пере�
бувала, лежала палиця, за допомогою якої можна було дістати
їжу. Ставилося завдання: чи «здогадається» мавпа використати
палицю, щоб оволодіти їжею. Спочатку шимпанзе пробує дістати
їжу рукою, але зазнає невдачі. Невдача на деякий час відволікає
мавпу від поживи. Вона, побачивши палицю, маніпулює нею. Як�
що палиця та їжа потрапляють в одне поле зору, мавпа спрямовує
палицю на їжу і оволодіває нею, підсуваючи її до себе. Такі
дослідження проводилися в різних варіаціях. Мавпа успішно
розв’язувала поставлені перед нею в експерименті завдання. Най�
складнішим з них було двофазне завдання, яке полягало в тому,
що їжу можна було дістати довгою палицею, але спочатку цю дов�
гу палицю потрібно було дістати короткою, яка була в межах без�
посередньої досяжності. Це завдання мавпа так само розв’язува�
ла. Мавпи здатні об’єднувати в один акт дві дії послідовної
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операції, з яких перша є підготовчою для здійснення другої,
вирішальної операції (двофазні завдання).

У життєдіяльності тварин легко помітити їх взаємні стосун�
ки. Ці стосунки виявляються у своєрідних рухах, позах, акустич�
них сигналах. На різних етапах розвитку живих істот ці способи
стосунків і взаємовпливів набирають різної складності. За їх до�
помогою тварини сигналізують про небезпеку, поживу, гнів,
страх, передають ту чи іншу інформацію. Але ці різновиди сто�
сунків, ця «мова» тварин мають інстинктивний характер, є вияв�
ленням емоційних станів. На відміну від людської мови «мова»
тварин не є засобом трансляції індивідуального досвіду іншим
тваринам.

Інтелектуальна поведінка антропоїдів пов’язана з розвитком
кори великих півкуль головного мозку, особливо чолових долей
та прифронтальних їх зон. Якщо у мавпи знищити частину цих
зон, то розв’язування ними двофазних завдань стає неможливим.

Стадія інтелекту, що властива вищим ссавцям і досягла най�
вищого рівня розвитку у людиноподібних мавп, є передісторією
виникнення та розвитку людської свідомості.

Для всіх стадій психічного розвитку тварин характерні фіксо�
ваність та індивідуальна мінливість поведінки. Фіксованими фор�
мами поведінки, що передаються спадкове, є інстинктивні форми
поведінки. Інстинкти (від лат. instinctus— спонука) — це акти
взаємодії організму із середовищем, механізмом яких є система бе�
зумовних рефлексів. Інстинктивна діяльність часто охоплює і ме�
ханізми тропізмів. Наукове пояснення походження інстинктів дав
Ч. Дарвін (1809–1882), довівши, що будова поведінки тварин ста�
новить собою органічну єдність і стає результатом природного до�
бору, тих змін у фізичній організації та поведінці, які були викли�
кані зовнішніми умовами й закріпилися в організмі в результаті
доцільності їх для життєдіяльності організмів. Розрізняють інстин�
кти живлення, розмноження, самозбереження та інші форми родо�
вого або видового пристосування до навколишнього середовища.

Інстинктивні форми поведінки — це великої сили спонука для
організму. Залежно від умов життя і стану організму виникають,
чергуючись, ті чи інші акти поведінки, розмноження, захисту, акти,
пов’язані з живленням, тощо. В індивідуальному пристосуванні
тварин до умов життя інстинкти здаються осмисленими діями,
проте якщо порушити якийсь ланцюг в інстинктивній дії, тварини
все одно продовжують здійснювати наступні акти в ланцюгу
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інстинктивної дії, хоча успіху ця дія не забезпечує. Так, квочка
продовжуватиме сидіти на покладах, навіть якщо забрати з�під неї
яйця, а бджола, почавши заліплювати наповнені медом щільники,
продовжуватиме це робити й тоді, коли випустити із щільників
мед. Отже, інстинктивні дії — це неусвідомлювані, механічні дії.

Інстинктивні дії в індивідуальному житті тварин можуть
змінюватися. Наприклад, можна домогтися «мирного» співісну�
вання лисиці та курки, кішки та миші. Проте така індивідуальна
зміна інстинкту спадково не передається.

Мінливість у фіксованих формах поведінки виявляється в на�
бутті нових навичок і способів дій, що виникають у результаті ба�
гаторазового природного доцільного виконання рухів і дій або
у процесі дресирування.

3.4. Виникнення та історичний розвиток 
людської свідомості

З розвитком наук, особливо історії та біології, поступово фор�
мувалися погляди на походження людини та її свідомість.

Найважливішою передумовою для виникнення людської
свідомості було своєрідне ускладнення умов життя, в яких жили
людиноподібні істоти — антропоїди. Під впливом умов життя цен�
тральна нервова система у них стала набагато складнішою струк�
турно та функціонально. У великих півкулях головного мозку по�
ступово розвивалися тім’яні, скроневі й особливо чолові долі, які
здійснювали вищі пристосувальні функції. Надто помітно розви�
нулися вони у людини під впливом праці. Про це свідчить те, що
у мавпи чолові долі становлять 0,4 відсотка великих півкуль,
у орангутанга та шимпанзе — 3,4, а у людини — 10 відсотків.

У процесі біологічного етапу розвитку психіки виникли пере�
думови для появи вищих, специфічно людських форм психіки —
свідомості. Знання біологічного етапу розвитку психіки як пе�
редісторії людської свідомості дає можливість науково пояснити
її виникнення.

Протягом історичного розвитку в різних видах діяльності
у людини поступово формувалися специфічно людська, свідомо
спрямовувана пізнавальна діяльність, уява, людські почуття та
якості волі, різноманітні психічні властивості, які істотно
відрізняються від інстинктивної психічної діяльності тварини.
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Праця, суспільний спосіб життя — ось основні передумови істо�
ричного розвитку людської свідомості як вищої форми психіки,
в якій виявляється ставлення людини до свого середовища, здат�
ність змінювати природу, пристосовувати її до своїх потреб. Цих
особливостей психіки у тварин немає. Вони не виокремлюють себе
з навколишнього середовища, пасивно пристосовуються до нового.

Знання умов виникнення та розвитку свідомості у людини
має велике значення для її формування.

Ключові поняття теми

Подразливість, чутливість, тропізм, інстинкт, інтелек-
туальна поведінка, свідома діяльність, дифузна нервова система,
ганглієва нервова система, трубчаста нервова система.

Формалізована структура змісту теми

Інформаційний зміст теми: еволюція психіки на всіх етапах
розвитку живих істот.

Запитання для самостійної роботи 

1. Чому здатність до відображення є атрибутом живої матерії?
2. У чому полягає суть сигнальної ролі психіки?
3. Назвіть етапи розвитку нервової системи.
4. Назвіть етапи розвитку психіки.
5. Як розвиток психіки пов’язаний із середовищем та умовами

життя?
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РОЗВИТОК ПСИХІКИ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМІВ

Етапи розвитку
нервової
системи:
– дифузна;

–ганглієва;

–трубчаста

Етапи розвитку
психіки:
– подразливість;

–чутливість;

–інстинкти;

–научення;

–інтелектуальна

діяльність;

–свідомість

Етапи розвитку
централізації
нервової системи:
– ланцюжкова

нервова система;

– цереброспінальна

нервова система;

–центральна

нервова система з

вищим її

відділом —

головним мозком



6. Роль праці у виникненні людської свідомості.
7. Роль мови у розвитку людської свідомості.
8. Що спільного та відмінного у психічній діяльності тварин і

людини?
9. Назвіть ознаки людської свідомості.
10. Охарактеризуйте умови розвитку людської свідомості.

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи є здатність до відображення необхідною властивістю живої
матерії?

2. Чи можна стверджувати, що розвиток здатності до відображен�
ня є результатом боротьби за виживання біологічних систем?

3. Чи такою є послідовність етапів розвитку нервової системи:
дифузна, ланцюжкова, вузлова, ганглієва, цереброспінальна?

4. Чи такою є послідовність етапів розвитку психіки: подраз�
ливість, чутливість, научення, інстинкти, інтелектуальна
діяльність, свідомість?

5. Чи можна стверджувати, що сутність відмінностей психіки
людини і тварини полягає в такому: що для першої — це
інструмент перетворення світу з метою максимального задо�
волення своїх потреб, а для другої — механізм пристосування
до реальних умов життя?

6. Чи можливі вищі форми психіки без знакових систем, напри�
клад мови?

Завдання та проблемні ситуації 

1. Чому елементарну чутливість вважають початковою формою
власне психіки, а подразливість — лише актом відображення?

2. Чому павук, посаджений у банку разом з мухою, не «впізнає»
її навіть коли він голодний, тоді як у звичайних умовах
спеціально ловить мух у павутиння й поїдає їх?

3. Чому складну поведінку бджіл не можна назвати працею?
4. У чому полягає якісна відмінність інтелектуальних форм по�

ведінки вищих тварин і людини?
5. Чому впродовж усієї історії розвитку людини її організм і мо�

зок не зазнали практично жодних змін, натомість у тварин
кожний новий етап розвитку психіки супроводжувався зміна�
ми в організмі та нервовій системі?
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6. Що може бути показником інстинктивного характеру по�
ведінки тварини чи людини?

7. Чому обмін сигналами, що відбувається у тварин, не може
ототожнюватися з мовою людини?

8. Чи можна закономірності психіки, виявлені на тваринах, пе�
реносити на психіку людини? Відповідь обґрунтуйте.
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×ÀÑÒÈÍÀ II
ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ, ÑÎÖ²ÀËÜÍ² ÃÐÓÏÈ

Розділ 4 
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

4.1. Поняття про особистість та її структуру

Особистість — це конкретний людський індивід з індивіду�
ально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольо�
вими та фізичними властивостями. Особистість виникла й роз�
винулася у процесі суспільно�історичного розвитку людства,
у процесі роботи. Належність особистості до певного суспільства,
до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну
та соціальну сутність. Особистість — соціальна істота, суб’єкт
пізнання, активний діяч суспільного розвитку. Характерними оз�
наками особистості є наявність у неї свідомості, виконувані нею
суспільні ролі, суспільно корисна спрямованість її діяльності.

Однією з найяскравіших характеристик особистості є її
індивідуальність, під якою розуміють своєрідне, неповторне
поєднання таких психологічних особливостей людини, як харак�
тер, темперамент, особливості перебігу психічних процесів
(сприймання, пам’яті, мислення, мовлення, почуттів, волі), особ�
ливості її мотиваційної сфери, спрямованості.

Особистість завжди конкретно�історична, вона є продуктом
тієї доби і тих суспільно�економічних відносин, сучасницею та
учасницею яких вона є. Вивчення особистості за суттю — це істо�
ричне дослідження процесу становлення особистості за певних
соціальних умов Доби, певного суспільного ладу.

Структуру особистості розглядають по�різному. Одні вважа�
ють, що в ній доцільно розглядати лише психологічні компонен�
ти (пізнавальні, емоційно�вольові, спрямованість), інші виокрем�
люють у ній ще й біологічні аспекти (типологічні особливості
нервової системи, вікові зміни в організмі, стать), які не можна
ігнорувати у процесі виховання особистості. Однак протиставля�
ти біологічне соціальному в особистості не можна. Природні ас�
пекти та риси існують у структурі особистості як соціально зу�
мовлені її елементи. Біологічне та соціальне у структурі особис�
тості утворюють єдність і взаємодіють.
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Людина — істота природна, але біологічне у процесі історич�
ного розвитку під впливом соціальних умов змінилося, набуло
своєрідних специфічно людських особливостей.

У структурі особистості розрізняють типове та індивідуаль�
не. Типове є тим найзагальнішим, що властиве кожній людині і
характеризує особистість узагалі: її свідомість, активність, розу�
мові та емоційно�вольові прояви тощо, тобто те, чим одна люди�
на схожа на інших людей. Індивідуальне — це те, що характери�
зує окрему людину: її фізичні та психологічні особливості, спря�
мованість, здібності, риси характеру тощо, тобто те, чим одна лю�
дина відрізняється від інших людей.

Психолог К. Платонов у структурі особистості виокремлює
чотири підструктури.

Перша підструктура — спрямованість особистості: мо�
ральні якості, установки, стосунки з іншими. Визначається
суспільним буттям людини.

Друга — підструктура досвіду (знання, вміння, навички, звич�
ки). Набувається досвід у процесі навчання й виховання.
Провідним у набутті досвіду є соціальний чинник.

Третя — підструктура форм відображення. Вона охоплює
індивідуальні особливості психічних процесів, що формуються
протягом соціального життя і специфічно виявляються в пізна�
вальній та емоційно�вольовій діяльності людини.

Четверта підструктура — біологічно зумовлені психічні
функції особистості. Об’єднує типологічні властивості особис�
тості, статеві й вікові особливості та їх патологічні зміни, що ве�
ликою мірою залежать від фізіологічних і морфологічних особ�
ливостей мозку.

Психологічна структура особистості дуже складна і багато�
гранна. Пізнавальна, емоційно�вольова діяльність особистості, її
потреби, інтереси, ідеали та переконання, самосвідомість тощо —
складові духовного життя особистості, які перебувають
у складній взаємодії і в своїй єдності становлять її «Я», яке керує
всіма аспектами внутрішнього життя та проявами його в діяль�
ності та стосунках з іншими. 

4.2. Активність особистості та її джерела

Активність живих істот — один з основних і необхідних про�
явів життя, внутрішня спонукальна сила, спрямована на задово�
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лення потреб організму. Проте активність людини докорінно
відрізняється від активності тварин. У тварин вона є проявом
інстинктивних біологічних потреб організму, а у людини
провідними в її активності є свідомі й цілеспрямовані прагнення.

Активність людини і форми її виявлення розвинулись істо�
рично й мають соціально спрямований характер.

Щодо джерела активності особистості у психології існували
різні погляди.

Уперше питання про активність особистості було порушене
австрійським психіатром З. Фрейдом — фундатором теорії та
практики психоаналізу. Основні положення цієї теорії обґрунто�
вують думку, що джерелом активності людини є інстинктивні
спонукання, які вона має від народження і які передаються спад�
ково. Це світ інстинктів, біологічних і фізіологічних потягів, не�
усвідомлюваних імпульсів, природа яких «невідома». Засадовим
стосовно його вчення є визнання пріоритету біологічного в лю�
дині. Позитивним у вченні 3. Фрейда можна вважати його звер�
тання до царини підсвідомого у психіці людини, яке істотно по�
значається на її життєдіяльності. Неофрейдисти, керуючись ос�
новними постулатами 3. Фрейда про підсвідоме, ішли в напрямку
обмеження сексуальних потягів у з’ясуванні психіки людини та
пошуках нових рушійних сил людської поведінки. Неофрейдизм
виходить з визнання вирішальної ролі середовища та механізмів
соціального характеру. У підсвідомому місце нереалізованих сек�
суальних потягів посідають прагнення до влади внаслідок усвідо�
млення особистістю своєї неповноцінності (А. Адлер), неможли�
вості досягти гармонії із соціальною структурою суспільства та
зумовленого цим почуття самотності (Е. Фромм) тощо.

Розроблюючи проблему активності особистості, вітчизняна
психологія виходить з визнання того, що джерелом активності
особистості є її органічні та духовні потреби — в їжі, одязі, знан�
нях, праці.

Потреба — це нужда, в якій виявляється залежність людини
від певних умов, необхідних їй для життя та діяльності. У потре�
бах завжди відображуються стійкі життєво важливі залежності
організму та середовища. Людські потреби розвиваються в діяль�
ності разом з розвитком суспільних умов життя, виробництва,
науково�технічним прогресом. Сам процес задоволення потреби
сприяє її розвитку та відтворенню нових потреб, які неминуче
породжуються різними сферами суспільного буття людей та їх�
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ньою діяльністю. Що вищий рівень цивілізованості суспільства,
економічного та духовного розвитку, то багатшими й різно�
манітнішими є його потреби. Внутрішніми спонуками до дій ста�
ють мотиви, що є результатом усвідомлення особистістю своїх
потреб і виявляються в конкретних прагненнях до їх задоволен�
ня. Мотив — це реальне спонукання, яке змушує людину діяти
у певній життєвій ситуації, за певних умов.

Поширеними мотивами людської активності є інтереси. ІнтеE
рес — це стійке, вибіркове, емоційно забарвлене прагнення осо�
бистості до життєво значущих об’єктів. Інтереси виникають на
ґрунті потреб, але не зводяться до них. Потреба виражає не�
обхідність, а інтерес завжди пов’язаний з особистою зацікав�
леністю об’єктом, із прагненням більше його пізнати, оволодіти
ним. Інтерес може виявлятися в симпатії та прихильності до лю�
дини, у захопленні певною діяльністю, літературою, спортом, на�
укою тощо.

Жорсткими регуляторами поведінки є переконання. ПерекоE
нання — це система мотивів особистості, що спонукає її діяти
відповідно до власних поглядів і принципів. Підґрунтя переко�
нань становлять знання, які для людини є істинними, незапереч�
ними, в яких вона не має сумніву. Особливість переконань поля�
гає в тому, що в них знання постають в єдності з почуттями, за�
хоплюючи всю особистість. Переконання є там, де є страждання
та муки сумління, коли порушуються принципи в діях і вчинках.
Сила переконань як мотивів поведінки влучно охарактеризована
у відомому висловлюванні, де вони порівнюються з путами, яких
людина не може розірвати, не розірвавши свого серця. Пере�
конання особистості можуть виявлятися в різних царинах її жит�
тя та діяльності й залежно від цього поділятися на моральні, інте�
лектуальні, естетичні та ін.

Переконання стають потужною рушійною силою за умови,
що дії, які викликаються цими переконаннями, стають звичними.
К. Ушинський добру звичку називав моральним капіталом, що її
вкладає людина у свою нервову систему. Капітал звички від вжи�
вання зростає й надає людині можливість дедалі плідніше засто�
совувати свою дорогоцінну силу — силу свідомої волі, не витра�
чаючи своєї свідомості та волі на боротьбу з труднощами, які бу�
ли вже подолані.

Важливим усвідомлюваним мотивом є ідеал. Ідеал — це образ
реальної людини або створеного особистістю взірця, яким вона ке�
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рується в житті протягом певного часу і який визначає програму її
самовдосконалення на майбутнє. Ідеали людей формуються під
впливом суспільних умов життя, у процесі навчання та виховання.

Роль мотивів особистості можуть відігравати установки. УсE
тановка — це неусвідомлюваний особистістю стан готовності до
діяльності, за допомогою якої людина може задовольнити ту чи
іншу потребу. Установка до різних фактів життя може виявляти�
ся у стандартизованих судженнях, некритично засвоєних люди�
ною під час спілкування з іншими людьми, в упередженості, вио�
кремленні того, що має для неї важливе життєве значення. Саме
тому особистість може бачити в об’єктах та явищах життя те, що
вона хоче бачити, а не те, що є насправді. Установки можуть бути
позитивними, якщо вони ґрунтуються на довірі, симпатії, схва�
леній громадській думці, і негативними, коли вони мають харак�
тер упередженості, необ’єктивності. Особливою формою уста�
новки є внутрішньогрупова навіюваність як неусвідомлювана
думка групи.

В усвідомлюваних мотивах завжди виявляється мета діяльE
ності особистості. Об’єкт, що може задовольнити потреби особи�
стості, постає в її свідомості як мета. Якщо особистість ясно
усвідомлює життєву мету й передбачає реальність її досягнення,
то розкривається перспектива особистості. Перспектива робить
дії людини впевненими, цілеспрямованими, живить їх енергією.
Відсутність життєвої перспективи або її втрата можуть виклика�
ти стан фрустрації, тобто розладу планів, зневіру, безнадійність,
відчай. Потрапивши в такий психологічний дискомфорт, осо�
бистість втрачає здатність до об’єктивної оцінки фактів життя,
виявляє агресивність, роздратованість. Стан фрустрації може зу�
мовлюватися завищеною самооцінкою особистості, коли вона ви�
являє схильність обирати у житті надто складні, непосильні для
неї цілі, унаслідок чого зазнає невдач. При адекватній самооцінці
людина обирає цілі, які відповідають її можливостям, і успішно їх
реалізує. Самооцінка може бути заниженою, що зумовлюється
невпевненістю людини у своїх можливостях, унаслідок чого вона
орієнтується на вибір надто простих цілей. При заниженій само�
оцінці не реалізується психологічний потенціал особистості,
унаслідок чого вповільнюється її розвиток і можуть закріплюва�
тися пов’язані з цим риси.

Інтегрованим показником соціальної цінності орієнтацій осо�
бистості є її спрямованість. Спрямованість особистості — це си�
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стема домінуючих цілей і мотивів її діяльності, які визначають її
самоцінність і суспільну значущість. Спрямованість разом зі
світоглядом є вищим регулятором поведінки і дій людини.

Важливу роль у формуванні спрямованості особистості
відіграє її самосвідомість. Самосвідомість — це усвідомлювання
людиною себе самої у своєму ставленні до зовнішнього світу та
інших людей. Вона має багато різних форм прояву. Одна з них
пов’язана з пізнавальним аспектом психічної діяльності та вияв�
ляється в самовідчутті, самоспостереженні, самооцінці, само�
аналізі. Самоусвідомлення особистістю змін і процесів, що в ній
відбуваються, сприяє глибшому самопізнанню, об’єктивності,
критичності їх оцінки. З емоційною цариною самосвідомості
пов’язані такі її прояви, як самолюбство, самовихваляння,
скромність, самоприниженість, почуття власної гідності, пи�
хатість та ін. У них у формі певних переживань відображується
ставлення людини до самої себе порівняно з іншими людьми.
Такі прояви самосвідомості, як стриманість, самовладання, само�
контроль, самодисципліна, ініціативність пов’язані з вольовим
аспектом психічної діяльності людини. Основні форми прояву
самосвідомості особистості тісно пов’язані з усіма аспектами її
життя та діяльності.

Особистість як суспільна істота формується у процесі навчан�
ня, виховання, у праці та спілкуванні з іншими людьми. Разом з
тим важливу роль в становленні особистості відіграють природ�
жені особливості. Зовнішні впливи діють на особистість через її
внутрішнє, природжене, раніше набуте. Тому, щоб пізнати осо�
бистість, її психологію, треба з’ясувати конкретні умови її життя,
виховання, праці, особливості середовища та взаємодії з ним.

4.3. Розвиток і виховання особистості

Проблема розвитку та виховання особистості належить до
найактуальніших соціальних аспектів суспільного життя і
завжди потребує глибокого наукового обґрунтування психо�
логічної сутності чинників цього процесу.

У психологічних теоріях можна виокремити два напрями, які
по�різному розглядають джерела психічного розвитку дитини, —
біологічний і соціальний. Представники першого, біологічного на�
пряму вважають, що провідним є спадкове, яке наперед визначає
всі особливості розвитку особистості. Американський учений

56

С.Д. Максименко «Загальна психологія»



Е. Торндайк стверджує, наприклад, що всі духовні якості особис�
тості, її свідомість — це такі самі дари природи, як і очі, вуха, пальці
та інші органи тіла. Усе це спадково дається людині й механічно
втілюється в ній після її зачаття та народження. Американський
педагог Дж. Дьюї вважає, що людина народжується навіть з гото�
вими моральними якостями, почуттями, духовними потребами.

Представники теорії, відомої під назвою «біогенетичний за�
кон» (Холл, Дж. Болдуїн та ін.), вважають, що дитина, народив�
шись, у своєму розвитку поступово відтворює всі етапи історич�
ного розвитV людини: період скотарства, хліборобський, торго�
вельно�промисловий. Лише після цього вона включається в су�
часне життя. Проходячи певний період, дитина живе життям то�
го історичного періоду. Це виявляється в її нахилах, інтересах,
прагненнях і діях. Прихильники теорії «біогенетичного закону»
обстоювали вільне виховання дітей, бо, на їхню думку, лише за
такого виховання вони можуть повноцінно розвиватись і включа�
тися в життя того суспільства, в якому живуть.

Другий напрям розвитку особистості репрезентований
соціогенетичною концепцією. Згідно із соціогенетичними те�
оріями розвиток дитини визначається соціальними умовами:
в якому середовищі народилася та виховується дитина, у такому
напрямі й відбувається її розвиток. Представники цього напряму,
як і біогенетики, недооцінювали внутрішню активність особис�
тості як свідомого суб’єкта діяльності, її природжені особливості.

На початку XX сторіччя виникла методологічна концепція
розвитку особистості. Педологія дотримувалася теорії двох чин�
ників розвитку: біологічного, або спадкового, та соціального, вва�
жаючи, що ці чинники конвергують, тобто взаємодії не завжди
знаходять у теорії належне обгрунтування, залишаючи певною
мірою відкритим питання про рушійні сили психічного розвитку.

Теорія психічного розвитку особистості у вітчизняній психо�
логії базується на визнанні того, що рушійні сили її розвитку ви�
являються у суперечностях між потребами, які постійно зміню�
ються (ускладнюються) у діяльності людини, та реальними (та�
кими, що не відповідають новим вимогам) можливостями їх за�
доволення. Подолання суперечностей у діяльності через ово�
лодіння відповідними засобами її виконання (вміннями, способа�
ми, прийомами, знаннями) веде до розвитку і становить його
суть. Провідну роль в оволодінні новими ефективними способа�
ми задоволення потреб відіграють навчання та виховання. Відбір,
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розвиток і культивування потреб, що мають суспільну та особис�
тісну цінність, є одним із центральних завдань формування особи�
стості. Цей процес тривалий, відбувається впродовж усього свідо�
мого життя людини й характеризується певними особливостями.

Кожний віковий етап розвитку особистості (дошкільний, мо�
лодший, середній та старший шкільний) має характерні анатомо�
фізіологічні й психологічні особливості та можливості.
Відповідно до цих особливостей планується і здійснюється на�
вчально�виховна робота в яслах, дитячих садках і школі.

У формуванні особистості дуже важливу роль відіграє на�
ступність у навчанні та вихованні. Базуючись на досягнутому ди�
тиною у своєму розвитку на попередньому етапі, дитячі ясла, сад�
ки та школа готують дитину до засвоєння нею суспільного
досвіду та знань на наступному етапі навчання і виховання. Ди�
тячий садок готує дитину до навчання у школі, а середня шко�
ла — до навчання у вищій школі, до роботи.

Вікові особливості розвитку не є чимось постійним, статич�
ним у межах віку, що механічно змінюється на особливості, влас�
тиві наступному етапові розвитку.

Розвиток особистості — це складний процес, в якому рівні
розвитку постійно змінюються. Розвиток пізнавальних
психічних процесів, емоцій і почуттів, волі, потреб, інтересів, іде�
алів і переконань, свідомості та самосвідомості, здібностей, тем�
пераменту та характеру, вмінь, навичок і звичок перебуває
у складній міжетапній взаємодії. Вищі рівні зароджуються на по�
передніх етапах, але й особливості попередніх вікових етапів ви�
являються на наступних етапах. Щоб сприяти своєчасному заро�
дженню та успішному розвитку прогресивного, нового у дитини
на всіх етапах формування її як особистості, треба знати вікові
особливості фізичного та духовного розвитку дитини.

Керуючи розвитком особистості, слід зважати й на те, що ха�
рактерні для певного віку особливості розвитку не завжди збіга�
ються з паспортним віком дитини. Деякі діти у своєму розвитку
випереджають свій вік, дехто відстає від нього. Іноді це зумов�
люється природженими анатомо�фізіологічними особливостями
організму, але здебільшого причиною цього є суспільні умови
життя та виховання дитини, які сприяють її розвитку або гальму�
ють його. Завдання школи та вчителя — виявляти ці причини або
зміцнювати те, що сприяє успішному розвитку дитини, й усувати
те, що негативно позначається на вихованні її особистості.
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У формуванні особистості важливу роль відіграє наслідуван�
ня дитиною дорослих. Діти наслідують як позитивне, так і нега�
тивне, оскільки у них ще не вистачає досвіду й немає критичного
ставлення до дій, вчинків дорослих. Наслідування особливо яск�
раво виявляється у дітей дошкільного віку. Діти цього віку не ви�
являють самостійності у ставленні до вчинків, поведінки, думок,
висловлювань дорослих і механічно повторюють їх. Із розвитком
особистості у підлітковому та юнацькому віці, зі зростанням її
інтелекту і самостійності діти критично оцінюють вчинки та по�
ведінку дорослих, запозичують краще, а гірше заперечують і
відкидають. Проте і в старшому віці вони можуть переймати від
дорослих негативне, якщо позитивний досвід навколишньої
дійсності не стане домінуючим в їхньому житті та не сформується
морально�етичне ставлення до вчинків інших і самовладання.

Дошкільний вік — це період підготовки дитини до навчання
у школі та елементарного самообслуговування. У цей період жит�
тя настають значні зміни в анатомо�фізіологічному та духовному
розвитку дитини, завдяки яким вона стає здатною навчатися
у школі, засвоювати знання, норми моральної поведінки й вико�
нувати посильні суспільно корисні трудові доручення. Цьому
сприяє те, що вже у дошкільному віці діти досягають значного
розвитку мови й мовлення, а на його ґрунті — здатності міркувати
і під керівництвом дорослих робити логічні висновки. Важливим
аспектом розвитку дітей�дошкільників є їхнє прагнення до знань,
оволодіння першими нормами поведінки в колективі, здатність са�
мостійно виконувати нескладні доручення дорослих, обслуговува�
ти себе, допомагати іншим, спрямовувати свої дії не тільки на ті,
що безпосередньо сприймаються, а й на уявлювані предмети та си�
туації. Хоча емоції в дошкільному віці ще неусталені, воля слабка,
переважає навіюваність, за належно організованих умов дошкіль�
ники виявляють наполегливість і уважність під час виконання
цікавої роботи, здатні виконувати найпростіші трудові доручення.

Життя та діяльність дітей молодшого шкільного віку зумов�
лені їхньою навчальною діяльністю. У процесі навчання у них
успішно розвиваються психічні процеси — сприймання та спос�
тережливість, пам’ять та увага, уява, набуваючи цілеспрямовано�
го, довільного характеру.

Учні молодшого шкільного віку глибше осмислюють і здатні
аналізувати мову та мовлення: слово усвідомлюється як частина
мови, висловлювані судження — як речення, в реченні усвідом�
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люються його члени. Це сприяє поглибленню суджень і мірку�
вань, формуванню логічних висновків, засвоєнню абстрактного
математичного та граматичного матеріалу, формуванню культу�
ри мовлення.

Молодші школярі оволодівають правилами поведінки в колек�
тиві, розглядають свої вчинки та поведінку не тільки з власної по�
зиції, а й з позиції колективу, критично оцінюють поведінку при�
ятелів, стають вимогливими до них. У молодших школярів розви�
ваються такі якості, як самовладання, наполегливість, цілеспрямо�
ваність, витриманість, дисциплінованість. На цих засадах фор�
мується здатність керувати власною поведінкою, підпорядковувати
її шкільним завданням. Молодші школярі успішно включаються
у трудову діяльність, усвідомлюють її соціальний зміст і значення.

Середній шкільний, або підлітковий, вік привертає до себе
увагу своїми анатомо�фізіологічними змінами в організмі дити�
ни, особливо пов’язаними зі статевим дозріванням. Ці зміни
істотно позначаються на психічному розвитку особистості
підлітка, на його пізнавальній діяльності та поведінці, на стосун�
ках у колективі.

У підлітків підвищуються пізнавальна активність і розумовий
розвиток, зростають допитливість, прагнення пізнати невідоме,
зазирнути в майбутнє. Учні середнього шкільного віку помітно
виявляють прагнення до самостійності. Але це прагнення при не�
правильному вихованні може виявлятися у викривлених фор�
мах — негативному ставленні до доручень, порад учителів і
батьків, невмотивованих вчинках та браваді порушеннями норм
поведінки. Це трапляється тоді, коли підліток не включається
в життя колективу, не виконує суспільно корисних доручень,
не бачить і не переживає результатів своєї діяльності, а вчителі та
батьки не спонукають його до цього, не враховують вікових особ�
ливостей його розвитку.

У підлітка помітно зменшується навіюваність і міцніє воля,
підвищується інтерес до трудової діяльності, змінюються стосун�
ки в колективі, розвиваються і стають більш стійкими моральні
почуття, естетичні смаки. У старшому підлітковому віці інтен�
сивно формуються ідейна спрямованість, світогляд і са�
мосвідомість особистості. Діяльність стає цілеспрямованішою і
соціально вмотивованішою.

На особливу увагу заслуговує нове в стосунках між хлопчика�
ми та дівчатками: чіткіше визначаються статевий поділ, спе�
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цифічне у дружбі та поведінці хлопчиків і дівчаток, у них вини�
кає взаємний інтерес. Ці особливості підліткового періоду роз�
витку потребують великої уваги до організації групової та на�
вчальної діяльності підлітків, дружби і приятелювання й особли�
во статевого виховання.

Старший шкільний, або молодший юнацький, вік є періодом
поглиблення розумового і морального розвитку особистості.
У центрі уваги молодшого юнака стають самопізнання та само�
критичність, які при неправильному вихованні можуть набрати
негативних рис самовпевненості, самозакоханості або невпевне�
ності, невіри у свої сили. У цьому віці чітко окреслюються пізна�
вальні інтереси, схильність займатися певною науковою діяль�
ністю, видом спорту, визначаються професійні нахили. Але ці
особливості не завжди бувають глибокими та стійкими, якщо не
спрямовуються й не зміцнюються школою, вчителями, досвідче�
ними старшими. Молодший юнацький вік — це період формуван�
ня стійкої дружби і приятелювання, зокрема між юнаками та
дівчатами, усталення вольових якостей, рис характеру, застосу�
вання засвоєних морально�політичних позицій. Властива стар�
шому шкільному вікові спрямованість на прагнення разом з ко�
лективом реалізувати свої задуми є важливим чинником мораль�
ного й розумового формування особистості в цей період.

На розвитку особистості позначаються уклад суспільного
життя, досягнення науки і техніки, багатство інформації, одержу�
ваної через кіно, радіо, телебачення, книги і газети. Тому не мож�
на обмежуватися суто шкільними засобами навчання та вихован�
ня підростаючої генерації.

Останніми десятиріччями помітне прискорення, або акселеE
рація, фізичного й розумового розвитку дітей. Дослідженнями
доведено, що зрілість настає на 2–3 роки раніше, ніж вона наста�
вала на початку XX сторіччя. Відповідно раніше починається і
статеве дозрівання. Разом з тим виявляється розбіжність між ро�
зумовим розвитком і невмінням керувати собою, що спричинює
порушення норм соціальної поведінки. Акселерація розвитку
особистості потребує значної перебудови навчально�виховного
процесу у змісті, засобах, організації життя дітей.

Діяльність і поведінка людини залежать не тільки від вікових,
а й від індивідуальних її особливостей.

Індивідуальні особливості особистості за природою та поход�
женням бувають природжені та набуті за життя. До природжених
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належать фізичні особливості, з якими дитина народжується. Се�
ред них важливу роль відіграють типологічні особливості нерво�
вої системи — сила, врівноваженість і рухливість, що є
фізіологічним підґрунтям темпераменту. Природжені індивіду�
альні особливості у процесі виховання, під впливом умов життя
змінюються. Серед набутих у процесі навчання, виховання та
діяльності індивідуальних особливостей найважливішими є
спрямованість особистості, її інтереси, здібності, ідеали та пере�
конання, риси характеру. Природжені та набуті за життя
індивідуальні особливості під впливом виховання змінюються,
але більшість з них має стійкий характер, і тому вони познача�
ються на діяльності та поведінці особистості.

Успішне керування формуванням особистості потребує дос�
коналого знання психологічних особливостей розвитку дитини
та його використання у навчально�виховній роботі.

Ключові поняття теми

Особистість, індивідуальність, біологічна підструктура, особ-
ливості соціального досвіду, спрямованість, активність, мотив,
інтерес, переконання, ідеал, звичка, установка, мета, рівень дома-
гань, самооцінка, фрустрація, рушійні сили розвитку особистості,
біогенетичний закон розвитку, соціогенетичний закон розвитку.
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ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ

Спрямованість
особистості:
– домінують потреби

–домінують цілі

Індивідуально-
типологічні особливості:
– темперамент

– характер

Мотиви:
– інтереси

– переконання

– ідеали

– звички

– установки

Можливості особистості:
– здібності

– знання, вміння, навички

Система
саморегуляції

Психічні процеси:
– пізнавальні

– емоційно-вольові



Запитання для самостійної роботи

1. Назвіть основні ознаки особистості.
2. У чому виявляється суспільна сутність особистості?
3. Що в особистості зумовлене її біологічною природою?
4. Як виявляється біологічне в життєдіяльності особистості?
5. Як співвідносяться поняття «особистість» та «індивідуаль�

ність»?
6. Охарактеризуйте структуру особистості.
7. У чому суть теорії активності 3. Фрейда?
8. Що є фундаментальним рушієм людської активності?
9. Що таке спрямованість особистості?
10. Назвіть основні групи мотивів особистості.
11. Як поділяються цілі особистості?
12. Як взаємопов’язані самооцінка особистості та рівень її дома�

гань?
13. Що є джерелом і рушійною силою розвитку особистості?
14. Які чинники зумовлюють психічний розвиток особистості?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з думкою, що кожну людину можна назвати осо�
бистістю?

2. Чи згодні ви з твердженням, що між поняттями «особистість»
та «індивідуальність» принципової відмінності немає?

3. Чи достатньо, характеризуючи особистість, вказати на такі оз�
наки: «свідомий індивід», «включений в суспільно корисну
діяльність»?

4. Чи завжди у психічному житті людини біологічне вияв�
ляється як соціальне?

5. Чи можна розуміти спрямованість людини як прояв усіх при�
таманних їй спонукань?

6. Чи достатньо, характеризуючи інтерес, вказати, що це «стій�
ке», вибіркове ставлення людини до явищ та об’єктів
дійсності?

7. Чи можна вважати достатнім твердження, що «переконання —
це знання, істинність яких для людини є незаперечною і які
постають для неї як керівництво до дії»?

8. Чи можна стверджувати, що велика і віддалена життєва мета
особистості найповніше характеризує її сутність?
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9. Чи може у людини з адекватною самооцінкою виникнути стан
фрустрації?

10. Чи є достатнім твердження, що джерелом і рушійною силою
розвитку особистості є різноманітні суперечності, які пород�
жуються її діяльністю та умовами життя?

11. Чи можна прискорити психічний розвиток особистості?

Завдання та проблемні ситуації 

1. За якими зовнішніми проявами особистості можна зробити
висновок про рівень її розвитку та суспільну свідомість?

2. У чому виявляється істотна відмінність у поглядах на джере�
ла активності особистості представників різних психо�
логічних теорій?

3. Як можна психологічно обґрунтувати твердження, що інтерес
постає водночас і як важливий мотив навчання, і як засіб
підвищення його ефективності?

4. Як, аналізуючи потреби особистості, можна зробити висновок
про рівень її індивідуальної та суспільної свідомості?

5. Чи є стан фрустрації закономірним наслідком завищених до�
магань особистості?

6. У чому може виявлятися негативна та позитивна роль устано�
вок у житті людини? Чи є можливість формувати їх цілеспря�
мовано і як саме?
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Розділ 5 
СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ

5.1. Поняття про групи

Людина живе, розвивається і діє у групі. У колективі й під йо�
го впливом відбувається становлення особистості — складається
її спрямованість, формуються суспільна активність, воля, ство�
рюються умови для саморегуляції та розвитку здібностей. Проте
не кожну спільність людей, у яку входить особистість, можна на�
звати колективом. Потрібно розрізняти поняття «група» і «коE
лектив». Групою можна назвати будь�яке об’єднання людей не�
залежно від того, якого характеру зв’язки виявляються між її чле�
нами. Групи можна поділити на великі та малі, реальні, умовні,
офіційні, неофіційні та референтні.

Великі та малі групи можуть бути реальними або умовними.
Реальні групи — це об’єднання людей на грунті реальних сто�

сунків — ділових чи особистісних. Так, реальною групою є
учнівський клас, сім’я, коло знайомих тощо.

Умовна група об’єднує людей за якоюсь умовною ознакою —
віком, статтю, національністю та ін. Члени умовної групи не під�
тримують між собою реальних контактів і навіть можуть не зна�
ти один одного.

Офіційна (формальна) група створюється як структурна
одиниця на підставі штатного регламенту, інструкцій та інших
документів. Формальними є студентська група, сім’я, військовий
підрозділ, виробнича бригада. Ділові стосунки між її членами
визначаються посадовими обов’язками кожного й регулюються
певним розпорядником.

Неофіційна група — це спільність людей, що виникла нерегу�
льованим шляхом, стихійно на підставі спільності інтересів її
членів, симпатій, єдності поглядів і переконань чи з інших мо�
тивів. Так, неофіційними є групи осіб, що приятелюють між со�
бою, шанувальники туризму, рибалки тощо.

Референтна (еталонна) група — це реально існуюча чи уяв�
на група, погляди, норми та цінності якої є взірцем для особис�
тості, і за ними вона формує свої життєві ідеали, звіряє дії та
вчинки. Особистість може бути членом групи, яка водночас по�
стає для неї як референтна. За цих умов гармонізуються стосун�
ки з групою, створюються психологічно комфортні умови для
успішного розвитку особистості в певному напрямі.

66

С.Д. Максименко «Загальна психологія»



Референтна група іноді існує для особистості поза реальною,
якщо вона зорієнтована на ідеали, цінності, погляди іншої групи.
Тоді еталоном для неї є інший взірець. Такий стан може істотно
позначитися на внутрішньоколективних стосунках, ускладнюва�
ти взаємини членів групи. Якщо у людини кілька референтних
груп, це породжує у неї конфліктні стани.

Об’єднання людей у реальні групи може грунтуватися на
спільності їхньої діяльності, зумовленої єдністю потреб, інте�
ресів, прагненням досягти якихось значущих результатів. Вищою
формою організації групи є колектив.

Колектив — це група людей, які об’єднані спільною діяльніс�
тю та мають єдині цілі, підпорядковані цілям суспільства.

Істотною ознакою колективу є суспільна значущість цілей та
завдань, на реалізацію яких спрямовані зусилля його членів. Це
дає підстави розглядати колектив як найважливішу клітинку
суспільного організму.

Виконання спільної соціально цінної та особистісно значущої
діяльності сприяє встановленню та розвитку колективістських
взаємин, формуванню колективізму як особливої якості особис�
тості, що виявляє її солідарність з цілями та програмами діяль�
ності колективу, готовність активно обстоювати їх.

Поведінка людини, що узгоджується з діями колективу,
спрямована на їх підтримку, розцінюється як колективістська.
Поведінка особистості може бути конформною. Конформність
у поведінці виявляється в тому, що людина пасивно пристосо�
вується до оточення, не виробляє власної активної позиції, а на�
магається поводитися відповідно до думки інших людей, присто�
совуватися до їхніх вимог.

Конформізм — це така поведінка людини, яка характеризується
зовнішньою відповідністю цілям колективу при внутрішньому роз�
ходженні з ними. Взаємовідносини окремих членів у групах і ко�
лективах складні й різноманітні. Вони можуть мати діловий харак�
тер, коли їх підґрунтям є співпраця, спільна участь у реалізації важ�
ливих виробничих справ, праці. Стосунки можуть бути особистіс�
ними, коли контакти між людьми встановлюються на ґрунті взаєм�
них симпатій чи антипатій, доброзичливості чи ворожості. Кожна
особистість у системі міжособистісних стосунків має свій статус,
що визначається її особистісними якостями, популярністю, впли�
вовістю.
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5.2. Міжособистісні стосунки у групі

Важливим аспектом життєдіяльності колективу, знання яко�
го важливе практичне значення для кожного, хто працює з людь�
ми, є міжособистісні стосунки у групі. Ці стосунки неминуче ви�
никають між членами колективу на ґрунті їхнього спілкування та
взаємодії у процесі реалізації завдань, на виконання яких спря�
мовуються їхні зусилля. Цілі діяльності, її мотиви, організація
дій співучасників визначають характер стосунків, що складають�
ся. Міжособистісні стосунки мають складну структуру. У цій
структурі діють не лише об’єктивні чинники (характер цілей,
умови їх досягнення, особливості керівництва, стосунки, що
склалися між членами групи), а й суб’єктивні (рівень свідомості
та самосвідомості членів колективу, рівень їхніх домагань,
індивідуально�психологічні особливості, здібності людей та ін.).

Основним методом дослідження взаємовідносин у колективі
є спостереження. Воно дає можливість всебічно з’ясувати
змістовний бік життя групи, її структуру, рівень розвитку, статус
окремих членів. Плідними при вивченні колективів є також різні
форми анкетування, опитування, інтерв’ю, результати яких да�
ють уявлення про цінності групи, думки її членів про різні аспек�
ти життя певної спільноти.

Ефективним інструментом оперативного вивчення міжосо�
бистісних стосунків є запропонований американським психоло�
гом і мікросоціологом Дж. Морено метод соціометрії. Засадовим
стосовно нього є принцип синтонності — емоційних потягів і
симпатій, які виявляються у стосунках між членами групи і виз�
начають їх характер. Процедура соціометричного дослідження
полягає в тому, що кожному члену групи пропонується
відповісти на запитання «З ким би ти хотів..?». Воно може стосу�
ватися будь�якої царини людських взаємовідносин. Критерії ви�
бору можуть бути сильними та зорієнтованими на істотні психо�
логічні якості особистості — її моральні принципи, силу характе�
ру, вольові та інтелектуальні якості, наприклад: «З ким би ти
пішов у розвідку?», «До кого б ти звернувся по допомогу при
розв’язанні конфліктної ситуації?» тощо. Критерії можуть бути
слабкими, коли вони стосуються вибору партнера для розваг,
відпочинку або ж для забезпечення психологічного комфорту.
Такими можуть бути запитання «З ким би ти хотів проводити
своє дозвілля?», «З ким би ти хотів сидіти за однією партою?».
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При цьому надається можливість виявити міру бажаності парт�
нера, який обирається, через послідовний потрійний вибір за
принципом: «дуже бажаний», «бажаний», «менш бажаний». Ре�
зультати одержаних виборів занотовуються у соціометричну ма�
трицю й аналізуються шляхом підрахунку кількості виборів,
зроблених щодо кожного члена групи.

Інформація може бути математично оброблена і виражена
графічно у вигляді соціограми. Популярність членів групи, їх
статус має такий характер: «зірки» — ті, кого обирають найчасті�
ше; їм поступаються «бажані», які мають по три�чотири вибори;
менш популярних називають «малобажані» — один�два вибори;
поза вибором залишаються «ізольовані», з якими ніхто не вияв�
ляє бажання співпрацювати. Представники останньої підгрупи
становлять собою контингент підвищеного соціально�психоло�
гічного ризику й потребують до себе особливої уваги та ро�
зуміння.

Проте результати соціометрії не є повністю інформативними
і не завжди розкривають справжні мотиви, якими керуються чле�
ни групи, обираючи одних партнерів та ігноруючи інших. Модель
групи як емоційно�психологічного утворення, що є засадовою
щодо соціометричних досліджень, не дає змоги належно про�
аналізувати міжособистісні стосунки людей на основі суспільно
визначених норм, ціннісних орієнтацій, оцінок. У цьому зв’язку
актуальною стає потреба з’ясувати мотиви, керуючись якими
особистість здійснює свій емоційний (а також діловий) вибір, ко�
ли вона віддає перевагу одним членам групи і не приймає інших.

На думку А. Петровського [12], цей механізм можна позначи�
ти як мотиваційне ядро в міжособистісних стосунках. Експери�
ментально доведено, що зміст мотиваційного ядра вибору парт�
нера у структурі міжособистісних стосунків може правити за по�
казник того рівня, якого досягла група у своєму розвитку як ко�
лектив. На початкових стадіях формування групи вибір характе�
ризується безпосереднім емоційним забарвленням, а орієнтації
вибору спрямовані переважно на зовнішні переваги партнера —
зовнішню привабливість, манери, контактність та ін. Вибір у гру�
пах більш високого рівня розвитку здійснюється не лише на ос�
нові почуттів, що виникають при першому враженні, а й виходя�
чи з оцінки глибших особистісних якостей, що виявляються
у спільній діяльності, у значущих для особистості вчинках, світо�
глядних установках, переконаннях.
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У структурі сформованих груп чітко виявляються ієрархії
статусів їхніх членів, що визначаються різними соціально�психо�
логічними чинниками. Найпопулярніші з них належать до
підгрупи лідерів.

Лідер — це особистість, яка користується визнанням та авто�
ритетом у групі й за якою група визнає право приймати рішення
у значущих для неї ситуаціях, бути організатором діяльності гру�
пи й регулювати взаємини в ній.

Лідер групи може бути офіційним, коли він призначається
відповідно до регламенту штатного розпису й виконує покладені
на нього функції керівника, і неформальним, що визнається гру�
пою стихійно за його високі якості та значущість тих ролей, які
він реалізує в колективі та в інтересах колективу. Для колективу
оптимальним вважається варіант, коли формальний лідер�
керівник водночас є неформальним лідером. За даних умов його
діяльність здійснюється максимально ефективно і найповніше
виявляє психологічний потенціал групи.

У колективі за певних обставин часто виникають неофіційні
групи, що так само висувають своїх лідерів, як це часто трап�
ляється у шкільних класах. Якщо міжособистісні стосунки у групі
підпорядковані загальній меті, то наявність лідерів неофіційних
груп не тільки не заважає, а й допомагає колективу розв’язувати
поставлені завдання. Якщо ж цілі діяльності окремих угруповань
перестають бути підпорядкованими загальній меті, то колектив,
по суті, перетворюється на конгломерат окремих груп, в яких не
лише лідери, а й усі члени можуть вступати в антагоністичні між�
особистісні стосунки. Педагогу важливо вчасно помічати ці про�
цеси в колективі, щоб запобігати його руйнуванню та розпаду.

5.3. Психологічна сумісність і конфлікт 
у міжособистісних стосунках

Міжособистісні стосунки складаються в реальних умовах жит�
тя та діяльності людей, у процесі їх взаємодії. На тому, як розвива�
ються стосунки, істотно позначаються різні об’єктивні чинники,
що визначають успішність таких контактів або ускладнюють їх
формування. Так, комфортні виробничі умови, забезпеченість не�
обхідними засобами праці, чітка організація роботи неодмінно
створюють сприятливі для взаємодії людей умови. Разом з тим
важливий вплив на ефективність такої взаємодії справляє психо�
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логічний чинник: їх ставлення один до одного, психологічна та
практична готовність до співпраці, індивідуально�психологічні
особливості людей та ін. Найповніше суб’єктивний характер між�
особистісних стосунків виявляється в сумісності людей.

Сумісність — це оптимальне поєднання якостей людей у проце�
сі взаємодії, що сприяє успішному виконанню спільної діяльності.

У психології виокремлюють такі чотири різновиди суміснос�
ті: фізичну, психофізіологічну, соціально�психологічну та психо�
логічну.

Фізична сумісність виявляється в гармонійному поєднанні
фізичних якостей двох або кількох людей, що разом виконують
певну спільну діяльність. Наприклад, максимальна продук�
тивність фізичної праці можлива лише за умов, коли ті, хто разом
її виконує, не поступаються один одному в силі та витривалості.
Досить поширеними є критерії відбору за показниками фізичної
сумісності у спорті при комплектуванні команд (групування за
ваговими категоріями у важкій атлетиці).

Засадовими щодо психофізіологічної сумісності є особли�
вості аналізаторних систем, а також властивостей нервової систе�
ми. Цей різновид сумісності передбачає успішність взаємодії лю�
дей у тих видах діяльності, де чутливість у межах тієї чи іншої
аналізаторної системи є вирішальною. Так, робота на конвейєрі
потребує певного темпу виконання виробничих операцій від
кожного працівника. У разі невідповідності психофізіологічних
характеристик когось із працівників процес порушується, а може
і взагалі припинитися. Для двох контролерів спільна робота,
пов’язана з розрізненням насиченості кольорів, буде неможли�
вою, якщо у них гострота чутливості до кольорів буде різною. Ще
більшого значення в межах цього різновиду сумісності набуває
темперамент. Доведено, що найуспішніше взаємодіяти можуть
два неоднакові темпераменти (холерик і флегматик, сангвінік і
меланхолік), гірше — люди з однаковими темпераментами (два
холерики, два меланхоліки). Разом з тим, як зазначалося, у ро�
боті, яка потребує рухливої нервової системи від усіх її учасників,
протилежні темпераменти непридатні.

Соціально�психологічна сумісність передбачає взаємини
людей з такими особистісними властивостями, які сприяють
успішному виконанню соціальних ролей. У цьому разі необов’яз�
кова схожість характерів, здібностей, але обов’язкова їх гармонія.
Життєвий досвід показує, що контакти встановлюються швидше
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й виявляються міцнішими у людей з рисами характеру, що до�
повнюють одна одну: одна людина — запальна та імпульсивна,
інша — спокійна, поміркована, хтось є теоретиком, а дехто —
практиком тощо.

Проте це не означає, що сумісними виявляються лише люди з
протилежними рисами. Сумісність можлива і в разі збігу рис ха�
рактеру чи інших особистісних якостей, проте ймовірність руй�
нування спільноти за цих обставин вища.

Психологічна сумісність передбачає спільність поглядів, пе�
реконань, соціальних і моральних установок, цінностей, став�
лень. Усе це найбільше духовно зближує людей. Психологічна
сумісність, яка на них базується, — це вищий інтегративний
рівень сумісності людей, яка характеризує глибокий, змістовий
бік взаємодії та зумовлює її ефективність.

Відсутність сумісності у групі людей, включених у виконання
суспільно чи особистісно значущої діяльності, за певних умов мо�
же спричинити конфлікт.

Конфлікт — це суперечність, що виникає між людьми у зв’яз�
ку з розв’язанням тих чи інших питань соціального чи особисто�
го життя. Стан конфлікту характеризується гострими негативни�
ми емоційними переживаннями його учасників. Конфлікт може
виявитися на рівні свідомості окремо взятої людини — це
внутрішньоособистісний конфлікт, а також у міжособистісній
взаємодії та на рівні міжособистісних групових стосунків.

Внутрішньоособистісний конфлікт виникає тоді, коли спо�
стерігається сутичка рівних за силою та значущістю, але проти�
лежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів, потягів у однієї й
тієї самої людини (наприклад, необхідність дотримати дане сло�
во та неможливість зробити це через зваби, утриматися від яких
особистість не в змозі).

Міжособистісний конфлікт спричиняється ситуацією,
в якій члени групи прагнуть до несумісних цілей або керуються
несумісними цінностями чи нормами, намагаючись реалізувати
їх у спільній діяльності. Конфлікт може виникнути при розподілі
функціональних обов’язків між членами групи чи при обгово�
ренні шляхів досягнення спільної мети діяльності.

Міжгруповий конфлікт спостерігається там, де гострі супе�
речності виявляються у стосунках між окремими соціальними
групами, що мають на меті власні інтереси, причому своїми прак�
тичними діями перешкоджають одна одній. До такого конфлікту
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можуть призвести шпигунство, суперництво у боротьбі за зони
впливу тощо.

Суперечності в міжособистісних стосунках не завжди спри�
чинюються до конфлікту: чимало з них розв’язуються шляхом
домовленості, досягнення консенсусу. У групах і колективах, які
вже сформувалися і члени яких мають достатній досвід спільно�
го співжиття, суперечності виникають не так часто, як у ново�
утворених. Це пов’язане з тим, що завдяки взаємопізнанню та
взаємній адаптації досягається такий рівень сумісності членів,
коли небезпека розв’язання конфлікту зводиться до мінімуму.
У групах і колективах, що перебувають у стадії становлення та
розвитку, суперечності часто завершуються конфліктами. При�
чинами цього можуть бути психофізіологічна та соціально�пси�
хологічна несумісності, важкий характер окремих членів, зави�
щена самооцінка тощо. В особистих взаємовідносинах що грун�
туються на дружніх стосунках і спільності життєвих інтересів,
несумісність рідко буває причиною конфліктів. Коли ж з якихось
причин тенденції несумісності починають виявлятися у стосун�
ках, взаємовідносини людей припиняються.

Дослідження сумісності при комплектуванні груп для вико�
нання складної діяльності, пов’язаної з ризиком, має важливе
значення для забезпечення її надійності та ефективності. Така
робота виконується при підборі екіпажів для космічних польотів,
груп альпіністів для сходження, виробничих груп, коли характер
роботи потребує від її виконавців високого рівня узгодженості
в діях і належних морально�вольових якостей.

Ключові поняття теми 

Група, реальна група, умовна група, референтна група,
офіційна група, неофіційна група, колектив, конформізм, статус,
лідер, внутрішньогрупова диференціація, «зірки», «ізольовані»,
соціометрична матриця, соціограма.

Формалізована структура змісту теми

Група — це спільнота людей, об’єднаних у ній за якимись оз�
наками.
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Запитання для самостійної роботи 

1. За якими ознаками поділяються групи?
2. Яка група може стати для особистості референтною?
3. Які ознаки мають групи різного ступеня організації? 
4. Назвіть істотні ознаки колективу. 
5. У чому полягає істотна відмінність між офіційним та неофі�

ційним лідерами групи? 
6. Чим визначається статус особистості в колективі?
7. У чому полягає суть методу соціометрії і в чому обмеженість

його у варіанті, запропонованому Дж. Морено?
8. За якою соціометричною шкалою визначається статус члена

групи?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи правильно наведена класифікація груп: велика, мала, ре�
альна, умовна, референтна, офіційна, неофіційна, формальна,
неформальна, колектив?

2. Чи завжди референтна група є для особистості взірцем ета�
лонів поведінки, особистісних якостей?

3. Чи впливає на реальну популярність особистості статус фор�
мального лідера? Обгрунтуйте свою думку.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУПИ

за кількісним
складом:
– велика

–мала

за способом утворення:
– реальна

– умовна

– офіційна

– неофіційна

– «ізольовані»за значущістю для
особистості:
– еталонна

–референтна

–колектив

диференціація статусу
членів групи в колективі:
– «зірки»

– «бажані»

– «малобажані»
за рівнем організації:
– дифузна

–асоціація

–корпорація



4. Чи існують якості особистості, які є необхідними для лідерст�
ва за будь�яких умов?

5. Чи однаковими є критерії згуртованості при характеристиці
будь�якого колективу?

6. Чи достатньою є така характеристика колективу: «Колек�
тив — це спільнота людей, об’єднаних єдиною діяльністю та
єдиними цілями діяльності»?

7. Чи завжди конформізм характеризується неузгодженістю ре�
альної поведінки особистості та її внутрішньої позиції?

8. Чи можна на підставі результатів соціометрії робити виснов�
ки про згуртованість групи?

Завдання та проблемні ситуації

1. Чи може офіційна зміна статусу члена групи вплинути на йо�
го неофіційний статус?

2. Чи може особистість здобути в колективі статус, що не
відповідає критеріям її реальної цінності як члена групи?

3. Чим зумовлена внутрішньогрупова диференціація групи? Які
чинники на неї впливають?

4. Які психологічні чинники формують референтну групу осо�
бистості?

5. Чим визначаються ціннісні критерії лідерства у різних за при�
родою колективах?

6. До яких психологічних деформацій може призвести тривале
перебування особистості у статусі «ізольованої»?

7. У чому полягає психологічно обґрунтована система роботи з
членами колективу, які з різних причин опинилися у стані
ізоляції?
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×ÀÑÒÈÍÀ III
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

Розділ 6
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Поняття про діяльність

Живим істотам від природи властива активність, яка забезпечує
життєво важливі зв’язки організму із середовищем. Джерелом ак�
тивності живих істот є потреби, що спонукають її до відповідних ре�
акцій, дій. Потреба — це стан живої істоти, в якому виявляється її
залежність від конкретних умов існування. Проте активність тва�
рин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними
ознаками. Активність тварин характеризується як поведінка і обме�
жується інстинктивними та умовно�рефлекторними діями, спря�
мованими на пристосування до умов життя і задоволення різно�
манітних біологічних потреб у їжі, розмноженні, захисті. У потре�
бах тварини предмет їх задоволення постає як безпосередній сти�
мул активності й визначає сам спосіб задоволення потреби.

Людська діяльність за сутністю є соціальною. Вона сформува�
лася історично, у процесі праці. Людина не лише пристосо�
вується до умов життя, а й активно змінює їх відповідно до своїх
потреб, що виникли й розвинулися історично. Діяльність люди�
ни характеризується свідомістю і цілеспрямованістю. Осо�
бистість як суб’єкт діяльності, задовольняючи свої потреби,
взаємодіє із середовищем, ставить перед собою певну мету, моти�
вує її, добирає засоби для її здійснення, виявляє фізичну й розу�
мову активність у досягненні поставленої мети.

Свідомий характер людської діяльності виявляється в її пла�
нуванні, передбаченні результатів, регуляції дій, прагненні до її
вдосконалення.

Отже, діяльність людини — це свідома активність, що виявляE
ється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

6.2. Мета і мотиви діяльності

Мета — це те, до чого прагне людина, для чого вона працює,
за що бореться, чого хоче досягти у своїй діяльності. Без мети не
може бути свідомої діяльності.
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Цілі людської діяльності виникли й розвивались історично,
у процесі праці. Вони породжуються суспільним життям, умовами,
в яких живе людина, і залежать від виконуваних людиною ролей,
суспільних доручень, від її розвитку та індивідуальних особливос�
тей. Цілі бувають близькі та віддалені. Віддалена мета реалізується
в низці ближчих, часткових цілей, які крок за кроком ведуть до
здійснення віддаленої мети, що висувається на далеку перспективу.

Суспільно важлива, змістовна мета стає джерелом активності
особистості. Тільки велика мета народжує велику енергію. Така
мета викликає єдність розумової, емоційної та вольової діяль�
ності, цілеспрямовану зосередженість свідомості на поставлених
цілях. «Рефлекс мети», писав І. Павлов, має величезне життєве
значення, він є основною формою життєвої енергії людини. Жит�
тя тільки у того змістовне, хто весь час прагне до певної мети. Як
тільки зникає мета, воно стає безбарвним, непривабливим.

Мотив — це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до
діяльності. Мотиви діяльності та поведінки людини генетично
пов’язані з і її органічними та культурними потребами. Потреби
породжують інтереси, тобто спрямованість особистості на певні
об’єкти з метою пізнати їх, оволодіти ними.

Спонуками до діяльності можуть бути матеріальні потреби
(в їжі, одязі, житлі), духовні та культурні (пізнавальні, суспільно�
політичні, естетичні). Мотивація діяльності буває близька (здійс�
нити бажане і найближчим часом) та віддалена (здійснення бажа�
ного планується на тривалий час). Розрізняють мотиви і за рівнем
усвідомлення. Бувають яскраво й чітко усвідомлювані мотиви:
обов’язки перед колективом, відповідальність, дисциплінованість
та ін. Але в багатьох випадках діють неусвідомлювані спонуки, на�
приклад звички, упереджене ставлення до певних фактів життя,
людей тощо. Проте незалежно від міри усвідомлення мотиву діяль�
ності він є вирішальним чинником у досягненні поставленої мети.

Цілі та мотиви діяльності людини визначаються суспільними
умовами життя, виробничими, навчальними, ігровими відноси�
нами. Між цілями та мотивами діяльності людей існує певний
зв’язок. З одного боку, мета та мотиви спонукають кожну люди�
ну до діяльності, визначають її зміст і способи виконання, а з
іншого — вони й формуються у процесі діяльності, під впливом
умов, за яких вона відбувається. У процесі діяльності виникають
і розвиваються нові потреби та інтереси, ідеали та переконання —
виробничі, розумові, естетичні, спортивні.
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6.3. Структура діяльності

В усіх різновидах діяльності люди користуються рухами приE
родженими (безумовно�рефлекторними) та набутими (умовно�
рефлекторними). Безумовно�рефлекторні рухи у процесі життя,
у результаті досвіду, навчання та виховання перебудовуються
відповідно до вимог умов життя, культури трудових дій та по�
ведінки. Рухи (ходіння, мовлення, писання, читання, пов’язані з
обробкою матеріалів, грою на інструменті) під впливом навчання
та виховання настільки змінюються, що в них важко розпізнати
первинний, природжений характер.

У діяльності залежно від її мети та змісту, матеріалу та спо�
собів його обробки рухи об’єднуються в різноманітні комплекси і
системи. Систему рухів, спрямованих на присвоєння предмета чи
його змісту, називають діями. Розрізняють дії предметні та розу�
мові.

Предметні, або зовнішні, дії спрямовані на оволодіння пред�
метами, контакти з людьми, з тваринами, рослинами і т. ін. Розу�
мові дії виявляються у сприйманні, діяльності пам’яті, мислення
та ін. Розумові дії утворюються на ґрунті зовнішніх, предметних
дій. Предметні дії в результаті інтеріоризації, тобто перенесення
у внутрішнє життя людини, стають змістом розумової діяльності.
На перших етапах засвоєння досвіду діти і дорослі оперують кон�
кретними предметами, засобами унаочнення, порівнюють, розкла�
дають та об’єднують їх, знаходять причинні залежності та їх взає�
модію. Потім, у результаті інтеріоризації цих зовнішніх дій з пред�
метами, людина починає оперувати образами цих предметів і зв’яз�
ками та залежностями між ними. На ще вищому етапі розвитку ці
операції здійснюються за допомогою понять, виражених у слові.

Інтеріоризоване зовнішнє опрацьовується в мисленні, набу�
ває логічного оформлення, вплітається в систему знань і попе�
реднього досвіду людини й реалізується в діяльності у вигляді
тих чи інших дій. Винесення внутрішніх, розумових дій назовні
називають екстеріоризацією.

Важливу роль у діяльності відіграє її регуляція. У процесі за�
своєння знань і досвіду у свідомості людини утворюється образ
рухів і дій виконуваної діяльності, або акцептор дії, з яким
порівнюється виконувана дія в разі її відхилення від окресленого
способу її виконання, коригується відповідно до поставленої ме�
ти та акцептора дії.
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Отже, діяльність — це сукупність цілеспрямованих, усвідо�
млюваних дій. Свідома діяльність людини характеризується не
тільки цілями та мотивами, а й певними засобами, за допомогою
яких вона здійснюється.

Успішне виконання будь�якої діяльності потребує від люди�
ни оволодіння необхідними для неї засобами. Воно передбачає
вироблення у людини вмінь і навичок користуватися ними для
досягнення поставленої мети.

6.4. Засоби діяльності, процес їх засвоєння

Поняття про вміння. Успіх будь�якої діяльності залежить від
уміння її виконувати. Це стосується будь�якої виробничої, педа�
гогічної, спортивної діяльності, писання, читання, гри на музич�
ному інструменті тощо.

Уміння інколи зводять до знання якоїсь справи, розуміння того,
як вона робиться, ознайомлення з порядком її виконання. Проте це
ще не є вміння, а тільки одна з його необхідних передумов. Людина
може, наприклад, знати правила керування автомобілем, але
настільки недосконало, що їй ніхто не дасть дозволу його водити.
Школяр може знати, як треба складати план оповідання, але буває
достатньо простежити за процесом виконання ним цього завдання,
щоб зрозуміти, що потрібне вміння у нього ще не сформувалося.

Вміння є там, де знання певної справи поєднується з
вправністю у виконанні дій, з яких складається ця діяльність.
Вміє керувати автомашиною той, хто, дотримуючись встановле�
них правил, робить це вправно, чітко й бездоганно, хто має навич�
ки у цій справі. Вміє складати план той учень, в якого вироблені
певні навички роботи над текстом. Так само і вміння грати на
якомусь музичному інструменті, малювати, виконувати фізкуль�
турні вправи та інші завдання спирається на певні навички. От�
же, вміння — це готовність людини успішно виконувати певну
діяльність, що ґрунтується на знаннях і навичках.

Діяльність людини найчастіше складається з цілої низки
різних дій. Тому вміння їх виконувати також складається з низки
часткових умінь. Так, уміння керувати автомашиною охоплює
такі моменти, як уміння завести двигун, регулювати його роботу,
керувати кермом, стежити за дорогою, за роботою машини.
Вміння учня навчатися включає вміння планувати свою домаш�
ню навчальну роботу, братися в певні години за її виконання
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раціональними способами, заучувати заданий текст, виконувати
письмові завдання, контролювати результат їх виконання. Комп�
лекс часткових, тісно взаємопов’язаних умінь охоплює все те, що
називають умінням: керувати машиною, навчатися, грати на му�
зичному інструменті, малювати.

Поняття про навички. Повторно виконуючи ту чи іншу дію,
людина вправляється в її виконанні. Унаслідок цього вдоскона�
люється виконання нею цієї дії. Дія виконується дедалі швидше,
легше, вільніше, потребує менше напруження, зусиль і вольового
контролю, кількість помилкових рухів зменшується. Людина
усвідомлює мету дії, шлях досягнення цієї мети; техніка ж її до�
сягнення функціонує сама по собі, більш�менш автоматизовано.
Отже, удосконалені шляхом багаторазових вправ компоненти
вмінь, що виявляються в автоматизованому виконанні дій, нази�
ваються навичками.

Наявність навичок полегшує людині виконання свідомих за�
вдань. За свідомістю залишається можливість починати, регулю�
вати й завершувати дію, а сам рух відбувається без будь�якого по�
дальшого втручання волі як реальне повторення того, що вже ро�
билося тисячі разів (І. Сєченов). Людина може усвідомлювати й
автоматизовані компоненти, тобто рухи, з яких складається пев�
на діяльність. У разі потреби вона може спрямовувати свою ува�
гу на саму техніку написання літер з метою, наприклад, вивести
їх каліграфічно, красиво. Можуть усвідомлюватися рухи артику�
ляційних органів при вимові звуків мови, звичні рухи пальців
при грі на музичному інструменті з метою її проконтролювати,
змінити дещо в них. Людина починає усвідомлювати рухи за по�
яви ускладнень, перешкод у їх виконанні.

Процес формування вмінь і навичок. Уміння і навички фор�
муються у людини в процесі її навчання. Виокремлюють три ос�
новні його фази. Перша розпочинається з усвідомлення завдання
та способів його виконання. Так, досвідчений майстер з’ясовує і
показує новачкові, як виконувати ті чи інші виробничі операції,
а останній ознайомлюється з ними. Навчаючи учнів писати, їх
теж ознайомлюють з тим, як треба виводити кожну літеру. Потім
ті, хто навчається, пробують застосувати одержані пояснення на
практиці, тобто виконувати відповідні дії.

На підставі пояснень, зорового сприймання, показу дії утво�
рюється перше, ще загальне, схематичне зорове уявлення про
просторові та часові особливості дії — про напрямок та ампліту�
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ду рухів, їх швидкість, погодження та послідовність. Вправляння
супроводжується значним вольовим зусиллям і почуттям впев�
неності, віри у свої сили або сумнівом, нерішучістю, боязкістю.
Ці переживання позначаються на ефективності вправляння,
сприяючи йому або затримуючи його.

У результаті подальших тренувань, тобто багаторазового по�
вторення певних дій з метою їх закріплення та вдосконалення,
поступово послідовність рухів стає злагодженішою, а дії —
чіткішими та погодженішими. Вправність переходить у другу,
вищу фазу своєї досконалості. Фізіологічним її підґрунтям є
зміцнення в корі великих півкуль головного мозку тимчасових
нервових зв’язків, їх спеціалізація, вироблення певної їх системи,
тобто утворення певного динамічного стереотипу.

Унаслідок тренування виконання дії прискорюється і полег�
шується. Усуваються зайві рухи і зменшується напруження при їх
виконанні. Це означає, що іррадіація збудження, яка відбувалася на
початку і зумовлювала велику кількість зайвих рухів, змінюється
його концентрацією. Зайві рухи, які не знаходять «ділового під�
кріплення», поступово гальмуються як неадекватні певній ситуації.
Адекватні ж рухи стають економнішими, чіткішими, точнішими.

У процесі вдосконалення виконання дії змінюється співвідно�
шення аналізаторів, що беруть участь у цьому процесі. Така зміна
виявляється, зокрема, у тому, що зменшується роль зорових і
підвищується роль рухових відчуттів у регуляції дії. Це можна
спостерігати під час формування виробничих, спортивних умінь і
навичок, умінь грати на музичному інструменті та багатьох інших.

Вирішальне значення у формуванні вмінь і навичок має регу�
лювання рухів на основі самоконтролю. Самоконтроль сприяє
виробленню тонких зорових, слухових і рухових дифе�
ренціювань, а це, у свою чергу, сприяє точності дій. У процесі
підвищення вправності зоровий контроль за ходом дії, що має
провідне значення на початку вправляння, поступово змен�
шується, поступаючись контролю за рухами, тобто контролю за
дією тих органів, якими вона здійснюється.

Залежно від того, як рухи автоматизуються, змінюється роль
зорового сприймання у процесі виконання дії. На перших порах
зорове сприймання і дія збігаються, наприклад сприймання літе�
ри поєднується з її вимовою. Таке поєднання неминуче й не�
обхідне, але воно дуже вповільнює виконання завдання.
Унаслідок вправляння сприймання починає дедалі випереджати
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дію. Так, при швидкому, виразному читанні вимова прочитаного
випереджається сприйманням не лише окремих складів, а й цілих
слів, що йдуть за тим словом, яке вимовляється. Сприймані на�
ступні елементи тексту підготовлюють подальші рухи й тим за�
безпечують швидкий темп і вищу ефективність виконання дії.

Кожна дія складається з більшої чи меншої кількості рухів.
Уміле виконання дії потребує об’єднання цих рухів у цілісний
акт, а цих актів — у ще складнішу дію.

Наприклад, пілот, літаючи по замкненому колу, за 5–6 хвилин
повинен виконати 200 окремих рухів. Успішно справитися з цим
завданням можна, лише об’єднавши їх у складніші цілісні дії.
Фізіологічним підґрунтям об’єднання рухів у цілісну дію є утво�
рення «асоціації асоціацій», тобто ланцюгів тимчасових нервових
зв’язків, певних їх систем. Закріплюючись, останні стають стерео�
типними. Ця стереотипія і є підґрунтям автоматизованого вико�
нання дії. У цьому зв’язку вольове зусилля набагато зменшується,
повільне зосередження уваги на рухах переходить у стан після�
довільної уваги, рухи стають упевненішими і точнішими, полег�
шується свідомий контроль за процесом виконуваної дії.

Такий рівень розвитку навички характерний для останньої,
третьої фази вправності. На цій фазі дії стають завченими, що дає
можливість удосконалювати їх, доводити до певного рівня май�
стерності.

Як уже зазначалося, формування вмінь і навичок починається
звичайно зі словесних пояснень і засвоєння правил дії. Оцінка
виконаних дій, усвідомлення їх результатів так само здійснюють�
ся здебільшого за допомогою слова. Слово, включаючись у про�
цес формування вмінь і навичок, сприяє виробленню чіткої
послідовності, темпу і ритму рухів, їх системи.

Проте хоч би якою звичною, автоматизованою не була дія,
свідомий контроль над нею ніколи не припиняється. Ми одразу
усвідомлюємо відхилення від необхідного правила чи способу ви�
конання дії. Ми помічаємо, наприклад, неправильний рух руки
при письмі, неправильну вимову слова, помилку у виробничій
операції, у рухах при керуванні автомашиною тощо і вносимо ко�
рективи в наші дії. Отже, хоча дія в цьому разі й відбувається ав�
томатизовано, проте вона залишається свідомо контрольованою.

Умови формування вмінь і навичок. Основними умовами
успішного формування вмінь і навичок є усвідомлення мети
завдання і розуміння його змісту та способів виконання. Цього
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досягають поясненнями завдання, демонструванням кращих
зразків виконуваного завдання та самої дії виконання.

Успіх формування вмінь і навичок найбільшою мірою зале�
жить від свідомого ставлення, готовності особистості до вироб�
лення в собі вмінь і навичок, інтересу до кращого виконання дій,
пов’язаних з виконанням завдання.

У формуванні вмінь і навичок важливо враховувати індивіду�
альні особливості людини: тип нервової системи, попередній
досвід, теоретичні знання, нахили та здібності.

Не менш важливу роль у засвоєнні вмінь і навичок відіграють
умови навчання, правильна організація процесу вправляння: по�
слідовність засвоєння дій, поступовий перехід від простішого до
складніших завдань, від повільного до швидкого темпу їх вико�
нання.

При вправлянні потрібно враховувати й те, що тривале безпе�
рервне вправляння, як і тривалі перерви в ньому (наприклад, за�
няття з музики, спортивні тренування, трудові операції прово�
дяться один раз на тиждень), не сприяють успішному формуван�
ню вмінь і навичок. Тривалі інтервали між вправами ведуть до
ослаблення сформованих умінь і навичок.

6.5. Перенесення та інтерференція навичок

Навички, що набуваються, певною мірою спираються на
раніше сформовані навички. Це означає, що новоутворювані ди�
намічні стереотипи нашаровуються в корі великих півкуль голов�
ного мозку на раніше сформовані стереотипи, що вони не тільки
співіснують, а й взаємодіють. Раніше сформовані навички мо�
жуть як сприяти виробленню нових навичок, так і гальмувати, за�
тримувати цей процес.

Найчастіше раніше сформовані навички сприяють засвоєнню
нових, полегшуючи цей процес. Так, навички ліплення та малю�
вання допомагають дитині опановувати навичку писати. Навич�
ка гри на одному музичному інструменті полегшує оволодіння
технікою гри на інших музичних інструментах. Тому, хто грає на
піаніно, легше навчитися друкувати. Такий позитивний вплив
раніше набутих навичок на процес формування нових нази�
вається перенесенням навичок.

Явище перенесення зумовлюється передусім наявністю схо�
жих і тотожних рис у вже сформованій та новій навичках,
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спільних прийомів виконання відповідних дій. Елементи вже
сформованої навички входять при цьому до структури новоутво�
рюваної навички і тим полегшують процес оволодіння нею. От�
же, тут відбувається застосування раніше вироблених тимчасо�
вих нервових зв’язків, певних їх груп до нових випадків, у нових
ситуаціях, їх узагальнення.

Перенесення виявляється також у тому, що, навчившись ви�
конувати певну дію одним органом (наприклад, писати правою
рукою), людина може без спеціальної вправи виконати цю дію
(щоправда, менш досконало) й іншим органом, наприклад лівою
рукою або ногою чи головою.

Раніше вироблені навички іноді справляють негативний,
гальмівний вплив на формування нових навичок, що вияв�
ляється у зниженні продуктивності дій, виникненні помилок то�
що. Таке явище називається інтерференцією навичок. В інтер�
ференції виявляється суперництво, що спостерігається між дея�
кими вже сформованими та новоутворюваними стереотипами.

Інтерференція спостерігається тоді, коли на один подразник
виробляються дві чи кілька різних реакцій. Так, при вивченні іно�
земної мови трапляються помилки у вимові літер, однакових за
графемою з літерами рідної мови, але різних за вимовою («с», «х»,
«р», «у» та ін.). Аналогічне трапляється при користуванні шифру�
вальним кодом, в якому замінено значення умовних знаків. В од�
ному експерименті піддослідні завчили один код, в якому кожна
літера означала певну цифру (наприклад «К-5», «С-2»). Після то�
го як піддослідні виконали цю роботу, їм запропонували завчити
інший код, в якому ті самі літери означали вже інші цифри (напри�
клад «К-3», «С-8»). Виявилося, що для оволодіння другим кодом
піддослідним потрібно було виконати набагато більше вправ, ніж
для оволодіння першим кодом. Інтерференція тут пояснюється не�
достатнім гальмуванням звичних дій, вироблених раніше.

Інтерференція виявляється тоді, коли раніше вироблені
прийоми дії застосовуються в новій ситуації без урахування її
відмінності. Це відбувається, наприклад, тоді, коли оператор пе�
реходить на роботу з приладу старої конструкції на прилад нової
конструкції, в якому змінено послідовність операцій.

Загалом інтерференція виникає, як бачимо, за певних умов.
Знаючи ці умови і передбачаючи їх дію у тій чи іншій конкретній
ситуації, можна запобігти інтерференції навичок і тим полегши�
ти оволодіння новими навичками.
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Вироблені у людини навички підтримуються на належному
рівні досконалості, якщо вони використовуються. Коли ж навич�
ки впродовж певного часу залишаються без застосування, вони
ослаблюються. Системи тимчасових нервових зв’язків, що є їх
фізіологічним підґрунтям, починають гальмуватися. Виконання
відповідних дій уповільнюється, знижується їх якість. Так, три�
вала перерва у керуванні автомашиною, у виробничій, музичній,
спортивній діяльності призводить до зниження рівня доскона�
лості, погіршення якості виконання відповідних дій. Тому
спеціалістам у будь�якій галузі діяльності доводиться постійно
тренуватися, щоб підтримувати свої навички на належному рівні
досконалості.

Навички тим швидше ослаблюються, чим меншою мірою во�
ни сформовані, закріплені. А їх ослаблення виявляється в деавE
томатизації виконуваних дій.

Сильні хвилювання та втома людини часто спричинюють по�
рушення її звичних дій. У цьому разі потрібно мати чимале само�
владання, щоб виконувати дію у звичному темпі й не припуска�
тися помилок. Порушення звичних дій трапляється й тоді, коли
людині доводиться діяти в нових для неї умовах, які породжують
у неї невпевненість у своїх силах. Це свідчить про те, що вироб�
лені системи умовних рефлексів зберігають характер коркового
автоматизму лише остільки, оскільки існує певна постійність
зовнішніх і внутрішніх умов, за яких він був вироблений, тобто
доки перебувають у єдності зовнішній та внутрішній стереотипи.

Порушення, розлади навичок настають унаслідок пато�
логічних змін в роботі мозку. При патологічних змінах звичайно
руйнуються спочатку складніші й пізніше вироблені навички,
а потім — менш складні й давніше сформовані.

Різновиди вмінь і навичок. Уміння і навички входять до скла�
ду будь�якої діяльності людини. Розрізняють їх залежно від змісту
діяльності й тих потреб людини, які задовольняються через них.
Відповідно до цього розрізняють вміння і навички самообслугову�
вання, виробничі, мовні, розумові, мистецькі, спортивні та ін.

Найбільшу групу становлять виробничі вміння та навички лю�
дини, які диференціюються за окремими видами виробничої праці.

Дослідження формування виробничих умінь показують, що їх
можна поділити на три групи:
• конструктивні, пов’язані з уявленнями про продукти праці,

з конструюванням останніх за рисунками, моделями, описами
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та з виявом цих уявлень у словах, моделях, проектах, робочих
рухах;

• організаційно�технологічні, пов’язані з добором необхідних
знарядь праці та матеріалів, з визначенням способів їх оброб�
ки, з плануванням і контролем самої праці;

• операційні, пов’язані із застосуванням знарядь праці та ма�
теріалів для виготовлення певного продукту праці, з виконан�
ням потрібних для цього виробничих операцій.
Особливу групу становлять мовні вміння та навички, які є

складовою мовлення людини, спрямованого на задоволення її по�
треби у спілкуванні з іншими людьми, в обміні думками. До цієї
групи належать навички як усного, так і письмового мовлення.
Розумові вміння та навички виявляються у виконанні різних
видів розумової діяльності (наприклад, запам’ятовування певно�
го матеріалу, розв’язання арифметичних та інших задач, вико�
нання розумових операцій, дослідних завдань, теоретична робота
в тій чи іншій галузі). Різні вміння і навички об’єднуються також
у мистецькі, спортивні та інші їх різновиди.

Окремі види вмінь і навичок тісно взаємопов’язані й пе�
реплітаються. Так, розумові вміння завжди тісно пов’язані з
умінням виконувати усну та письмову роботу. До складних ви�
робничих умінь завжди входять розумові компоненти. Разом з
тим уміння виконувати, наприклад, дослідну експериментальну
роботу в тій чи іншій галузі спирається на навички практичного
оперування необхідними для цього приладами, вимірювальними
та іншими знаряддями.

Уміння та навички відіграють дуже важливу роль у діяльності
людини. Вони дають їй змогу успішно досягати поставлених пе�
ред собою цілей. Наявність у людини великої кількості вмінь і
навичок є підґрунтям володіння нею своїми силами, вони дають
їй можливість заощаджувати ці сили, доцільно їх використовува�
ти, підвищувати продуктивність діяльності, запобігати втомі.

Вироблення динамічних стереотипів у корі головного мозку
прискорює перебіг набутих реакцій, звільняє кору для нових ін�
дивідуальних пристосувань і допускає можливість розвитку в корі
паралельних процесів. Унаслідок автоматизації в корі великих пів�
куль головного мозку створюються умови, за яких одночасно з ав�
томатичним актом може відбуватися й інша аналітико�синтетична
діяльність. Автоматизація набутих реакцій заощаджує роботу ко�
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ри як цілого й дає змогу переміщувати фокус її активності на най�
актуальніші процеси.

Усі наявні у людини вміння та навички є її позитивним над�
банням. Тому вправні люди так цінуються у житті. Чим більшою
мірою людина володіє вміннями та навичками в якійсь царині
діяльності, тим більше вона цінується як майстер своєї справи.

Особливо велике значення уміння та навички мають у твор�
чій діяльності людини. Наявність умінь і навичок є необхідною
умовою її свідомої творчої діяльності. У процесі діяльності вони
щодалі вдосконалюються. Вміння та навички, сприяючи розгор�
танню творчої діяльності людини, тим самим стають одним із
найважливіших чинників загального розумового розвитку люди�
ни. Якби людина не була здатною набувати навичок, вона не мог�
ла б просунутися на жодний щабель розвитку, затримуючись че�
рез постійні незліченні ускладнення.

6.6. Основні різновиди діяльності

Людська діяльність різноманітна й багатогранна. Залежно від
мети, змісту та форм розрізняють три основні різновиди діяль�
ності: гру, навчання та працю. Людині незалежно від віку влас�
тиві всі три різновиди діяльності, проте в різні періоди життя во�
ни виявляються по�різному за метою, змістом, формою та значен�
ням. У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра,
у шкільному — навчання, а у зрілому віці — праця.

Гра та навчання властиві й людям, й тваринам. Проте у тва�
рин підґрунтям цих різновидів діяльності є інстинкти, а у люди�
ни вони зумовлені соціальними умовами життя, різняться якісно,
набагато складніші та багатші за змістом і формою.

Праця за природою та змістом — суспільно�історична кате�
горія. У процесі праці виникла й розвинулася людина як свідома
соціальна істота. Характерна особливість усіх різновидів людсь�
кої діяльності полягає в тому, що найчастіше вони пов’язані з
мовною діяльністю. Остання сприяє розвиткові змісту та форм
усіх різновидів діяльності, їх цілеспрямованості та мотивації.

Ігрова діяльність. Як основна форма вияву активності дити�
ни дошкільного віку ігрова діяльність є водночас основним засо�
бом пізнання нею зовнішнього світу, відображення його у формі
відчуттів, сприймань, уявлень тощо. Але вона відрізняється віл
навчання та праці. Гра — не продуктивна діяльність. У грі дитина
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захоплюється переважно процесом, який викликає у неї задово�
лення. Як тільки інтерес до гри зникає, дитина припиняє її.

В іграх маленьких дітей цілі не бувають стійкими. Це вияв�
ляється в тому, що маленькі діти втрачають цілі у грі й легко пе�
реходять від однієї гри до іншої. Але у процесі розвитку та вихо�
вання цілеспрямованість ігрової діяльності дітей зростає, цілі
в іграх набирають стійкішого характеру. Слушно вказують, що
гра — це школа думки, почуттів і волі. В іграх не тільки виявля�
ються, а й формуються всі психічні процеси та властивості дітей,
спостережливість, уважність, вдумливість, наполегливість,
сміливість, рішучість, уміння, навички, здібності. В ігровій діяль�
ності відбувається не тільки психічний, а й фізичний розвиток
дітей, розвиваються фізична сила, спритність, швидкість і
точність рухів. В іграх формуються всі якості особистості дити�
ни, зокрема такі моральні риси, як колективізм, дружба, това�
риськість, правдивість, чесність тощо. Тому ігри дошкільників
відіграють важливу роль у підготовці їх до шкільного навчання.

У шкільному віці гра має складніший і цілеспрямованіший
характер. У школярів переважають дидактичні ігри, в яких яск�
раво виявляється мета: успішно провести гру, перемогти партне�
ра, розвинути в собі відповідні фізичні та розумові якості.
У підлітковому та юнацькому віці можуть виникнути шкідливі
звички, наприклад, до азартних ігор. Залучення ж дітей до занять
спортом, до цікавих справ стане важливим засобом попереджен�
ня захоплення шкідливими іграми.

Навчальна діяльність. Навчання — основний різновид діяль�
ності дітей шкільного віку; активна, свідома й цілеспрямована
діяльність, яка полягає у засвоєнні знань, вироблених людством
з метою підготовки дітей до майбутньої самостійної трудової
діяльності. Навчання не обмежується шкільним віком. Людина
навчається все життя. До цього її спонукають розвиток науки,
техніки, суспільного життя. Науково�технічний і соціальний про�
грес, що властивий XX століттю, потребує значного поповнення
та перебудови систем загальноосвітніх і спеціальних про�
фесійних знань, здобутих у середній школі та професійно�
технічних навчальних закладах.

У процесі навчання його цілі поступово ускладнюються, але
разом з цим вони й диференціюються. Поряд із загально�
освітніми цілями з’являються практичні — підготовка дітей до
життя, засвоєння практичних знань, умінь і навичок. На ґрунті
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загальноосвітніх знань здійснюються політехнічне навчання та
професійна освіта. Загальна освіта (знання мови, математики,
фізики, хімії, біології, історії) дедалі стає необхіднішою для про�
фесійної освіти, підготовки творчих спеціалістів.

Успішне навчання дітей у школі великою мірою залежить від
усвідомлення мети навчання і мотивів, якими вони керуються.
У навчанні помітно виявляється соціальна та пізнавальна моти�
вація: перша — через усвідомлення ролі та необхідності знань для
життя та праці, друга — у ставленні до змісту знань, в інтересі до
них. Мотиви навчання тісно пов’язані з працею. Праця викликає
потребу у знаннях, у ній формуються загальні та спеціальні
здібності людини. Суспільна мотивація учнем свого навчання
найбільшою мірою сприяє глибокому засвоєнню знань.

Важливою умовою успіху в оволодінні знаннями є готовність
і підготовленість учня до навчання. Готовність учня до навчання
полягає в його психологічній готовності до цього, у бажанні та
вмінні навчатися, у наявності у нього необхідного для цього роз�
витку. Вміння навчатися виявляється в тому, що дитина розуміє
пояснення вчителя й керується ними при виконанні завдань, са�
мостійно виконує ці завдання, контролює себе відповідно до
вказівок учителя та правил, а не за тим, як виконав завдання
хтось інший. Учні, які виявляють самостійність у навчанні, кра�
ще засвоюють знання й успішніше розвиваються.

Підготовленість учня до навчання виявляється в конкретних
знаннях, уміннях і навичках, потрібних для засвоєння навчально�
го матеріалу. Тому важливо готувати дітей старшого дошкільного
віку до навчання у школі не тільки психологічно, а й із конкретних
різновидів знань: лічби, мови, уявлень про природу та суспільство.

Навчання у школі потребує від учня організованості та дис�
ципліни, щоденної систематичної роботи. Цим навчальна діяль�
ність школяра відрізняється від ігрової діяльності дошкільника й
наближається до трудової діяльності.

Засвоєння учнями знань залежить від їхньої активності у на�
вчанні. Навчання пов’язане з розвитком особистості. Навчаю�
чись, дитина розвивається, а розвиваючись, здобуває нові можли�
вості — розуміти та засвоювати складніші знання. Успішніше ди�
тина розвивається тоді, коли у процесі навчання активізується її
навчальна самостійність, коли дитина стає суб’єктом, а не лише
об’єктом навчання, тобто вміє ставити перед собою навчальні за�
вдання й намагається успішно виконувати їх. У розвитку особис�
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тості надзвичайно важливу роль відіграє активізація розумової
діяльності, а не тільки уваги, сприймання, пам’яті, уяви. Як пока�
зали дослідження проблеми навчання, еврична та програмована
побудова процесу навчання, коментування змісту навчальних за�
вдань, розв’язування навчальних завдань з кожного предмета, до�
кази сприяють подоланню конкретизму в розумовій діяльності та
успішному розумовому розвитку.

Праця. Праця — свідома діяльність людини, спрямована на
створення матеріальних і духовних благ. Вона є необхідною умо�
вою існування та розвитку людини.

Приводячи в рух наявні у неї природні органи і сили, людина
виготовляє знаряддя праці та за їх допомогою перетворює ма�
теріал природи, надає йому форму, придатну для свого власного
життя, задоволення своїх різноманітних потреб.

Від генерації до генерації праця ставала дедалі різно�
манітнішою, досконалішою, різнобічнішою. До полювання та
скотарства додалися землеробство, потім прядіння, ткацтво, об�
робка металів, гончарське ремесло, судноплавство.

Праця — це жива єдність фізичного та психічного. У процесі
праці активізуються й виявляються різні фізичні та психічні вла�
стивості людини. Залежно від змісту праці психічні її компонен�
ти набирають певних особливостей. Діяльність слюсаря, тракто�
риста, вчителя або композитора потребує специфічних психічних
якостей. Але є психічні якості особистості, спільні для всіх різно�
видів трудової діяльності, хоча вони й виявляються у кожному її
різновиді по�різному.

Перша й необхідна умова будь�якої праці — наявність мети:
створити певний продукт.

Характерна особливість праці полягає в тому, що людина пе�
редбачає її результати, уявляє собі матеріал, який використову�
ється при цьому, окреслює способи та послідовність своїх дій. Цим
її трудові дії відмінні від працеподібних дій тварин. Перш ніж щось
будувати, людина створює у своїй уяві образ того, що робитиме.
Наприкінці процесу праці виходить результат, який ще до його по�
чатку існував в уяві людини. Що складніше трудове завдання,
то вищі вимоги ставить його виконання до психіки людини.

Праця потребує відповідної підготовки. Знання, вміння та на�
вички працювати набуваються протягом навчання та попередньої
праці. Складніші різновиди праці передбачають триваліше на�
вчання. Щоб опанувати спеціальності лікаря, педагога, інженера,
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слід після закінчення середньої школи навчатись у вищій школі.
Багато часу потрібно також для оволодіння виробничими
спеціальностями високої кваліфікації.

У праці людини виявляються її уважність, спостережливість,
уява та мислення. Особливо важливі ці якості тоді, коли перед
людиною постає нове для неї трудове завдання, коли вона шукає
нових, досконаліших способів його виконання.

Праця потребує напруження фізичних і розумових сил, подо�
лання труднощів, самовладання та інших вольових якостей. Цілес�
прямована воля потрібна як у фізичній, так і в розумовій праці
впродовж усього часу її виконання. Особливо вона необхідна тоді,
коли праця не захоплює за змістом або способами виконання. Пра�
ця є джерелом різноманітних емоцій людини. У процесі роботи лю�
дина переживає успіхи та невдачі. При позитивному ставленні до
праці ці переживання спонукають її до ще більшого напруження.

Успіх праці людини залежить від зрозумілості мети, яку вона
ставить перед собою, від зрілості мотивів, що спонукають її пра�
цювати, та пов’язаного з ними ставлення людини до трудових
обов’язків, від відповідності її здібностей, загальної та спеціаль�
ної підготовки вимогам праці. Дуже важливу роль у праці відігра�
ють такі індивідуально�психологічні якості людини, як аку�
ратність і дисциплінованість.

У процесі суспільно�історичного розвитку людського життя
виникла величезна кількість різних видів праці.

Різноманітність видів людської праці поділяють на працю
фізичну та розумову. До фізичної праці належать різні види ви�
робничої та технічної діяльності. Предметом її є матеріал, який
дає природа і який обробляють за допомогою різноманітних зна�
рядь. Фізична праця потребує певного використання фізичних
сил людини, напруження її м’язової системи. Результатом такої
праці є матеріальні продукти, необхідні для задоволення потреб
людини. Результат розумової праці — це образи, думки, ідеї, про�
екти, знання, втілені в матеріальні форми існування (літературні
та музичні твори, малюнки, різьблення тощо).

Фізична та розумова праця охоплює величезну кількість різ�
них професій і спеціальностей. Ця кількість постійно збільшуєть�
ся у процесі розвитку народного господарства та культурного
життя суспільства.

Психологічний опис та аналіз професій (професіографія) і
умов праці дають можливості виявити вимоги окремих професій
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і спеціальностей до особистості працівника, розкрити особли�
вості та структуру професійних здібностей і психологічні переду�
мови раціоналізації праці. Таке вивчення професій та умов праці
має важливе значення для професійної орієнтації молоді та на�
вчання й виховання кадрів спеціалістів, для раціональної ор�
ганізації праці, завданням якої є підвищення працездатності, про�
дуктивності праці, зменшення втоми працівників, усунення при�
чин виробничого травматизму та браку продукції.

Важливе місце серед різних видів розумової діяльності
посідає праця вчителя. Вона складна й багатогранна. Спе�
цифічні особливості цієї праці зумовлені передусім її завданням
та об’єктом. Завдання вчителя полягає в тому, щоб озброїти учнів
міцними та глибокими знаннями основ наук, всебічно розвинути
їхні здібності. Звідси випливають також вимоги, що їх ставить пе�
дагогічна діяльність до її виконавця. Вчителеві потрібно пере�
дусім самому ґрунтовно оволодіти знаннями та вміннями, які він
має передати учням, постійно збагачуючи і розширюючи власні
знання. Він повинен знати своїх учнів, вікові та індивідуальні
особливості їх розвитку, уміти передавати учням знання, якими
володіє сам, відповідно організовувати їх пізнавальну та трудову
діяльність.

Особливо велике значення мають такі риси особистості вчи�
теля, як впливовість, контактність, освіченість, культура мови,
переконаність, принциповість, а також інші позитивні риси ха�
рактеру, такі як любов до своєї професії, любов до дітей, вимог�
ливість і чуйне ставлення до них, педагогічний такт, що ґрун�
тується на правильному психологічному розумінні конкретної
ситуації, в якій йому доводиться діяти, ініціатива в опрацюванні
нових прийомів навчально�виховної роботи, невпинне прагнення
до вдосконалення власної педагогічної майстерності.

6.7. Творча діяльність

Будь�яка фізична і розумова праця за певних суспільних умов
може стати творчою діяльністю.

У різних видах праці творчість має певні особливості, що зу�
мовлюються змістом і характером діяльності, її обставинами та
індивідуальними рисами працівника. Разом з тим усім видам
творчої діяльності властиві спільні риси.
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Творча діяльність зумовлюється потребами суспільства.
Усвідомлення цих потреб є джерелом різних задумів, ідей, про�
ектів. Розпочинається творча діяльність з виникнення певного
задуму, а саме: змінити методи, прийоми роботи в тій чи іншій га�
лузі, створити нове знаряддя, сконструювати нову машину,
здійснити певний науковий експеримент, написати якийсь ху�
дожній твір, створити музичну п’єсу, намалювати картину тощо.

Для здійснення творчого задуму потрібна попередня підго�
товча робота, яка полягає в обміркуванні його змісту, з’ясуванні
деталей, шляхів його реалізації та збиранні необхідних ма�
теріалів. Така підготовча робота властива творчості конструкто�
ра�винахідника, вченого, письменника, митця. Вона часто буває
довготривалою. Відомо, що Ч. Дарвін понад 30 років збирав на�
укові матеріали для написання своєї праці «Походження видів».

Після підготовчої роботи відбувається реалізація творчого заду�
му, яка так само може тривати різний час залежно від змісту завдан�
ня, його складності, підготовки особистості та умов творчої праці.

Здійснення творчого задуму — велика й напружена робота,
яка потребує участі та піднесення всіх сил людини, максимальної
зосередженості її свідомості на предметі творчості. Ця зосеред�
женість буває настільки високою, що працівник, захоплений за�
вданням, не помічає, що відбувається навколо нього. Зосеред�
женість потребує участі пізнавальних і вольових сил людини. «Я
зрозумів, — зазначав К. Станіславський про творчу роботу арти�
ста, — що творчість — це насамперед повна зосередженість всієї
духовної і фізичної природи», що «вона охоплює не тільки зір,
слух і всі п’ять чуттів людини», вона охоплює «розум і почуття,
волю і пам’ять, уяву» [16].

Систематична наполеглива і напружена робота є визначаль�
ною умовою успіху творчості. За цієї умови найчастіше виника�
ють такі моменти творчого піднесення, які називаються натхнен�
ням і за наявності яких особливо успішно знаходяться нові спо�
соби розв’язання завдань, виникають нові та продуктивні ідеї,
створюються центральні образи художніх творів тощо. Натхнен�
ня характеризується напруженням усіх сил працівника і вияв�
ляється в емоційному захопленні предметом творчості та продук�
тивній роботі над ним. Натхнення виникає не до початку роботи,
а під час неї як певний її наслідок. Звідси випливає, що для
успішного досягнення мети треба систематично і регулярно пра�
цювати, а не очікувати, коли прийде натхнення. За словами
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П. Чайковського, натхнення — це такий гість, який не полюбляє
відвідувати лінькуватих. Воно виникає у процесі наполегливої
роботи.

На творчій діяльності позначаються чуття новизни справи,
потреби в ній сучасності. У цьому зв’язку відбуваються
мобілізація духовних сил і неусвідомлена, інтуїтивна поява но�
вих образів, способів дій у розв’язанні проблеми.

Успішність творчої праці залежить від того, якою мірою лю�
дина володіє прийомами та технікою роботи, як вона ставиться
до результатів роботи. Творчим працівникам властиве критичне,
вимогливе ставлення до своїх творів. Воно, зокрема, характерне
для видатних поетів, письменників. О. Бальзак по дванадцять і
більше разів переробляв свої твори, часто до невпізнання зміню�
вав їх у коректурі. Те саме можна сказати про інженерів, науко�
вих працівників.

Що більше людина захоплюється працею, то легше вона пере�
борює труднощі, досягає більших успіхів, одержує більше задово�
лення.

Творчий підхід до справи є необхідною умовою продуктивної
діяльності, соціального та науково�технічного прогресу сус�
пільства.

Ключові поняття теми

Активність, поведінка, діяльність, мотив, мета, інтеріори-
зація, екстеріоризація, зворотна аферентація, дія, рух, уміння,
навички, вправляння, автоматизація навички, перенесення навич-
ки, інтерференція, гра, навчання, праця.

Формалізована структура змісту теми

Психологічна функція діяльності:
специфічно людська форма активності, спрямована на задо�
волення різнобічних потреб людини. 
Психологічні характеристики діяльності: 
регульованість свідомою метою, суспільна природа, спрямо�
ваність на перетворення життєвого середовища.
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Запитання для самостійної роботи

1. Чим зумовлена активність біологічних індивідів?
2. Що характеризує поведінку тварин як специфічну форму ак�

тивності?
3. Що характеризує діяльність як специфічну форму людської

активності?
4. У чому полягає докорінна відмінність поведінки тварин від

діяльності людини?
5. Якими є основні компоненти діяльності?
6. Як забезпечується контроль за виконанням діяльності?
7. У чому полягає механізм зворотної аферентації при вико�

нанні дії?
8. У чому полягає суть процесу екстеріоризації дії?
9. У чому полягає суть процесу інтеріоризації дії?
10. Якою є послідовність етапів формування навички?
11. Що є показником досконалості навички?
12. Які характерні ознаки гри як різновиду діяльності?
13. Які характерні ознаки навчання як різновиду діяльності?
14. Які характерні ознаки праці як різновиду діяльності?
15. Що означає для людини процес оволодіння діяльністю?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи можна стверджувати, що різні види діяльності — це про�
дукти суспільного буття людей?

2. Чи можлива діяльність без чіткого уявлення про її мету?
3. Чи завжди людська діяльність опосередковується суспільним

досвідом?
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4. Чи відповідає наведена послідовність компонентів діяльності
реальній логіці її розгортання: актуалізація потреби, усвідом�
лення мети, формування програми дій, визначення способу
дій, реальне виконання дій, коригування дій, результат?

5. Чи правильно вказано послідовність формування навички:
демонстрація дії та пояснення її елементів, спроби виконання
дії, багаторазове повторення дії — вправляння, коригування,
автоматизація?

6. Чи можна стверджувати, що фізіологічний механізм явищ пе�
ренесення та інтерференції пов’язаний зі стереотипізацією
в діяльності?

7. Чи завжди соціальний досвід є необхідною умовою виконан�
ня діяльності?

8. Чи можна стверджувати, що принципова відмінність між ви�
дами діяльності полягає в характері її результатів?

Завдання та проблемні ситуації

1. У наведених далі прикладах визначити, що належить до руху,
а що — до дії:

а) щоб зупинити машину, водій зменшує газ, вимикає зчеплення
і натискає на педаль гальма;

б) щоб зменшити швидкість, водій зменшує газ і натискає на пе�
даль зчеплення.

2. В яких прикладах ідеться про вміння, навички, звички:
а) недосвідчений кранівник послідовно переміщує вантаж, працю�

ючи по черзі кожним важелем. Вантаж рухається начебто стриб�
ками і по ламаній лінії, зупиняючись і змінюючи напрямок руху;

б) грамотна людина швидко, не витрачаючи часу на визначення
типу речення, безпомилково ставить розділові знаки;

в) при переході вулиці, де є світлофор, людина кидає оком на
нього навіть тоді, коли рух транспорту відсутній.

3. Визначіть, який зв’язок психіки та діяльності виявляється
в описаній далі ситуації.
Вивчення людей похилого віку та довгожителів показує, що

активний зв’язок з оточуючим життям та посильна праця сприя�
ють збереженню життєвого тонусу особистості впродовж бага�
тьох років. Якщо ж людина з тих чи інших причин припиняє про�
фесійну громадську діяльність, звільняється від будь�яких
обов’язків і виконання пов’язаних з ними функцій, то це призво�
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дить до занепаду сил, прискорює старіння і викликає глибокі
зміни у структурі особистості.
4. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники сприяють продуктив�

ності формування навичок?
5. У чому виявляються і чим характеризуються втома та перевто�

ма? Як їм можна запобігти чи зменшити їх?
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Розділ 7
МОВА І МОВЛЕННЯ

7.1. Поняття про мову та її функції

Найзагальнішими та найнеобхіднішими умовами продуктив�
ної психічної діяльності особистості є мова і мовлення, спілкуE
вання та увага.

З одного боку, вони пронизують усе психічне життя людини і
забезпечують можливість активного задоволення її пізнавальних
і суспільних потреб, а з іншого — є засобами реалізації
внутрішнього світу та можливостей особистості.

Мова є специфічно людським засобом спілкування, що існує
об’єктивно в духовному житті людського суспільства і становить со�
бою систему знаків, які функціонують як засоби такого спілкування.
Мова виникла у процесі становлення самої людини як суспільної
істоти, у процесі спільної трудової діяльності. Біологічними переду�
мовами виникнення мови були звуки та рухи, які спостерігались
у пращурів людини і слугували засобом спілкування, задоволення
потреби в обміні думками, у пізнанні властивостей предметів та
явищ, що оточували людину, і позначалися словами. Мова — сус�
пільне явище, найважливіший засіб організації людських стосунків.
За її допомогою люди досягають розуміння, обмінюються думками,
здобувають знання, передають їх нащадкам, дістають можливість
налагодити спільну діяльність в усіх галузях людської практики.

Вимовлювані комплекси звуків, якими позначалися певні
об’єкти, набували певного значення, ставали спільними для лю�
дей засобами обміну думками. Мова є системою знаків, що мають
соціальну природу, яка створилася й закріпилась у процесі істо�
ричного розвитку діяльності членів суспільства.

Слово як одиниця мови має два боки — зовнішній звуковий
(фонетичний) та внутрішній смисловий (семантичний). Обидва
вони є продуктом тривалого суспільно�історичного розвитку.
Єдність цих боків (але не тотожність) утворює слово. Зовнішня
фонетична форма слова — це умовний знак предмета або явища,
що не передає прямо й безпосередньо його властивостей.

У слові зливаються функції знака та значення. Останнє істо�
рично розвивалося, звужувалось, узагальнювалось, переносилось
на нові об’єкти. Унаслідок цього виникла багатозначність слів,
що також є продуктом історичного розвитку кожної мови.
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Основні елементи мови — її словниковий склад і граматична
будова.

Словниковий склад — це сукупність о слів у кожній окремій
мові. Його специфіка характеризує рівень розвитку мови: що ба�
гатший і різноманітніший словник, то багатша і різноманітніша
мова. У практиці користування мовою розрізняють словники ак�
тивний, тобто слова, якими людина користується для виражен�
ня власних думок при спілкуванні з іншими людьми, і пасив�
ний — слова, які вона розуміє, коли їх чує або читає, але сама
вживає не всі з них. Обсяг і характер активного та пасивного
словників людини залежать від її освіти, професії, міри во�
лодіння мовою, характеру та змісту діяльності.

Словниковий склад, узятий сам по собі, ще не становить мо�
ви. Для того, щоб за допомогою слів людина могла обмінюватися
думками, потрібна граматика, яка визначає правила зміни слів,
сполучення їх у речення. Це забезпечується граматичною будоE
вою мови. Слова, що є в реченні, необхідно не лише розуміти, а й
відповідно взаємоузгодити для того, щоб точно передати зміст
думки. Правила зміни слів (морфологія) і правила сполучення їх
у речення (синтаксис) формулює граматика і цим дає змогу ви�
ражати поняття та судження, робити умовиводи про предмети та
явища, їх ознаки та відношення.

Слово як одиниця мови є носієм інформації, яка завжди
співвідноситься з означуваними ним певними об’єктами та яви�
щами дійсності. Фіксація у слові об’єктивної реальності та сус�
пільно�історичного досвіду в різних формах їх прояву визначає
сигніфікативну (означальну) функцію мови. Іншою функцією
мови, що зумовлюється потребами людського спілкування та
розвитком її граматичної будови, є вираження змісту предмета
інформації. Ця функція забезпечує можливість формулювання
думки і передачі змісту повідомлення.

Охарактеризовані основні елементи та функції мови стають
засобом спілкування, засобом обміну думками за умови, що
відбувається процес мовлення між людьми.

Мова і мовлення — поняття не тотожні. Мовлення — це про�
цес використання людиною мови для спілкування. Залежно від
віку, характеру діяльності, середовища мовлення людини наби�
рає певних особливостей незважаючи на те, що люди спілкують�
ся однією мовою. Так, мовлення однієї людини образне, яскраве,
виразне, переконливе, а іншої — навпаки: обмежене, бідне, сухе,

100

С.Д. Максименко «Загальна психологія»



малозрозуміле. У цьому вже виявляється відмінність у володінні
мовою. Кожній людині властиві індивідуальний стиль мовлення,
відмінність в артикуляції звуків, інтонуванні, логічній вираз�
ності; кожна людина говорить по�своєму, хоча й користується
спільною для всіх мовою.

Мовлення не існує і не може існувати поза будь�якою мовою.
Разом з тим сама мова існує як жива тільки за умови, що активно
використовується людьми. Мова розвивається і вдоскона�
люється у процесі мовного спілкування. Мовлення і є формою
актуального існування кожної мови.

Мовлення розглядається і як мовна діяльність, оскільки за його
допомогою можна, наприклад, забезпечити спілкування, розв’язан�
ня мнемонічних, або мислительних, завдань. У цьому разі мовлен�
ня може набирати вигляду мовних дій, що є складовими іншої ціле�
спрямованої діяльності, наприклад трудової чи навчальної. Таким
чином, мова — це засіб чи знаряддя спілкування між людьми.

7.2. Фізіологічні механізми мовної діяльності

Фізіологічним підґрунтям мовлення є умовно�рефлекторна
діяльність кори великих півкуль головного мозку, подразниками
для якої є слова, «сигнали сигналів» (І. Павлов), що замінюють без�
посередні предмети та їх властивості. Як подразник слово постає
у трьох формах: слово почуте; слово побачене; слово вимовлене.
Функціонування слова пов’язане з діяльністю периферійного апа�
рату мовлення та центрально�мозкових фізіологічних механізмів.

Периферійний, або голосовий, апарат мовлення складається з
трьох частин:
• легенів, бронхів, трахеї;
• гортані;
• глотки, носової порожнини, носоглотки, язичка, піднебіння,

язика, зубів і губ.
Кожний з цих органів відіграє певну роль в утворенні звуків

мови.
Діяльність периферійного мовного апарату підпорядкована

корі великих півкуль головного мозку, якою вона спрямовується
і функцією якого вона є. Ця функція властива лише людському
мозку. Мовні зони кори становлять собою кілька аналізаторів,
які взаємодіють і координаційно пов’язані з усією діяльністю
нервової системи.
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Мовлення як рефлекторний за природою процес здійсню�
ється за участю другої сигнальної системи в тісному взаємозв’яз�
ку з першою сигнальною системою.

Слово завдяки попередньому психічному досвіду людини
пов’язане з усіма зовнішніми та внутрішніми подразненнями, що
надходять до кори великих півкуль, і може сигналізувати про них,
змінювати їх чи викликати певні реакції на них. У результаті в корі
утворюються відповідні системи тимчасових нервових зв’язків.

В утворенні цих зв’язків беруть участь зоровий, слуховий і ру�
ховий аналізатори.

Кора великих півкуль двобічно�еферентними та аферентни�
ми шляхами пов’язана з різними частинами периферійного мов�
ного апарату. Хоча процес мовлення залежить від роботи всієї ко�
ри великих півкуль, окремі її ділянки відіграють специфічну
роль, яка полягає в локалізації в них мозкових закінчень аналіза�
торів, що регулюють процес слухання та говоріння. Встановлено,
що центри мовлення розташовані у скроневій частині лівої
півкулі. Проте вся ця ділянка пов’язана з різними мовно�рухови�
ми механізмами мовлення.

Понад сто років тому П. Брока помітив, що пошкодження
певної ділянки кори, а саме задньої частини третьої чолової за�
крутки лівої півкулі, призводить до порушення мовної артику�
ляції — так званої моторної афазії. Хворий втрачає здатність
довільно висловлювати думки, хоча руховий артикуляційний
апарат залишається непошкодженим. П. Брока дійшов висновку,
що ця ділянка є центром «моторних образів слів». Дещо пізніше
К. Верніке встановив, що внаслідок ураження верхньої скроневої
закрутки лівої півкулі у хворого порушується розуміння мови.
Він зробив висновок, що у цій частині лівої півкулі локалізують�
ся «сенсорні образи слова». У разі ушкодження цієї ділянки
у хворого виникає так звана сенсорна афазія, яка полягає в по�
рушенні здатності розуміти мову інших. Чуючи мову, хвора лю�
дина не може пов’язати звучання з певним значенням.

Ці та інші ділянки кори, пов’язані з окремими аспектами мов�
ної функції, не є самостійними й суворо ізольованими центрами
мовного процесу, а лише окремими ланками складного нервово�
го процесу мовної діяльності. Дослідження П. Брока та К. Верні�
ке породили цілу низку аналогічних тверджень, в яких усі
психічні функції, пов’язані з мовленням, «розподілялися» між
певними ділянками кори.
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Проте численними дослідженнями фізіологів і психологів до�
ведено, що таке розуміння фізіологічного підґрунтя мовної діяль�
ності недостатнє для її інтерпретації.

Так, дослідженнями М. Жинкіна [3], присвяченими з’ясуван�
ню механізму мовлення, доведено існування кількох таких ме�
ханізмів. Перш ніж будувати мовний акт, зазначає М. Жинкін,
людина будує його смисловий кістяк (за допомогою предметно�
зображувального кола уявлень, образів і схем). Це і є механізм
програмування висловлювання.

Далі включається група механізмів, пов’язаних з переходом від
плану програми до граматичної (синтаксичної) структури речен�
ня. До цієї групи належать механізм граматичного прогнозування
синтаксичної конструкції, механізм, що забезпечує запам’ятову�
вання, зберігання та реалізацію граматичних характерних слів, ме�
ханізм переходу від одного типу конструкцій до іншого (трансфор�
мація), механізм розгортання елементів програми у граматичні
конструкції та ін. Окрім названих М. Жинкін виокремлює ще ме�
ханізми, які забезпечують пошуки потрібного слова за смисловими
та звуковими ознаками, механізм вибору необхідних звуків мови
та механізм реального існування звукового мовлення.

Таким чином, можна констатувати, що фізіологічне підґрунтя
процесу мовлення досить складне, воно розгортається в певній
послідовності та в часі. Тому говорити про ізольовану локаліза�
цію в корі великих півкуль головного мозку всіх боків мовного
акту недоцільно.

Сприймання мовлення забезпечується тими самими ме�
ханізмами, що й говоріння. Сприймання мовлення — це також
поетапне переведення сприйнятого на смисловий (предметно�зо�
бражувальний) код, ототожнення окремих слів, словосполучень,
а також цілих фраз із мовним досвідом. Розуміння мовлення є за�
вершальною стадією процесу переведення, коли людина співвід�
носить зміст сприйнятого (звернену мову, прочитаний текст то�
що) із змістом свідомості та різними чинниками діяльності.

Такі уявлення про фізіологічне підґрунтя та механізми мов�
лення підтверджуються сучасними дослідженнями мовної діяль�
ності, афазій, що виникають при пораненнях, пухлинах та інших
порушеннях діяльності тих чи інших ділянок кори великих
півкуль. Істотний внесок в їх характеристику на рівні різних
механізмів зробив психолог О. Лурія [7]. Він виокремив динаміч�
ну афазію, пов’язану з порушенням здатності говорити фразами,
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хоча хворий не відчуває труднощів ні в повторенні слів, ні в нази�
ванні предметів, ні в розумінні мови. Це є наслідком порушення
або механізму програмування висловлювання, або механізму
граматично�семантичної організації.

Сенсорна афазія виявляється у втраті фонематичного слуху,
тобто в порушенні зв’язку між звуковим складом і значенням
слова, що є наслідком порушення звукового аналізу слова.

Семантична афазія — це порушення, що виявляється у труд�
нощах знаходити слово та в розумінні семантичних відношень між
словами. Наприклад, хворий розуміє слова «батько», «сестра», але
не може зрозуміти, що означає сполучення «сестра батька».

Еферентна моторна афазія характеризується руйнуванням
структури висловлювання при збереженні окремих слів і відсут�
ності здатності поєднувати слова у певній послідовності. Тут по�
рушено принцип сукцесивності. Близькою за характеристикою є
аферентна моторна афазія, яка виявляється в порушенні чле�
норозподільних мовних артикуляцій, у труднощах підбору
потрібного звука.

Крім розладів мовлення, що пояснюються ураженням корко�
вих частин аналізаторів, трапляються і функціональні його роз�
лади, пов’язані з діяльністю мовно�рухової частини. Одним із них
є заїкання, яке викликається судомами мовних м’язів. До них мо�
жуть приєднуватися судоми обличчя, рук тощо.

Заїкання виникає з різних причин: сильного нервового збуд�
ження, нервової травми, інфекції, успадкування. Усунути заїкан�
ня можна, якщо своєчасно звернутися до лікувальних логопедич�
них закладів.

7.3. Різновиди мовлення

Прояви мовної діяльності неоднорідні, їх можна поділити та
класифікувати на певні різновиди за різними ознаками.

Усне мовлення. Це основний різновид мовлення, яке є звуч�
ним і сприймається іншими за допомогою слуху. Усне мовлення
поділяється на діалогічне та монологічне.

Діалогічним називається мовлення між двома або кількома
співрозмовниками, які міняються ролями того, хто слухає, та то�
го, хто говорить, тобто постають як пасивний чи активний
співрозмовник.

Поділ на «активного» та «пасивного» учасника розмови від�
носний, оскільки і той, хто говорить, і той, хто слухає, виявляють
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активність, хоча й різного плану. Рівень знання мови, її лексич�
ного багатства, граматичної будови та фразеології, практика ко�
ристування мовою відіграють важливу роль у функціонуванні
діалогічної форми мовлення. Засадовим щодо цього процесу є ав�
томатизм, вироблений на системі тимчасових нервових зв’язків.

Діалогічне мовлення тісно пов’язане із ситуацією, в якій ве�
деться розмова, й тому називається ситуативним. Водночас во�
но є контекстуальним, оскільки, здійснюючись як певна
діяльність двох або кількох осіб, кожне висловлювання значною
мірою зумовлене попереднім висловлюванням.

Діалогічне мовлення недостатньо організоване граматично та
стилістично. Як правило, воно здійснюється простими мовними
конструкціями, які зумовлені контекстом, попередніми вислов�
люваннями. Велику роль у діалогічному мовленні відіграють
звичні сполучення слів, репліки, шаблони, ідіоматичні вирази,
наприклад: «так би мовити», «от», «і хто б міг подумати» тощо.

Монологічне мовлення — це таке мовлення, коли говорить од�
на особа, а інші слухають, сприймають її мову. Прикладами моно�
логічного мовлення є доповідь, лекція, виступ на зборах, пояснення
вчителем нового матеріалу тощо. Це відносно розгорнутий різно�
вид мовлення. У ньому порівняно мало використовується позамов�
на інформація, яку отримують з розмовної ситуації. Порівняно з
діалогічним монологічне мовлення більшою мірою є активним чи
довільним різновидом мовлення. Так, для того щоб виголосити мо�
нологічний акт мовлення, той, хто говорить, повинен усвідомлюва�
ти повний зміст думки і вміти довільно будувати на підставі цього
змісту власне висловлювання чи послідовно кілька висловлювань.

Монологічне мовлення є організованим різновидом мовлення.
Той, хто говорить, наперед планує чи програмує не лише окреме
слово, речення, а й увесь процес мовлення, увесь монолог загалом,
іноді подумки, а іноді як запис у вигляді плану чи конспекту.

Монологічне мовлення у розгорнутих формах потребує пев�
ної підготовки, яка полягає в попередньому відборі змісту, чітко�
му плануванні та відповідному словесному оформленні.

Письмове мовлення. Це особливий різновид мовного проце�
су, що дає можливість спілкуватися з відсутніми співрозмовни�
ками як сучасниками того, хто пише, так і тими, що житимуть
після цього. Письмове мовлення — це різновид монологічного
мовлення, але воно здійснюється як писання та читання написа�
ного у вигляді письмових знаків (слів).
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Історично письмове мовлення виникло пізніше від усного і на
його грунті порівняно з усним має низку специфічно психоло�
гічних особливостей. Насамперед воно відбувається поза безпосе�
реднім контактом із співрозмовниками, а тому виключає інтонацію,
міміку і жести сприймання реакції читача, його репліки, які мають
важливе значення для усної мови. У письмовому мовленні і зміст, і
своє ставлення до нього треба виразити на папері. Тому воно більш
розгорнуте, ніж усне монологічне. У ньому треба зважати на май�
бутнього читача, дбати про те, щоб писемні знаки були зрозумілі
читачеві, йому слід усе пояснити, щоб у нього не виникало жодних
непорозумінь. Отже, структурна складність письмового мовлення
набагато зростає порівняно з усним; перше висуває більше вимог до
людини, потребує більш розгорнутого, розчленованого, послідо�
вного, повного викладу думок, суворішого дотримання правил гра�
матики, добору слів і виразів. Якщо в усному мовленні пропуск ок�
ремих слів можна заповнити певними виражальними засобами,
то такі пропуски роблять письмове мовлення незрозумілим. Пись�
мове мовлення — це найдовільніший різновид мовлення.

Успішне використання письмового мовлення потребує ово�
лодіння людиною його засобами. У процесі індивідуального роз�
витку людина навчається письму і читанню значно пізніше, ніж го�
ворінню усно, але між усним та письмовим мовленням існує
тісний зв’язок. Так, оволодіння письмом, читання художньої літе�
ратури сприяють подальшому розвитку усного мовлення особис�
тості, збагаченню її активного словника та усвідомленню грама�
тичної будови. Письмове мовлення, спираючись на усне, не тільки
доповнює, а й приводить до певної його перебудови. Для більшості
людей залежно від їх освіти та змісту діяльності письмовий виклад
думок буває важчим, ніж усний. Тому навчання організованому
культурному мовленню містить і навчання письмовому мовленню.

Внутрішнє мовлення. Усне та письмове мовлення, що може ви�
ражатися в діалогічній та монологічній формах, є зовнішнім мовE
ленням. Різновидом його є внутрішнє мовлення. Із назви випли�
ває, що внутрішнє мовлення не спрямоване на спілкування з інши�
ми людьми. Людина користується внутрішнім мовленням, коли
щось обмірковує, планує свої дії, не висловлюючись вголос і не за�
писуючи на папері, не контактуючи при цьому з іншими людьми.

Внутрішнє мовлення беззвучне, тобто не вимовляється вголос,
хоча часто виявляється у вигляді шепотіння, а то й починає звучати,
переходячи в розмову із самим собою. Це трапляється у разі велико�
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го напруження думки, що супроводжується виразними емоціями.
За структурою внутрішнє мовлення відрізняється від зовніш�

нього тим, що воно дуже скорочене, уривчасте, у ньому виключа�
ється більшість другорядних членів речення. Унаслідок цього
внутрішнє мовлення справляє враження незв’язності та незрозу�
мілості, в реченні часто залишається тільки підмет чи присудок,
що є центром думки, навколо якого об’єднуються образи. Мож�
ливість такого скорочення внутрішнього мовлення пов’язана з
тим, що людині, яка міркує подумки, добре відомо, про що йдеть�
ся. Тому й відпадає нібито необхідність розгорнуто викладати свої
думки для себе. Звичка думати таким «скороченим» способом має
й недоліки. Часто те, що немовби цілком зрозуміле при внутріш�
ньому мовленні, за його спрощеною та скороченою синтаксич�
ною структурою виявляється далеко не таким зрозумілим, коли
доводиться переказувати зміст думки іншим людям: окремі мо�
менти виявляються незрозумілими, думки неаргументованими,
логічно непослідовними. Відомі випадки, коли добре зрозумілу
думку передати у зв’язній мові усно чи письмово неможливо.

Внутрішнє мовлення виникло у процесі мовного спілкування
людей через ускладнення завдань і змісту діяльності. Воно поро�
джується потребою перш ніж виразити щось усно чи письмово,
спланувати його, окреслити основні контури, побудувати вислів,
схему міркування.

Обидва різновиди мовлення людини — зовнішнє та внутріш�
нє — перебувають у тісному взаємозв’язку та постійних взаємопе�
реходах. Легкість і швидкість таких взаємопереходів залежать від
багатьох умов а саме: змісту, складності та новизни розумової діяль�
ності, мовного досвіду та індивідуальних особливостей людини.

Мовлення у різних людей має індивідуальні особливості, що
виявляються в темпі, ритмі, емоційності, виразності, точності,
плавності, голосності, логічній послідовності, образності висE
ловлювання думок.

Індивідуальні особливості мовлення людини залежать від її
вміння володіти мовленням, використовувати його як засіб спілку�
вання, регулювати його. Залежно від цього одні люди балакучі, інші
відзначаються певною стриманістю, відлюдністю. Вольова саморе�
гуляція мовлення є важливим моментом його функціонування. Ха�
рактер діяльності позначається на мовленні й разом з тим потребує
володіння певними його особливостями. Кожний фахівець висуває
власні, специфічні вимоги ставлення до мовлення. Мовлення по�
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винно бути не лише стилістично та логічно досконалим, а й пере�
конливим, емоційно�образним, науково доказовим і впливовим.
Такі властивості професійного мовлення не просто виробляються у
процесі набуття практичного досвіду, вони потребують і власної са�
морегуляції, прагнення до вдосконалення мови.

Ключові поняття теми

Мова, знак, знакова система, семантика, словниковий склад,
граматична будова сигніфікативна функція мови, функція вира-
ження змісту предмета інформації, мовлення, зовнішнє мовлення,
діалогічне мовлення, монологічне мовлення, письмове мовлення, ус-
не мовлення, внутрішнє мовлення.

Формалізована структура змісту теми

СоціальноEпсихологічна функція мови:
нагромадження та передавання суспільного досвіду засобами
знакових систем.
Фізіологічна природа слова:
умовно�рефлекторний зв’язок першосигнального змісту
об’єкта та мовного знака.
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МОВА

Елементи Функції

словниковий

склад
граматична

будова
сигніфікативна вираження змісту

предмета інформації

Функції:
експресивність

(виразність)

об’єктивація

внутрішнього змісту

психічного життя у

вербальних засобах

Різновиди

зовнішнє внутрішнє

усне письмове

діалогічне монологічне

МОВЛЕННЯ



Запитання для самостійної роботи

1. Що таке мова та які її основні елементи?
2. Перелічіть основні функції мови.
3. У чому полягає особливість мовлення як процесу та які є його

різновиди?
4. Що є підставою поділу мовлення на різновиди?
5. У чому полягає специфіка усного мовлення?
6. У чому полягає специфіка письмового мовлення?
7. Якими є особливості внутрішнього мовлення і чим вони зу�

мовлені?
8. Що таке мовна афазія та які її різновиди?
9. Як взаємопов’язані мовлення і мова?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи можна стверджувати, що виникнення мови — це зако�
номірний продукт суспільного буття людей та їхньої діяль�
ності?

2. Чи можна погодитися з думкою, що розвиток мови — це про�
цес, який не припиниться доти, поки існуватиме людство?

3. Чи існує принципова відмінність між мовою і мовленням?
4. Чи згодні ви з думкою, що голосовий апарат мовлення скла�

дається з трьох частин?
5. Чи погодитеся ви з твердженням, що сенсорна афазія — це по�

рушення здатності людини розуміти мову інших?
6. Чи правильною є думка, що внутрішнє мовлення — це особ�

ливий різновид мовлення, розвиток якого не пов’язаний з
іншими його різновидами?

7. Чи правильним є твердження, що без мови не може бути влас�
не людського поняттєвого мислення?

8. Чи можна стверджувати, що мова і мовлення тотожні?

Завдання та проблемні ситуації

1. У визначенні мовлення завжди вказується на функцію
спілкування. А як це узгоджується з тим, що мовлення може
бути і внутрішнім (подумки)?

2. Що являє собою мова як суспільно�історичне явище? Які на�
уки крім психології досліджують проблеми мови і як вони
співвідносяться з психологічними дослідженнями? У чому
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полягає специфічність гносеологічного, семантичного,
лінгвістичного та психологічного аспектів цієї проблеми?
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Розділ 8
СПІЛКУВАННЯ

8.1. Поняття про спілкування

Спілкування є важливою духовною потребою особистості як
суспільної істоти. Потреба людини у спілкуванні зумовлена
суспільним способом її буття та необхідністю взаємодії у процесі
діяльності. Будь�яка спільна діяльність, і в першу чергу трудова,
не може здійснюватись успішно, якщо між тими, хто її виконує,
не будуть налагоджені відповідні контакти та взаєморозуміння.

Спілкування — явище глибоко соціальне. Соціальна природа
спілкування виражається в тому, що воно завжди відбувається
в середовищі людей, де суб’єкти спілкування завжди постають як
носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування вияв�
ляється у змісті інформації, що є його предметом (знання, відо�
мості, способи діяльності), у засобах (мовна та немовна ко�
мунікація при спілкуванні), у суспільно вироблених у процесі істо�
ричного розвитку різновидах спілкування. За змістом спілкування
охоплює всі царини людського буття та діяльності, об’єктивні та
суб’єктивні їх прояви. Спілкування між людьми відбувається при
передаванні знань, досвіду, коли формуються різні вміння та на�
вички, погоджуються та координуються спільні дії тощо.

Отже, спілкування — це різноманітні контакти між людьми,
зумовлені потребами спільної діяльності.

Особливість спілкування — у його нерозривному зв’язку з
діяльністю. Діяльність є основним середовищем і необхідною
умовою виникнення й розвитку контактів між людьми, переда�
вання необхідної інформації, взаєморозуміння та узгодження дій.
Змістовий бік спілкування завжди становить інформація, зумов�
лена потребами взаємодії людей. Вона може стосуватися повідо�
млення нових знань, наприклад роз’яснення вчителем понять,
пояснення сутності певних явищ, процесів, інформування про
події, що відбуваються, обґрунтування певних положень, побудо�
ви гіпотез тощо. Спілкування може бути засобом передавання
певних умінь і навичок. За допомогою словесного опису та пояс�
нення дії, її демонстрування та вправляння в ній людину можна
навчити виконувати будь�яку діяльність. Саме так відбувається
процес оволодіння професійними навичками, фізичними та будь�
якими іншими діями.
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Змістом спілкування може бути людина. Реальні контакти між
людьми, у процесі яких вони безпосередньо сприймають одна од�
ну, створюють середовище для об’єктивного виявлення особливо�
стей їхньої поведінки, манер, рис характеру та емоційно�вольової
сфери. Саме в таких контактах розкривається справжня зна�
чущість однієї людини для іншої, виявляються їхні симпатії та ан�
типатії. У художній літературі є безліч прикладів, якої глибини та
різноманіття психологічних нюансів можуть сягати стосунки між
людьми в ситуаціях безпосереднього взаємосприймання, як
відбувається процес проникнення у внутрішній світ людини, її по�
чуття через зовнішні прояви. Іноді виразний погляд або жест мо�
жуть нести набагато більше інформації, ніж вимовлене слово.

Важливий вплив на характер спілкування справляють відно�
сини, що склалися між членами контактної групи. Від того, яки�
ми є взаємовідносини, залежать система спілкування конкретної
особистості, її манера, колорит, використовувані засоби.

8.2. Засоби спілкування

Передавання інформації у процесі спілкування забезпе�
чується за допомогою мови як основного, специфічно людського
знаряддя спілкування, а також немовними засобами.

Мова як засіб спілкування виникла і сформувалась історич�
но, у процесі розвитку людського суспільства, з його потреб.

Природа мови є знаковою. Кожне слово — це знак, який у пев�
ний спосіб співвідноситься з предметами зовнішнього світу.
За кожним словом мови як знаком історично закріпилося певне
значення, зрозуміле для спільноти, яка користується цією мовою.

Із розвитком соціального і технічного прогресу людства
постійно розширювалося коло потреб людини, що спричинювало
розвиток і вдосконалення мови як засобу спілкування. Словни�
ковий запас і досконала граматична будова мови сучасного
цивілізованого суспільства дають змогу передавати будь�яку
інформацію та безліч відтінків і деталей об’єкта інформації. Мо�
ва є засобом нагромадження та передавання суспільного досвіду.
Завдяки спілкуванню за допомогою мови відображення дійсності
у свідомості однієї людини доповнюється тим, що було у свідо�
мості інших людей, унаслідок чого зростають можливості для
обміну інформацією.
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Вербальна комунікація за допомогою слова — основна і найдос�
коналіша форма людського спілкування. Рівень володіння мовою,
багатство та культура мовного висловлювання визначають можли�
вості та ефективність спілкування кожної конкретної особистості.

Паралельно з мовою як засобом спілкування за допомогою
слова широко використовуються немовні засоби — жести,
міміка, інтонація, паузи, манери, зовнішність. Спілкування як
живий процес безпосередньої комунікації суб’єктів закономірно
виявляє емоції тих, хто спілкується, утворюючи невербальний
аспект обміну інформацією. Засоби невербальної комунікації як
«мова почуттів» є продуктом суспільного розвитку людей, вони
значно посилюють смисловий ефект вербальної комунікації, а за
певних обставин можуть її замінювати. Відомо, наприклад, що
мовчання іноді буває красномовнішим, ніж слова, а обмінюючись
поглядами, люди можуть збагнути зміст інформації, який не
вкладається в адекватні категорії вербального висловлювання.

Велике значення для встановлення змістовних та емоційних
контактів у спілкуванні має зовнішній вигляд людини. На його
підставі складається перше враження про людину, яке часто виз�
начає розвиток подальших стосунків. Зовнішній вигляд людини
складається з тілесного вигляду, одягу, манери поводитися, зви�
чок. Певною мірою зовнішній вигляд може свідомо змінюватись,
але за сутністю залишається консервативним. Тілесний вигляд —
це характерний вираз обличчя, що виникає під впливом думок,
почуттів, стосунків, які в певних ситуаціях чи життєвих інтерва�
лах є домінуючими. Істотним його доповненням можуть бути
зачіска, одяг, інші атрибути туалету, на підставі яких робляться
оцінні судження про людину, її належність до певної групи, про�
фесії тощо. Так, військовий однострій потребує від того, хто його
вдягає, підтягнутості, дисциплінованості. За тим, які манери вла�
стиві людині, можна одержати інформацію про її вихованість, са�
мооцінку, ставлення до інших.

Найдинамічніше зовнішній бік невербального спілкування ви�
являється в жестах, міміці. Жест — це соціально сформований та
усталений рух, що передає певний психічний стан. Маючи соціаль�
не походження, міміка та жести за біологічною природою містять
елементи природженого характеру. Наприклад, міміка страху, же�
сти погроз походять від біологічно доцільних захисних рухів, що
спостерігаються в поведінці тварини. Міміка та жести у процесі
вербального спілкування дають можливість посилювати смислові
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наголоси інформації, що передається, посилювати емоційний
ефект від усвідомлення її значущості. Проте слід ураховувати, що
невиправдано гіпертрофована міміка та жестикуляція, позбавлені
змістового підґрунтя, можуть ускладнити сприймання інформації,
а то й просто дезорієнтувати реципієнта. Як особливий різновид
невербального спілкування виокремлюють тактильноEм’язову
чутливість. Генетично вона є одним з найпотужніших каналів
одержання життєво важливої інформації. За допомогою тактиль�
но�м’язової чутливості можна пізнати досить широкий спектр ха�
рактеристик іншої людини: її фізичну силу, деякі особливості осо�
бистісного плану, стосунки, психічний стан тощо. Тримаючи, на�
приклад, у руці долоню іншої людини, залежно від обставин мож�
на певною мірою дійти висновку про її психічний стан, взаєморо�
зуміння та контакти, ставлення до ситуації, наміри.

Важливу роль в ефективності спілкування, як свідчать дані
спеціальних досліджень зарубіжних психологів, відіграють про�
сторове перебування співрозмовників одного щодо іншого, дис�
танція та комунікативна спрямованість. Загальновідомо, що важ�
ливі політичні акції — переговори керівників, окремі зустрічі —
проводяться за «круглим столом».

При міжособистісному спілкуванні віч�на�віч сторони мають
можливість одержувати вичерпну інформацію про предмет розмо�
ви, визначати суб’єктивну позицію та ставлення до неї іншої сторо�
ни. Як зневага може розцінюватись репліка, зроблена іншою осо�
бою «крізь зуби», чи відсутність запрошення присісти, коли до
цього спонукають об’єктивні умови. Комунікативне значення дис�
танції у спілкуванні вивчає напрямок психології, що називається
«праксеміка». Праксеміка виокремлює чотири дистанції у спілку�
ванні: інтимну; особисту, яка засвідчує, що ті, хто спілкується, є
друзями; соціальну, яка характеризує офіційні контакти, що існу�
ють між сторонами, які входять у стосунки; публічну, що встанов�
люється між чужими людьми (епізодичні, ситуаційні контакти).

Немовні засоби спілкування, які супроводжують вербальне
повідомлення, створюють підтекст, котрий полегшує, збагачує й
поглиблює сприймання інформації, що передається.
Відповідність невербальних засобів спілкування цілям і завдан�
ням, змісту словесної комунікації — важливий елемент культури
спілкування. Така відповідність надзвичайно важлива в роботі
педагога та всіх, для кого засоби вербальної та невербальної ко�
мунікації є інструментом їхньої професійної діяльності.
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8.3. Функції спілкування

Спілкування — це багатоплановий процес, в якому можна ви�
окремити такі основні функції: комунікативну, інтерактивну та
перцептивну.

Комунікативна функція — це різні форми та засоби обміну і
передавання інформації, завдяки яким стають можливими збага�
чення досвіду, нагромадження знань, оволодіння діяльністю, уз�
годження дій та взаєморозуміння людей. Комунікативна функція
спілкування, що здійснюється за допомогою мови, є необхідною
умовою наступності розвитку генерацій, соціального та науково�
го прогресу людства, індивідуального розвитку особистості.
Обмін інформацією, що відбувається в усіх царинах життя
суспільства між людьми в різних видах діяльності, забезпе�
чується комунікативною функцією спілкування. Контакти між
людьми не обмежуються лише потребами передавання інфор�
мації. Спілкування завжди передбачає певний вплив на інших
людей, зміну їх поведінки та діяльності. У цьому разі вияв�
ляється інтерактивна функція спілкування, функція впливу. По�
ради, інструкції, вимоги, накази, що висловлені у мовній формі та
адресовані іншій особі, є спонуканнями до дії та регуляторами її
поведінки. Спільна діяльність, її зміст та умови виконання вибу�
довують таку модель міжособистої взаємодії, коли кожний з
учасників послідовно впливає своїми вчинками на інших і,
у свою чергу, змінює свої дії під їх впливом.

Спільна діяльність людей — явище суспільне й відбувається під
соціальним контролем. Соціальний контроль — це оцінка діяль�
ності з погляду її відповідності прийнятим у суспільстві зразкам по�
ведінки, що регламентуються нормами взаємовідносин людей. Вза�
ємодія людей відбувається ефективно, якщо їхня поведінка від�
повідає прийнятим зразкам, тим ролям, які грають співрозмовники.

Під роллю розуміється нормативно схвалений зразок поведін�
ки, якого чекають від кожного, хто займає ту чи іншу соціальну по�
зицію. Така поведінка сприймається як специфічна у професійному
плані — лікар, вчитель, інженер та у віковому — дитина, дорослий.
Кожна людина може грати в житті кілька ролей: у сім’ї — батька,
на роботі — керівника, у колі друзів — приятеля тощо. Взаємодія
людей, які грають кілька ролей, регулюється рольовими очікуван�
нями. Рольові очікування — це сподівання на таку поведінку іншої
людини, яка відповідає її рольовому статусу. Відповідність
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поведінки людей взаємним очікуванням — це важлива умова успіху
у спілкуванні, її кваліфікують як тактовну. Якщо пацієнт, прийшов�
ши на прийом до лікаря, відчує уважне ставлення до своїх проблем,
лагідність, доброзичливість, намагання пильно розібратись у симп�
томах захворювання, він перейметься довірою до лікаря, пра�
вильно сприйме його поради та рекомендації щодо лікування.

Випадки, коли очікування одного із співрозмовників не виправ�
довуються через те, що вони суперечать принципам і переконанням
іншого співрозмовника, виходять за межі його соціально регламен�
тованих цінностей та норм, не є нетактовністю. У таких ситуаціях
особистість, розуміючи нереальність того, що від неї очікують, мо�
же обстоювати власну позицію й не зосереджувати увагу на тому,
наскільки тактовна її поведінка з погляду співрозмовника.

Свідоме ігнорування очікувань іншої сторони, що часто спос�
терігається в повсякденних ситуаціях спілкування, є нетак�
товністю. Прояви нетактовності спостерігаються, коли людина
виявляє неуважність до співрозмовника (відволікається на сто�
ронні справи), перериває його чи поводиться всупереч соціально
визначеній нормі рольового регламенту (керівна особа відмов�
ляється вирішувати питання, що входять до її компетенції) тощо.
Отже, нетактовність — це деструкція очікувань у процесі спілку�
вання, яка порушує ефективну взаємодію сторін, що спілкують�
ся, і яка може призводити до конфліктних ситуацій. Особливо
небезпечними є порушення вимог тактовності у педагогічному
спілкуванні. Негативні наслідки цього виявляються в напруже�
ності та конфліктності стосунків між учителям та учнями (пере�
важно підлітками та юнаками), у різкому зниженні дійовості ви�
ховного впливу на особистість дитини. Виявляючи принци�
повість і вимогливість у стосунках з учнями, педагог повинен
засвідчувати свою повагу та довіру до вихованців, прагнути зро�
зуміти їх, піти на розумний компроміс. Уміння поєднувати ви�
могливість і повагу до учнів створює сприятливі психологічні
умови для формування самоповаги, що має важливе значення
для становлення культури спілкування та розвитку контактів.

Обмінюючись інформацією, встановлюючи комунікативні
зв’язки для досягнення цілей діяльності, взаємодіючи і здійсню�
ючи різнобічні впливи на інших партнерів по спілкуванню, люди
безпосередньо сприймають один одного й мають можливість
пізнавати фізичні, психологічні та індивідуальні особливості,
притаманні кожній стороні. У цьому виявляється перцептивна
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функція спілкування. Інформація, яку одержують співрозмовни�
ки у процесі контактів за різними каналами дає змогу скласти
більш�менш об’єктивне враження про те, що становить собою
партнер по спілкуванню, проникнути в його внутрішній світ, зро�
зуміти мотиви поведінки, звички, оцінні ставлення до фактів
дійсності. Шлях пізнання людини людиною у процесі спілкуван�
ня складний. Адекватний психологічний портрет суб’єкта спілку�
вання формується залежно від об’єктивних та суб’єктивних чин�
ників і охоплює дію трьох важливих механізмів міжособистісно�
го сприймання: ідентифікацію, рефлексію (інтерпретацію) і сте�
реотипізацію. Серед умов, які сприяють взаємопізнанню
у спілкуванні, важлива роль належить чинникові особистісно�
соціальної значущості предмета комунікації, характеру ситуації
спілкування та тривалості контактів. Коли зазначені умови
об’єктивно наявні у спілкуванні, ймовірність виявлення істотних
психологічних рис особистості підвищується.

Перший етап у механізмі пізнання людини людиною — іден�
тифікація. Ідентифікація — це спосіб розуміння іншої людини
через усвідомлюване чи неусвідомлюване уподібнення її самому
суб’єкту, що пізнає. Суть цього процесу полягає в тому, що в си�
туаціях взаємодії партнери намагаються зрозуміти один одного,
ставлячи себе на місце іншого. Так, студент добре розуміє хвилю�
вання та поведінку іншого студента перед іспитом, закоханий —
страждання того, кого спіткала невдача у взаємності.

Для визначення власної тактики у спілкуванні співрозмовни�
кові важливо знати, як індивід, що входить з ним у контакт,
сприймає його самого. Усвідомлення суб’єктом того, як його
сприймає партнер по спілкуванню, називається рефлексією. Ре�
флексія поглиблює сприймання іншої людини, оскільки дає уяв�
лення про ставлення до себе як суб’єкта сприймання. У процесі
спілкування ідентифікація та рефлексія постають в єдності, за�
вдяки чому забезпечується психологічна інформативність
спілкування. Дефіцит апріорних знань про психологію людей, з
якими доводиться спілкуватися, не дає співрозмовникам можли�
вості одразу визначитись, як найкраще підтримувати й розвива�
ти контакти. Суб’єкт, програмуючи власну комунікативну
діяльність, намагається зрозуміти й пояснити причини, що зу�
мовлюють дії та вчинки кожного співрозмовника.

Пояснення вчинків іншої людини через приписування їй
імовірних почуттів, намірів, думок і мотивів поведінки (згідно з
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А. Петровським) називається причиновою інтерпретацією. По�
милкова причина інтерпретації поведінки співрозмовника ус�
кладнює, а іноді й унеможливлює нормальну взаємодію сторін
у спілкуванні. Інтерпретація дій і вчинків здійснюється або на ос�
нові ідентифікації, тобто через приписування іншому тих мо�
тивів і почуттів, які, на думку суб’єкта, він сам виявив би в ана�
логічній ситуації, або шляхом віднесення партнера по спілкуван�
ню до певної категорії осіб, стосовно яких існують певні стерео�
типні уявлення. Стереотипізація — це класифікація форм по�
ведінки та інтерпретація їх причин через співвіднесення із зраз�
ками, що відповідають соціальним стереотипам. Стереотип — це
сформований за конкретних соціальних умов образ людини,
яким користуються як штампом. Стереотипізація як прийом уза�
гальнення типових рис, притаманних особистостям як носіям
певних соціально та психологічно значущих характеристик, ши�
роко репрезентована у класичній художній літературі. Напри�
клад, такими є персонажі «Мертвих душ» М. Гоголя: Чичиков,
Манілов, Коробочка, Плюшкін і Голохвастов з комедії М. Ста�
рицького «За двома зайцями». У буденному житті стереотипіза�
ція в оцінюванні людських якостей, таких, наприклад, як добро�
та, репрезентована у судженні «Свою сорочку віддасть іншому,
не пошкодує», скупість — у судженні «У нього взимку снігу не
випросиш».

Стереотипізація може складатись як результат узагальнення
власного досвіду суб’єктом міжособистісного сприймання,
до якого приєднуються відомості, одержані з книг та інших дже�
рел. Стереотипізація є свідченням проникнення у психологічну
сутність особистості та виявлення найхарактерніших її рис. Як�
що стереотипізація базується на достатній об’єктивній інфор�
мації, на якій робляться узагальнення, вона відображає вищий
рівень пізнання людини людиною. Проте стереотипізація може
бути помилковою, мати характер упередженості, коли інтерпре�
тація фактів, на підставі яких робляться узагальнення, вияв�
ляється недостатньо аргументованою, а самі факти не вичерпу�
ють сутності стосунків. Так, при сприйманні незнайомої людини
важливу роль відіграє первинна інформація, яку одержує суб’єкт
сприймання. Якщо у реципієнта попередньо створити відповідну
установку стосовно іншої людини, вона може відіграти вирішаль�
ну роль у тому, що саме і як буде сприйнято у процесі спілкуван�
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ня, які стереотипи в судженнях домінуватимуть. Експеримен�
тально доведено, що попередня інформація, яку одержує суб’єкт
сприймання, виявляється істотним підґрунтям для формування
упередженості в оцінюванні іншої людини.

Двом групам студентів було показано фотокартку однієї й тієї
самої людини. У першому випадку експериментатор охарактери�
зував її як визнаного вченого, а в другому — як злочинця. Пропо�
нувалося на підставі зовнішнього вигляду дати їй характеристи�
ку. Перша група студентів, якій було подано інформацію про «ви�
датного вченого», повідомила, що зовнішність людини на фото�
картці свідчить про її інтелект, напружену думку, доброту, зосе�
редженість. Друга група — варіант «небезпечного злочинця» —
стверджувала, що перед нею портрет жорстокої, рішучої та
підступної людини. Одна й та сама деталь портрета — очі — у пер�
шому випадку тлумачились як проникливі, розумні, а у друго�
му — як злі та нещадні.

Стереотипи, що виникають на ґрунті позитивних або негатив�
них установок, у спілкуванні виявляються суб’єктивізмом. У бу�
денному спілкуванні досить поширені стереотипи, що базуються
на оцінюванні зовнішності співрозмовника і зумовлюють зде�
формовані суб’єктивні уявлення про його реальні переваги. Це
може завдати істотної шкоди стосункам і є небажаним явищем
у роботі з людьми (особливо небажані такі ситуації в роботі вчи�
телів, керівників колективів).

8.4. Різновиди спілкування

Спілкування як соціальне явище охоплює всі сфери
суспільного буття та діяльності людей і може бути охарактеризо�
ване за різними параметрами, а саме: залежно від контингенту
учасників, тривалості стосунків, міри опосередкування, заверше�
ності, бажаності тощо.

Залежно від контингенту учасників виокремлюють спілку�
вання міжособистісне, особистісно�групове та міжгрупове.

Міжособистісне спілкування характерне для первинних
груп, в яких усі члени підтримують між собою безпосередні кон�
такти і спілкуються один з одним. Особливості спілкування виз�
начаються змістом і цілями діяльності, що їх реалізує група.

ОсобистісноEгрупове спілкування спостерігається тоді, коли
одну із сторін спілкування репрезентує особистість, а іншу —
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група. Таким є спілкування вчителя з класом, керівника з колек�
тивом підлеглих, оратора з аудиторією.

Міжгрупове спілкування передбачає участь у цьому процесі
двох спільнот, кожна з яких обстоює власну позицію, дома�
гається власних цілей, або ж обидві групи намагаються дійти зго�
ди щодо певного питання, досягти консенсусу. Через гострі супе�
речності щодо обговорюваного питання може виникнути міжгруE
повий конфлікт. У міжгруповому спілкуванні кожна особистість
постає як виразник колективного інтересу, активно його об�
стоює, добираючи для цього засоби, що найповніше відбивають
колективну позицію.

Спілкування може відбуватись як взаємодія сторін, між яки�
ми встановлюється комунікативний зв’язок, коли співрозмовни�
ки безпосередньо сприймають один одного, встановлюють кон�
такти й використовують для цього всі наявні у них засоби. Таке
спілкування характеризується як безпосереднє. У безпосеред�
ньому спілкуванні функціонує багато каналів зворотного зв’язку,
що інформують співрозмовників про ступінь ефективності
спілкування.

Опосередковане спілкування — це комунікація, в яку вхо�
дить проміжна ланка — третя особа, технічний засіб або ма�
теріальна річ. Опосередкування може бути репрезентоване теле�
фоном як засобом зв’язку, написаним текстом (листом), що адре�
сований іншій особі, чи посередником. Міра опосередкування
у спілкуванні може бути різною залежно від засобів, що викори�
стовуються для досягнення цієї мети.

На характер спілкування істотно впливає час, упродовж яко�
го триває процес. Регламент — це своєрідний каталізатор змісту
та способів спілкування. Саме він створює ситуацію, коли не�
обхідно висловлюватися так, щоб «словам було тісно, а думці
просторо». Короткочасним є спілкування, що виникає із ситу�
аційних потреб діяльності чи взаємодії й обмежується розв’язан�
ням локальних комунікативних завдань. Такими різновидами
спілкування є консультація з певного конкретного питання,
обмін враженнями з приводу актуальних подій тощо.

Довготривале спілкування — це взаємодія в межах однієї чи
кількох тем, обмін розгорнутою інформацією щодо змісту пред�
мета спілкування. Тривалість комунікативних зв’язків визна�
чається цілями спілкування, потребами взаємодії та характером
інформації, якою оперують співрозмовники. Спілкування вва�
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жається завершеним, коли повністю вичерпано зміст теми, при�
чому його учасники однозначно оцінюють результати взаємодії
як вичерпні.

При незавершеному спілкуванні зміст теми розмови зали�
шається нерозкритим до завершення спілкування і не відповідає
очікуванням сторін. Незавершеним спілкування може бути з
об’єктивних причин, коли між співрозмовниками виникають
просторові проблеми (роз’єднаність людей) або проблеми щодо
засобів зв’язку та стосовно інших необхідних умов для підтриму�
вання контактів. До суб’єктивних причин належать заборона, не�
бажання комунікаторів продовжувати спілкування, усвідомлен�
ня необхідності припинити спілкування. Залежно від ситуації,
характеру та цілей спілкування його класифікують також за
іншими критеріями.

Ключові поняття теми

Спілкування, комунікація, інформація, вербальне спілкування,
невербальне спілкування, комунікативна функція спілкування,
інтерактивна функція спілкування, рефлексія, перцептивна
функція спілкування, інтерпретація, стереотипізація, міжосо-
бистісне спілкування, особистісно-групове спілкування, міжгрупо-
ве спілкування, опосередковане спілкування, безпосереднє спілку-
вання, довготривале спілкування, короткочасне спілкування, за-
вершене спілкування, незавершене спілкування.

Формалізована структура змісту теми

Соціальна функція спілкування:
забезпечення міжособистісної взаємодії. 
Механізм спілкування:
обмін інформацією.
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Запитання для самостійної роботи

1. Чим зумовлюється потреба у спілкуванні між людьми?
2. Яку роль відіграє спілкування у суспільному житті?
3. У чому полягає соціальна сутність спілкування?
4. Яка роль у спілкуванні належить невербальній комунікації?
5. У чому виявляється культура невербального спілкування?
6. Що означає комунікативна функція спілкування?
7. У чому полягає суть інтерактивного боку спілкування?
8. Яким є механізм ідентифікації при сприйманні іншої люди�

ни?
9. Як відбувається стереотипізація у пізнанні людини люди�

ною? 
10. За якими принципами спілкування поділяють на різновиди? 
11. Якими є умови ефективності спілкування?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи достатнім для характеристики спілкування є твердження:
«Спілкування — це обмін інформацією між людьми»?

2. Чи є принципова різниця між поняттями «міжособистісні
контакти» та «спілкування»?

3. Чи завжди обмін інформацією є спілкуванням?
4. Чи можна обмін сигналами, що спостерігається у тварин, на�

звати спілкуванням?
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СПІЛКУВАННЯ

Засоби:
- вербальні

- невербальні

Функції:
- комунікативна

- інтерактивна

- перцептивна

залежно від
контингенту
учасників:
– міжособистісне

– особистісно-групове

– міжгрупове

за тривалістю:
– короткоча сне

– довготривале

за включеністю:
– опосередковане

– безпосереднє

за завершеністю:
– завершене

– незавершене

Різновиди



5. Чи правомірно порівнювати рефлексію із дзеркалом?
6. Чи адекватно передає функцію невербального спілкування

вираз «мова почуттів»?
7. Чи завжди упередженість у сприйманні людини людиною ви�

никає на грунті попередньо сформованих установок?
8. Чи завжди завершеність спілкування є необхідною умовою

взаєморозуміння?

Завдання та проблемні ситуації

1. За яких умов обмін інформацією набирає характеру спілку�
вання? Які причини можуть зашкодити цьому процесові?

2. Спілкуючись, співрозмовники іноді не можуть дійти спільної
думки щодо предмета спілкування. Визначте імовірні причи�
ни, які можуть ускладнювати взаєморозуміння.

3. Важливим психологічним чинником ефективності спілкуван�
ня є дотримання співрозмовниками тактовності, яка вияв�
ляється у задоволенні взаємних очікувань. Чи є ця умова
обов’язковою для будь�яких ситуацій спілкування?

4. Чи тотожні у психологічному та змістовому плані поняття
«відсутність тактовності у спілкуванні» та «нетактовність»?
Відповідь обґрунтуйте.

5. У яких випадках на етапі ідентифікації у процесі сприймання
людини людиною формується адекватне уявлення про її пси�
хологічні риси та особливості? Які вимоги має задовольняти
цей процес?

6. Чим зумовлюються помилки, що можуть виникати у процесі
пізнання людини людиною на етапі інтерпретації?

7. Про що може свідчити експеримент, проведений С. Левіном
із щуренятами? Дві групи щуренят були поміщені в однакові
умови. Єдина відмінність полягала в тому, що одних щодня
погладжували (пестили), а інших — ні. Виявилося, що перші
виросли більшими, міцнішими, активнішими, ніж ті, які були
позбавлені емоційного комфорту.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. — М.: Изд�во
МГУ, 1982.

2. Егидес А.П. Психологическая концепция конфликтного обще�
ния // Психол. журн. —1984. — Т. 5. — №5.

123

Частина III. Діяльність



3. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. за�
кладів / За загальн. ред. акад. С.Д. Максименка. — К.: Форум,
2002.

4. Ильин Г.Л. Некоторые проблемы психологии общения //
Вопр. психологии.— 1986. — №2.

5. Коломинский Я.Л. Психология общения. — М.: Знание, 1974.
6. Крыжановский Ф.И., Третьяков В.П. Грамматика общения —

Л.: Изд�во ЛГУ, 1990.
7. Лисина М.И. Проблеми онтогенеза общения. — М, 1986.
8. Максименко С.Д. Общая психология. — М.: Рефл�бук, К.: Вак�

лер, 2001.
9. Максименко С.Д., Щербан Т.Д. Професійне становлення моло�

дого вчителя. — Ужгород: Закарпаття, 1998.
10. Мелибруда Е.Я. Я. — Ты. — Мы: Психологические возможно�

сти улучшения общения. — М., 1986.
11. Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.
12. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Про�

свещение, 
13. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально�пси�

хологический тренинг. — М., 1989. 
14. Попова Л.В., Дьяконов Г.В. Идентификация как механизм об�

щения и развития личности: Метод, рекомендации. — М.,
1988. 

15. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

124

С.Д. Максименко «Загальна психологія»



Розділ 9
УВАГА

9.1. Поняття про увагу

Особистість, перебуваючи у бадьорому стані, активно, по�
дійовому ставиться до предметів та явищ навколишньої
дійсності, до власних переживань: щось сприймає, запам’ятовує,
пригадує, про щось думає. У таких випадках вона зосереджує
свою свідомість на тому, що сприймає, запам’ятовує, переживає,
тобто у цей час вона буває до чогось уважною.

Отже, увага — це особлива форма психічної діяльності, яка
виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на
значущих для особистості предметах, явищах навколишньої
дійсності або власних переживаннях.

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка вияв�
ляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному,
не помічає іншого. Уважно вслуховуючись або вдивляючись
у щось, людина не чує, що її кличуть, не помічає перешкод на до�
розі. Вибірковість уваги пояснюється гальмівною дією значущих
для особистості об’єктів і переживань стосовно менш значущих,
які у цей час на неї діють. За такого стану об’єкти уваги яскравіше
відображаються в нашій свідомості.

Увага необхідна в усіх різновидах сенсорної, інтелектуальної
та рухової діяльності. Побутує порівняння уваги з термометром,
який дає можливість судити про переваги методів навчання та
правильність його організації.

Увагу викликають не лише зовнішні подразники, а й здатність
людини довільно спрямовувати її на ті чи інші об’єкти. Цю
здатність називають уважністю. Вона є характерологічною влас�
тивістю особистості, завдяки якій людина володіє власною ува�
гою, а тому своєчасно й активно зосереджується, керує нею. Недо�
статній розвиток уважності виявляється в розсіяності та відволі�
канні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й підтри�
мувати свою увагу у процесі діяльності внутрішніми засобами.

Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по�різному.
Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність ви�
ключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена во�
льовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну
роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч
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почуттям; шукали пояснення уваги також у зміні змісту самих
уявлень, не враховуючи спрямованості особистості. Насправді
увага значною мірою зумовлюється відносинами між спрямо�
ваністю діяльності, в яку включена людина, і спрямованістю її
психічних процесів. Увага є там, де напрямок діяльності орієнтує
напрямок думок, помислів. Отже, увага виражає специфічну
особливість процесів, напрямок яких регулюється діяльністю,
в яку вони включені. Оскільки в увазі виявляється ставлення
особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то зна�
чущість предметів, явищ для людини відіграє велику роль при зо�
середженні на них уваги. Саме цим пояснюється те, що людина,
зосередившись на якомусь об’єкті, не звертає уваги навіть на
сильні подразники, які не стосуються того, чим вона займається,
або не мають для людини будь�якого значення. Усе, що переживає
особистість як значуще для неї, стає предметом її уваги.

Природа уваги у психології розглядалася представниками
різних психологічних напрямів і шкіл залежно від їхніх поглядів
на психіку взагалі. Представники англійської асоціативної пси�
хології поняття «увага» не включали до системи психології як
науки. Зосередженість вони тлумачили як асоціацію уявлень.

Представники інтроспективної психології (Д. Гербарт,
В. Вундт, Е. Тітченер) в увазі вбачали лише внутрішній суб’єктив�
ний бік. На їхній погляд, увага — це стан свідомості, що характе�
ризується ясністю, чіткістю, інтенсивністю наявного в ній змісту
чи процесів. В. Вундт, наприклад, виходячи з такого розуміння,
обстоював апперцептивно�волюнтаристську теорію уваги. Ува�
га — це фіксаційна точка свідомості, найясніше її поле, зумовлене
переходом змісту свідомості із зони перцепції до зони аппер�
цепції, яка, на думку В. Вундта, являє собою особливу психо�
логічну активність, що є проявом невідомої нам внутрішньої сили.

Американський психолог Е. Тітченер розумів увагу як сен�
сорну якість, яка визначає особливий стан відчуття у свідомості.
Найяскравіше відчуття панує над іншими й набуває са�
мостійності, виокремлюється серед них, підпорядковує собі
менш яскраві відчуття. Е. Тітченер вважав, що яскравість відчут�
тя зумовлюється особливостями нервової системи, але не роз�
кривав, що являють собою ці її особливості.

Представник фізіологічного напряму у психології Т. Ціген
пояснював увагу не суб’єктивними станами, а боротьбою
відчуттів і неусвідомлюваних уявлень за фіксаційну точку свідо�
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мості. Уявлення, що перемагає, стає усвідомленим, домінуючим.
Отже, увага — це стан усвідомлення уявлення. Зміна уявлень є
перехід уваги з одного уявлення на інше. Акт зосередження вини�
кає в результаті асоціативних імпульсів відчуттів, які залежать
від інтенсивності, ясності, сили супровідного, емоційного тону.

Французький психолог Т. Рібо, як і І. Сєченов, вважав, що
уваги без її фізичного вираження не буває. У цьому зв’язку він
висунув теорію рухової уваги. Увага, стверджував він, — це не ду�
ховний акт, що діє приховано, її механізм руховий, тобто такий,
що діє на м’язи у формі затримки. На думку Т. Рібо, людина, яка
не вміє керувати м’язами, нездатна до уваги.

Представники біхевіоризму, розглядаючи психологію як на�
уку про поведінку, у своїй системі психології розглядають увагу
лише як орієнтацію поведінки, як установку організму щодо
зовнішніх стимулів. Наведені дані про розуміння уваги свідчать
про складність з’ясування сутності уваги та особливостей її вияв�
лення в діяльності.

9.2. Фізіологічне підґрунтя уваги

Увага, як показали дослідження, детермінується співвідношен�
ням збуджень у корі великих півкуль головного мозку, викликаних
подразниками, що діють на чуттєву сферу організму, та внутрішні�
ми установками і психічними станами. Ідеї І. Павлова про орієнту�
вально�рефлекторну діяльність організму, що пізніше були поглиб�
лені нейрофізіологічними дослідженнями, з’ясовують фізіологічне
підґрунтя уваги. І. Павлов під орієнтувальними рефлексами ро�
зумів активні реакції тварин на зміни в навколишньому середо�
вищі, які викликають загальне пожвавлення й низку вибіркових ре�
акцій, спрямованих на ознайомлення зі змінами в ситуації.

Орієнтувальний рефлекс забезпечує живим істотам мож�
ливість пристосуватися до різноманітних зовнішніх впливів на
організм. Він виявляється в активній установці аналізаторів на
краще сприймання подразників, що діють на організм. І. Павлов
писав про те, що щохвилини кожний новий подразник, який діє
на нас, викликає відповідні рухи з нашого боку, щоб краще,
повніше довідатися про цей подразник. Ми придивляємося до
образу, що з’явився, прислухаємося до звуків, що виникли, поси�
лено принюхуємося до запаху, який доходить до нас, і, якщо
предмет поблизу, намагаємося доторкнутися до нього, і взагалі
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прагнемо охопити або пізнати кожне нове явище або предмет
відповідними сприймальними поверхнями, відповідними органа�
ми почуттів Отже, фізіологічним підґрунтям уваги є збудження,
що виникає в корі великих півкуль головного мозку під впливом
подразнень, які на нас діють.

У процесі діяльності під впливом зовнішніх і внутрішніх под�
разнень у відповідних ділянках кори великих півкуль головного
мозку виникають більш�менш стійкі оптимальні збудження. Ці
оптимальні збудження стають домінуючими й викликають галь�
мування слабших збуджень, що виникають в інших ділянках ко�
ри великих півкуль.

У зв’язку зі зміною характеру та сили подразнень, які діють
назовні чи зсередини організму, осереддя оптимального збуджен�
ня може переміщуватися з одних ділянок кори великих півкуль
головного мозку в інші. У цьому разі змінюється і спрямованість
уваги. У загальмованих ділянках кори мозку виникає збудження,
а ділянки, що перебували у збудженому стані, загальмовуються.
З цього приводу І. Павлов писав, що якби можна було бачити
крізь черепну коробку і якби місце великих півкуль з оптималь�
ною збудливістю світилося, то ми побачили б на свідомій людині,
що розмірковує, як по її великих півкулях пересувається
постійно вигадливо неправильних обрисів світла пляма, що раз
у раз змінюється за формою та за величиною, оточеної по всій по�
верхні півкуль більш�менш значною тінню.

Вагомий внесок у з’ясування фізіологічного підґрунтя уваги
зробив О. Ухтомський своїм ученням про домінанту. Домінанта —
це панівне осереддя, яке притягає до себе хвилі збудження з
найрізноманітніших джерел. Серед багатьох збуджень, що виника�
ють одночасно в корі головного мозку, одне є домінуючим, що й
становить собою фізіологічне підґрунтя свідомих процесів, уваги.
Інші ж збудження при цьому гальмуються. Загальмовані, відносно
слабші збудження порівняно з домінуючими О. Ухтомський нази�
вав субдомінантними. Як показали його дослідження, домінанта
не лише гальмує субдомінантні збудження, а й посилюється за їх
рахунок. У цьому зв’язку домінанта стає сильнішою. Між домінан�
тою та субдомінантами відбувається боротьба. Домінантне збуд�
ження залишається домінуючим доти, поки якась субдомінанта
не стане більш інтенсивною, ніж сила домінанти. Тоді суб�
домінанта стає домінантою, а домінанта — субдомінантою.
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У діяльності нервової системи важко уявити цілком без�
домінантний стан. Людина завжди буває до чогось уважною.

Виразом домінанти, згідно з О. Ухтомським, є робоча поза ор�
ганізму. У стані уваги людина відповідно напружує м’язи, має
своєрідний вираз обличчя, особливі рухи, в органах чуття при
цьому настає сенсибілізація, тобто підвищення чутливості до
зовнішніх подразників, або ж знижується чутливість до останніх,
якщо людина зосереджується на внутрішній діяльності, на влас�
них психічних станах. При цьому змінюються вегетативні проце�
си, серцебиття, кровообіг.

Отже, за зовнішніми змінами, за виразними рухами можна
зробити висновок про стан уваги особистості.

Виникнення уваги та її відволікання пояснюються дією
взаємної індукції збудження та гальмування. У разі виявлення
інтенсивної уваги до якоїсь ознаки чи дії спостерігається знижен�
ня чутливості до інших подразнень.

Взаємна індукція збудження та гальмування є фізіологічним
підґрунтям найрізноманітніших проявів уваги: її стійкості, інтен�
сивності, відволікання, переключення тощо.

Взаємодія процесів збудження та гальмування в корі великих
півкуль головного мозку пояснює низку властивостей уваги. Так,
обсяг уваги пояснюється ширшим чи вужчим з осередженням оп�
тимального збудження ділянок кори великих півкуль. Розподіл
уваги, тобто здатність бути уважним до кількох об’єктів чи дій
водночас, пояснюється тим, що звична діяльність може здійсню�
ватися й тими ділянками кори, що певною мірою перебувають
у стані загальмування. Переведення уваги з одного об’єкта на
інший пояснюється переміщення оптимального збудження з
однієї ділянки кори на іншу у зв’язку з виникненням нового под�
разнення. Швидкість переведення уваги у різних людей різна. Це
залежить від типу нервової системи організму. Організм зі збуд�
ливим типом нервової системи швидше переводить увагу з одно�
го об’єкта на інший, ніж з інертним.

Сучасні нейрофізіологічні дослідження свідчать, що процеси
уваги пов’язані не лише з корою великих півкуль головного моз�
ку, а й із підкорковими його утвореннями. Вибірковий характер
уваги забезпечується бадьорим станом кори головного мозку,
який підтримується висхідними імпульсами ретикулярної фор�
мації. Але бадьорий стан кори забезпечується не лише висхідною
активуючою ретикулярною системою, а й низхідною. Якщо
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висхідна ретикулярна система, яка подає імпульси до кори голов�
ного мозку, є засадовою щодо біологічно зумовлених форм акти�
вації (обмінні процеси, елементарні потяги організму),
то низхідна ретикулярна система викликає активуючий вплив
імпульсів, що виникають у корі головного мозку, на підкоркові
утворення і тим самим забезпечуються вищі форми вибіркової
активації, пов’язані зі складними завданнями свідомої діяльності.

Серед мозкових механізмів уваги велику роль відіграють чо�
лові ділянки головного мозку. Вони відіграють вирішальну роль
у підвищенні рівня бадьорості відповідно до поставлених перед
людиною завдань і цим самим забезпечують прояв вищих довіль�
них форм уваги. Дані нейрофізіологічних досліджень показують,
що участь чолових ділянок головного мозку людини в активації
особливо викликається мовною діяльністю, мовною інструкцією.

9.3. Різновиди і форми уваги

У психології розрізняють увагу мимовільну, довільну та
післядовільну. Усі різновиди уваги тісно взаємопов’язані і за пев�
них умов переходять один в одного.

Мимовільна увага виникає несподівано незалежно від свідо�
мості, непередбачено за умов діяльності або відпочинку,
на дозвіллі, під впливом різноманітних подразників, які діють на
той чи інший аналізатор організму. Мимовільна увага властива і
людині, і тваринам, хоча її виникнення у людини якісно
відрізняється від такої уваги у тварин. На відміну від тварин лю�
дина може оволодівати власною мимовільною увагою, предмет
мимовільного зосередження може стати предметом свідомого зо�
середження. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безу�
мовно�рефлекторна орієнтувальна діяльність. Нейрофізіоло�
гічним її механізмом є збудження, що надходять до кори з підкор�
кових ділянок великих півкуль головного мозку.

Мимовільна увага виникає тоді, коли сила сторонніх подраз�
ників перевищує силу усвідомлюваних діючих збуджень, коли
субдомінантні збудження за певних умов, за певних обставин
стають інтенсивнішими порівняно з тими, що домінують у цей
момент. Збуджувачами мимовільної уваги можуть бути не лише
зовнішні об’єкти, обставини, а й внутрішні потреби, емоційні ста�
ни, прагнення — усе, що з якогось приводу хвилює людину. Най�
частіше це трапляється тоді, коли людина стомлена, за несприят�
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ливих умов праці (спекотно, холодно, несвіже повітря
у приміщенні) або коли діяльність, якою людина займається, її не
цікавить, не потребує інтенсивної розумової активності.

Мимовільна увага є короткочасною, але за певних умов за�
лежно від сили сторонніх подразників, що діють на людину, вона
може виникати досить часто, заважаючи провідній діяльності.

Довільна увага — це свідомо спрямоване зосередження особис�
тості на предметах та явищах навколишньої дійсності, на внут�
рішній психічній діяльності. Основним компонентом довільної
уваги є воля. Силою волі людина здатна мобілізувати й зосереджу�
вати свою свідомість на необхідній діяльності досить тривалий час.

Характерними особливостями довільної уваги є цілеспрямо�
ваність, організованість діяльності, усвідомлення послідовності
дій, дисципліна розумової діяльності, здатність боротися зі сто�
ронніми відволіканнями.

Фізіологічним підґрунтям довільної уваги є умовно�рефлек�
торна діяльність, здатність гальмувати непотрібні рухи та дії. По�
зитивна індукція нервових процесів — одна з основних фізіо�
логічних підвалин довільної уваги. Отже, можна стверджувати,
що одним з основних нейрофізіологічних механізмів довільної
уваги є чолові ділянки кори великих півкуль головного мозку, які
дослідники функцій головного мозку вважають механізмом розу�
мової психічної діяльності, а отже, й довільної уваги.

У довільній увазі провідним є вибір об’єкта зосередження, за�
собів дій, що супроводжується боротьбою мотивів. Усвідомлення
процесу дій, кожного його етапу — головне, що викликає зосере�
дження на кожному етапі діяльності й готує до зосередженості на
наступному її етапі. Цей динамічний бік довільної уваги потребує
вміння розподіляти увагу між усією діяльністю — від початку до
завершення та між окремими її етапами.

Основними збуджувачами довільної уваги є усвідомлювані
потреби та обов’язки, інтереси людини, мета та засоби діяльності.
Що віддаленіша мета і складніші умови та способи її досягнення,
то менше приваблює людину сама діяльність і потребує більшого
напруження свідомості та волі, а отже, й довільної уваги. Така
діяльність (а саме такою є навчальна і трудова діяльність) потре�
бує належного її підтримання та керування.

Післядовільна увага, як свідчать досвід і спеціальні
дослідження, настає в результаті свідомого зосередження на пред�
метах та явищах у процесі довільної уваги. Долаючи труднощі під
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час довільного зосередження, людина звикає до них, сама
діяльність викликає певний інтерес до неї, а то й захоплює її вико�
навця, і увага набирає ознак мимовільного зосередження. Тому
післядовільну увагу називають ще вторинною мимовільною ува�
гою. У ній напруження волі слабшає, а інтенсивність уваги не
зменшується, залишаючись на рівні довільної уваги. Хоча в після�
довільній увазі мимовільність, свідоме зосередження на об’єкті
діяльності та його окремих етапах і зменшується, проте цей різно�
вид уваги, як і довільна увага, є свідомо контрольованим. Завдяки
тому, що інтенсивність напруження в післядовільній увазі змен�
шується, а інтерес до діяльності підвищується, вона стає три�
валішою та продуктивнішою. Тому у процесі діяльності — на�
вчальної, трудової — важливо засобами її організації та методами
праці сприяти переходу уваги від довільної до післядовільної.

У навчальній діяльності дуже важливо сприяти появі в учнів
післядовільної уваги. Навчання, як відомо, є важкою діяльністю
й порівняно швидко стомлює, особливо тоді, коли зміст уроку не
становить інтересу. Тому післядовільна увага на уроці сприяє
успішному виконанню учнями навчальних завдань і зменшенню
суб’єктивного відчуття втоми.

Залежно від змісту діяльності увага спрямовується або на
зовнішні, безпосередньо дані предмети, явища та рухи власного
тіла, які є об’єктом відчуттів і сприймань, або на внутрішню,
психічну діяльність. У цьому зв’язку виокремлюють зовнішню,
або сенсорну та рухову (моторну), увагу та внутрішню, інтелек�
туальну, увагу. Розподіл уваги на зовнішню та внутрішню, зви�
чайно, умовний, але ці форми прояву уваги мають певні особли�
вості, на які треба зважати в організації й керуванні навчальною,
трудовою та спортивною діяльністю людини.

Зовнішня увага відіграє провідну роль у спостереженні пред�
метів і явищ навколишньої дійсності та їх відображенні у свідомості
людини. Вона виявляється в активній установці, спрямуванні ор�
ганів чуття на об’єкт сприймання і спостереження, у зосередженні
на діючих органах тіла — руках, ногах, на їх напруженні. Зовнішня
увага (сенсорна, рухова) яскраво виявляється у своєрідних рухах
очей, голови, виразах обличчя, мімічних та пантомімічних виразах і
рухах, у своєрідній готовності виконувати ті чи інші трудові, на�
вчальні, спортивні завдання. Зосередження на предметах і явищах
дійсності сприяє підвищенню чутливості, тобто сенсибілізації ор�
ганів чуття — зору, слуху, нюху, смаку, дотику, а також темперамен�
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ту, статичних і кінестетичних станів організму та його органів. Сен�
сибілізація органів чуття сприяє чіткішому вибірковому сприйман�
ню предметів та явищ, їх елементів. У зовнішній увазі виокремлю�
ють зосередження на очікуваних предметах і явищах — сигналах
для дій і рухів, як у трудових і спортивних діях. Увагу до очікува�
них предметів та явищ називають пресенсорною та премоторною.

Внутрішня, або інтелектуальна, увага спрямовується на
аналіз діяльності психічних процесів (сприймання, пам’яті, уяви,
мислення) та психічних органів і переживань. Вона яскраво ви�
являється, наприклад, у розв’язанні завдань подумки, у пригаду�
ванні, міркуванні подумки. Художник М. Богданов�Бєльський
вдало зобразив прояви внутрішньої уваги учнів на картині «Усна
лічба», а художник В. Перов виразно передав переживання мис�
ливців у картині «Мисливці на спочинку».

Здатність зосереджуватися на внутрішній, психічній діяль�
ності має велике практичне значення. Таке зосередження
пов’язане зі здатністю уявляти предмети та процес дії, подумки
аналізувати їх. При цьому важливу роль відіграє внутрішнє мов�
лення. Самосвідомість неможлива без зосередження на
внутрішніх, суб’єктивних станах та індивідуальних особливостях
психічної діяльності особистості.

Під час внутрішньої уваги чутливість органів чуття зни�
жується, людина не помічає знайомих, не чує, що до неї зверта�
ються, відволікається від виконуваної діяльності. Тому в будь�
якій діяльності — трудовій, навчальній, спортивній — не реко�
мендується одночасно завантажувати і зовнішню, і внутрішню
увагу, наприклад загадувати учням розв’язати подумки завдання
або пригадати формулу, дати, назви і водночас демонструвати за�
соби унаочнення, сприймати написане на дошці, спостерігати ге�
ографічну карту, стежити за дією приладу. Це потребує досить
розвиненої здатності розподіляти увагу між зовнішньо та
внутрішньо спрямованою діяльністю.

9.4. Властивості уваги

В увазі виокремлюють такі її характерні властивості: зосеред�
женість, або концентрацію уваги, стійкість, переключення, розподіл
та обсяг. Ці властивості є основною передумовою продуктивності
праці, навчання, спортивної та іншої діяльності особистості.
У різних видах діяльності ці властивості виявляються по�різному.
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Зосередження уваги — центральна її особливість. Вона вияв�
ляється в мірі інтенсивності зосередження на об’єктах, що є пред�
метом розумової або фізичної діяльності. Заглибившись, людина
не помічає дії на неї сторонніх подразників, того, що відбувається
навколо. Фізіологічним підґрунтям зосередженості є позитивна
індукція нервових процесів збудження та гальмування.

Зосередженість, тобто концентрація уваги, залежить від
змісту діяльності, міри інтересу до неї та насамперед від індивіду�
альних особливостей людини: її вміння, звички зосереджуватися,
підґрунтям чого є активність і стійкість збуджень у діючих ділян�
ках кори великих півкуль головного мозку. І. Ньютон на запитан�
ня, завдяки чому йому вдалося відкрити закон всесвітнього
тяжіння, відповів, що завдяки тому, що він невпинно думав про
це питання. Але при цьому важливу роль відіграють методи робо�
ти, від яких значною мірою залежить підтримка інтенсивності
збудження впродовж необхідного часу, наприклад протягом уро�
ку у школі або протягом часу, що потрібний для виконання будь�
якої іншої діяльності.

Зосередження уваги тісно пов’язане зі стійкістю уваги.
Стійкість уваги характеризується тривалістю зосередження на
об’єктах діяльності. Стійкість, як і зосередженість, залежить від
сили або інтенсивності збудження, що забезпечується і силою дії
об’єктів діяльності, і індивідуальними можливостями особис�
тості — значущістю для неї діяльності, інтересом до неї. Сила ува�
ги зменшується за несприятливих умов діяльності (галас, не�
сприятлива температура, несвіже повітря) та залежно від міри
втоми, стану здоров’я. Про силу уваги можна зробити висновок
за частотою і тривалістю відволікань, які є мимовільними реагу�
ваннями на різні випадкові подразники зовнішнього та
внутрішнього походження. Стійкість уваги буває тривалішою за
сприятливих умов діяльності, при усвідомленні важливості ви�
конуваного завдання та терміновості його виконання, якщо ор�
ганізації та методам праці властиві елементи, які активізують ро�
зумову діяльність. Зосередженість уваги та її стійкість у процесі
діяльності можуть порушуватися: сила і тривалість зменшують�
ся, увага слабшає, людина відволікається від об’єкта діяльності.
Відволікання настає тоді, коли відсутні чинники, які сприяють
зосередженості та стійкості уваги, про що вже йшлося. Несприят�
ливі умови діяльності, важкі за змістом і способом виконання за�
вдання, а також нецікаві, відсутність інтересу до змісту діяль�
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ності та вміння і навичок працювати прискорюють утому і
відволікають увагу від об’єктів діяльності.

Особливо помітно відволікання уваги виявляється
у розсіяних людей. Розсіяність — це негативна особливість ува�
ги, яка зумовлюється ослабленням сили зосередженості.
Фізіологічним підґрунтям її є слабкість збудження в ділянках ко�
ри головного мозку. Люди, а особливо діти, яким властива
слабкість уваги, постійно відволікаються, їхня увага швидко пе�
реходить з предмета на предмет, не затримуючись на якомусь із
них, їм важко зосередитися на чомусь одному більш�менш трива�
лий час. Такі люди, переважно учні, потребують того, щоб їхню
розумову діяльність підтримували засобами унаочнення, ак�
тивізували збудженням інтересу до завдань, не затримували на
одноманітному матеріалі та на одному різновиді сприймання —
зоровому або слуховому. Чергування зорового, слухового та ру�
хового різновидів сприймання сприяє подоланню розсіяності.
Розсіяність виявляється і під час інтенсивного зосередження на
чомусь. Але така розсіяність пояснюється глибиною зосереджен�
ня, а не його слабкістю та поверховістю. Рівень зосередженості
уваги у процесі праці та навчання коливається. Ці коливання ви�
являються в періодичному зниженні та підвищенні зосередження.
Періоди коливання, як свідчать дослідження вітчизняного психо�
лога М. Ланге, становлять від двох�трьох до 12 секунд. Коливання
пояснюються зниженням і підвищенням працездатності клітин
кори великих півкуль головного мозку, які залежать не лише від
внутрішніх умов (утоми, живлення мозку киснем тощо), а й від
зовнішніх — одноманітності подразників, що знижує силу збуд�
ження клітин аналізатора в корі великих півкуль головного мозку.
Але в умовах інтенсивної праці, її змістовності, позитивного став�
лення до неї періоди коливання набагато збільшуються.

Відволікання уваги не слід плутати з її переключенням. ПереE
ключення уваги — це навмисне її перенесення з одного предмета
на інший, якщо цього потребує діяльність. Фізіологічним
підґрунтям переключення уваги є гальмування оптимального
збудження в одних ділянках і виникнення його в інших.

Переключення уваги з одних об’єктів на інші вимагає належ�
ного володіння власною увагою, усвідомлення послідовності дій
та операцій з предметами, які потребують опрацювання, вміння
керувати власною увагою, що здобувається у процесі діяльності.
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Переключення уваги відбувається з різною швидкістю. Це за�
лежить від змісту діяльності та індивідуальних особливостей лю�
дини. Існують різновиди діяльності, в яких швидкість переклю�
чення є вирішальною: у праці, наприклад у пілотів, водіїв, опера�
торів, особливо в аварійних ситуаціях. Люди зі збудливим типом
нервової системи швидше переключають увагу, ніж із
гальмівним. Як свідчать дослідження, швидкість переключення
уваги дорівнює 0,2–0,3 секунди, тобто цього часу вистачає, щоб
подолати інертність, яка настає у процесі роботи, і переключити�
ся на інший об’єкт. У процесі вправляння у швидкості переклю�
чення уваги можна добитися зменшення інертності нервових
процесів мозку і поліпшити швидкість переключення на вико�
нання інших дій та операцій.

Концентрація уваги може бути як вузькою, так і ширшою, ко�
ли людина зосереджується не на одному, а на кількох об’єктах.
За ширшої концентрації уваги відбувається її розподіл. Він вияв�
ляється в тому, що людина одночасно виконує кілька різновидів
діяльності. Можна, наприклад, слухати пояснення вчителя й за�
нотовувати їх, виконувати певне завдання та слухати радіо. Пере�
думова такого переключення полягає в тому, що одна дія — звич�
на, виконується автоматично, а інша — за участю свідомості.
При розподілі уваги одна діяльність пов’язана з осередком опти�
мальної збудженості ділянки кори великих півкуль головного
мозку, а інша, яка потребує меншої уваги, здійснюється ділянка�
ми мозку з меншою збудливістю.

Здатність розподіляти увагу властива всім людям, але вона
має індивідуальні особливості. Деяким людям важко зосереджу�
ватися на двох різновидах діяльності, а дехто здатний одночасно
виконувати кілька різновидів діяльності. Подейкують, нібито
Юлій Цезар і Наполеон були здатні одночасно писати одне, чита�
ти друге, слухати третє, говорити про четверте. Така здатність
розподіляти увагу викликає сумнів. Мабуть, вони володіли
вмінням дуже швидко переключати увагу з одного об’єкта на
інший, а також великою автоматизованістю, звичністю окремих
компонентів тих чи інших виконуваних ними дій. Саме це могло
справляти враження одночасності їх виконання.

Увага людини різна за обсягом. Під обсягом уваги розуміють
кількість об’єктів, які можуть бути охоплені увагою і сприйняті
в найкоротший час. За цією ознакою увага може бути вузькою та
широкою.
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Широта обсягу уваги залежить від спорідненості сприймано�
го матеріалу, а також від вікових особливостей людини.

Якщо матеріал, який сприймається, легко асоціюється, тобто
взаємопов’язується, то обсяг уваги збільшується. Дослідженнями
встановлено, що обсяг уваги дорослої людини при сприйманні
непов’язаного за змістом матеріалу (незрозумілі сполучення
літер, фігури, окремі літери) становить 4–6 об’єктів при сприй�
манні його впродовж 0,1–0,2 секунди. Обсяг же уваги дітей при
сприйманні такого самого матеріалу і за такої самої швидкості ек�
спозиції дорівнює 2–3 об’єкти. Попереднє ознайомлення з ма�
теріалом збільшує обсяг уваги.

Особливості виявлення властивостей уваги залежать від ста�
ну, інтенсивності, спрямованості та мотивації як пізнавальної,
так і емоційно�вольової діяльності.

Властивості уваги виявляються різними способами. Найдос�
тупніший метод дослідження уваги — спостереження діяльності
особистості. Воно дає можливість спостерігати інтенсивність і
тривалість зосередження, відволікання. Кількість і тривалість
відволікань упродовж уроку є показником інтенсивності зосере�
дження.

Для дослідження обсягу і розподілу уваги широко використо�
вують тахістоскоп — прилад, за допомогою якого можна нетри�
валий час експонувати матеріал. Кількість сприйнятого ма�
теріалу, одноманітного або різного за змістом та формою, подано�
го одночасно, є показником обсягу або розподілу уваги. Викори�
стання тесту Бурдона (метод коректурної проби), який полягає
у викреслюванні певних літер серед неорганізованого тексту або
певних фігур серед багатьох фігур, дає можливість дослідити і зо�
середженість, і розподіл, і переключення уваги.

Ключові поняття теми 

Увага, уважність, осередок оптимального збудження, домінан-
та, орієнтувальний рефлекс, взаємна індукція, мимовільна увага,
довільна увага, післядовільна увага, зовнішня увага, внутрішня
увага, обсяг уваги, стійкість уваги, розподіл уваги, переключення
уваги, коливання уваги, розсіяність уваги.
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Формалізована структура змісту теми

Психічна функція уваги:
зосередження свідомості на об’єкті діяльності. 
Фізіологічний механізм уваги:
взаємна індукція процесів збудження та гальмування, виник�

нення в корі півкуль головного мозку осередку оптимального
збудження (І. Павлов), домінанти (О. Ухтомський).

Запитання для самостійної роботи

1. У чому виявляється увага?
2. Охарактеризуйте фізіологічний механізм уваги.
3. Що таке осередок оптимального збудження?
4. Що таке домінанта?
5. Що є джерелом уваги особистості в її діяльності?
6. Чим зумовлені різні погляди психологів на природу уваги?
7. Охарактеризуйте структуру уваги.
8. У чому полягає механізм відволікання та розсіяності уваги?
9. Як взаємопов’язані увага та діяльність людини?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи можлива психічна активність без уваги?
2. Чи можлива діяльність без уваги?
3. Чи завжди довільна увага пов’язана зі свідомою метою?
4. Чи згодні ви з думкою, що увага виявляється тільки в діяль�

ності й підтримується виключно нею?
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За наявністю
вольової регуляції:
– мимовільна

– довільна
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на об’єкти:
– зовнішня

– внутрішня

Структура:
– стійкість

– концентрація

– обсяг

– переключення

– розподіл

–коливання

УВАГА



5. Чи згодні ви з твердженням, що зовнішня увага виникає
пізніше, ніж внутрішня?

6. Чи завжди виникнення інтересу до діяльності зумовлює пе�
рехід довільної уваги в післядовільну?

7. Чи вважаєте ви, що пояснення фізіологічної суті механізмів
уваги як осередку оптимального збудження та як домінанти
принципово різняться?

8. Чи можливий розподіл уваги між такими різновидами діяль�
ності: переписування тексту, слухання музики, періодичні
відповіді на запитання іншої особи?

9. Чи завжди розсіяність уваги є показником невміння особис�
тості зосереджуватися на об’єкті діяльності?

10. Чи згодні ви з думкою, що висока концентрація уваги на
об’єкті діяльності завжди пов’язана зі сприятливими об’єк�
тивними умовами та відсутністю сторонніх подразників, що
відволікають?

11. Чи всі перелічені далі характеристики діяльності потребують
від людини більше зусиль на підтримання уваги: віддалена
мета, складність, нецікавий зміст, невеликий обсяг роботи?

Завдання та проблемні ситуації 

1. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть позитивно
впливати на прояви уваги особистості?

2. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть негативно
впливати на прояви уваги особистості?

3. Чому у світловій рекламі світло періодично вимикається?
З якою метою це робиться?

4. І. Ньютон мав звичку варити яйце на спиртівці за робочим
столом, щоб зайвий раз не відволікатися від роботи. Одного
разу в момент напруженої розумової праці замість яйця він
вкинув у каструлю свого годинника. Як можна пояснити цей
факт?

5. Яку людину можна назвати більш уважною:
– яка, займаючись діяльністю, перебуває у стані глибокої зосе�

редженості й не помічає нічого навколо;
– яка за мить здатна помітити всі деталі ситуації й не випуска�

ти з поля зору жодної дрібниці;
— яка незалежно від того, що робить, здатна бачити й чути все,

що так чи інакше пов’язане з діяльністю.
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6. Хижак може тривалий час вистежувати жертву. Чи можна йо�
го увагу охарактеризувати як довільну?
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Розділ 10 
ВІДЧУТТЯ

10.1. Загальна характеристика пізнавальних процесів.
Поняття про відчуття

Пізнавальна діяльність — це процес відображення в мозку
людини предметів та явищ дійсності.

Відображення реальності в людській свідомості може відбу�
ватися на рівні чуттєвого та абстрактного пізнання.

Чуттєве пізнання характеризується тим, що предмети і явища
об’єктивного світу безпосередньо діють на органи чуття люди�
ни — її зір, слух, нюх, тактильні та інші аналізатори і відображу�
ються у мозку. До цієї форми пізнання дійсності належать пізна�
вальні психічні процеси відчуття та сприймання. Враження,
одержані за допомогою відчуттів і сприймань, несуть інформацію
про зовнішні ознаки та властивості об’єктів, утворюючи чуттєвий
досвід людини.

Вищою формою пізнання людиною дійсності є абстрактне
пізнання, що відбувається за участю процесів мислення та уяви.
У розвиненому вигляді ці пізнавальні процеси властиві тільки
людині, яка має свідомість і виявляє психічну активність у діяль�
ності. Істотною особливістю мислення та уяви є опосередкова�
ний характер відображення ними дійсності, зумовлений викори�
станням раніше здобутих знань, досвіду, міркуваннями, побудо�
вою гіпотез тощо. Об’єктом пізнання у процесах мислення та уя�
ви є внутрішні, безпосередньо не дані у відчуттях властивості
об’єктів, закономірності явищ і процесів.

Важливу роль у пізнавальній діяльності людини відіграє
пам’ять, яка своєрідно відображає, фіксує й відтворює те, що
відображується у свідомості у процесі пізнання.

Важливою характеристикою пізнавальної діяльності є
емоційноEвольові процеси, які спонукають особистість до актив�
них дій, вольових актів.

Пізнання предметів і явищ об’єктивної дійсності, психічного
життя людини здійснюється всіма пізнавальними процесами.
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Підґрунтям розумового пізнання світу, яким би складним воно
не було, є чуттєве пізнання. Разом з тим сприймання, запам’ято�
вування, відтворення та інші процеси неможливі без участі в них
розумової діяльності, переживань і вольових прагнень. Але кож�
ний з цих процесів має певні закономірності й постає у психічній
діяльності або як провідний, або як допоміжний.

Відчуття — пізнавальний психічний процес відображення
в мозку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх
безпосередній дії на органи чуття людини.

Відчуття — це найпростіший психічний процес, первинна фор�
ма орієнтування живого організму в навколишньому середовищі.
З відчуттів починається пізнавальна діяльність людини. За допо�
могою різних аналізаторів вона відбирає, нагромаджує інфор�
мацію про об’єктивну реальність, про власні суб’єктивні стани й
на підставі одержуваних вражень виробляє адекватні умовам спо�
соби реагування на зовнішні та внутрішні впливи. Органи чуття —
це єдині канали, по яких зовнішній світ проникає у свідомість лю�
дини. Відображуючи об’єктивні характеристики предметів і явищ,
відчуття існують у свідомості як суб’єктивні образи об’єктивного
світу. Ця особливість відчуттів зумовлена, з одного боку, приро�
дою самих відчуттів як продукту відображувальної діяльності
мозку, а з іншого — психічним складом особистості, що відчуває.

Для відчуттів характерне їх позитивне або негативне
емоційне забарвлення. Приємні або неприємні відчуття сиг�
налізують про позитивну чи негативну дію подразника й викли�
кають відповідну дію на нього. Життєва і гностична роль
відчуттів дуже важлива, оскільки вони є єдиним джерелом наших
знань про зовнішній світ і про нас самих.

10.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів

Вчення про вищу нервову діяльність розкриває науково�при�
родничі підвалини відчуттів. І. Сєченов та І. Павлов своїми
дослідженнями показали, що відчуття — це своєрідні рефлекторні
дії, фізіологічним підґрунтям яких є нервові процеси, що виника�
ють у результаті впливу подразників на органи чуття, або аналіза�
тори. Аналізатори — це органи тваринного, у тому числі й людсько�
го, організму, які аналізують навколишню дійсність і виокремлю�
ють у ній ті чи інші різновиди енергії: зоровий аналізатор виокрем�
лює світлову енергію, або коливання електромагнітних хвиль, слу�
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ховий — звуки, тобто коливання повітря, смаковий, нюховий —
хімічні властивості речовин, шкірні — теплові, механічні властивос�
ті предметів та явищ, що спричинюють ті чи інші відчуття. У кож�
ному аналізаторі є периферійна, аналізуюча частина, або рецептор,
тобто орган чуття, призначенням якого є виокремлення в
навколишній дійсності світла, звуку, запаху та інших властивостей.
Інша його частина — провідний шлях від рецептора до центральної
частини аналізатора, розміщеної в мозку. У центральній частині
аналізатора розрізняють його ядро, тобто скупчення чутливих
клітин, і розсіяні поза ним клітини. Ядро аналізатора, як зазначав І.
Павлов, здійснює тонкий аналіз і синтез збуджень, що надходять
від рецептора. За його допомогою подразники диференціюються за
особливостями, якістю та інтенсивністю. Розсіяні клітини здійс�
нюють більш грубий аналіз, наприклад відрізняють лише музичні
звуки від шумів, виконують нечітке розрізнення кольорів, запахів.

Органічні порушення будь�якої частини аналізатора — пери�
ферійної, провідної або центральної — спричинюють або сліпоту,
або глухоту, або втрату нюху, смаку тощо залежно від того, який
аналізатор порушено. Якщо порушується лише центральна час�
тина аналізатора, виникає нерозуміння почутого, побаченого, хо�
ча відчуття світла чи звуку існує.

Фізіологічним підґрунтям простіших відчуттів та чутливості
на перших етапах життя людини є природжена безумовно�ре�
флекторна діяльність нервової системи. Складніші відчуття зу�
мовлюються умовно�рефлекторною, аналітико�синтетичною
діяльністю головного мозку.

10.3. Класифікація і різновиди відчуттів

Існують різні класифікації органів відчуттів і чутливості ор�
ганізму до подразників, що надходять до аналізаторів із зовнішньо�
го світу або зсередини організму. Залежно від міри контакту орга�
нів чуття з подразниками розрізняють чутливість контактну (до�
тикову, смакову, больову) та дистантну (зорову, слухову, нюхову).
За розміщенням рецепторів в організмі — на поверхні, всередині
організму, в м’язах і сухожилках — розрізняють відчуття ексте�
роцептивні, що відображують властивості предметів та явищ зов�
нішнього світу (зорові, слухові, нюхові, смакові), інтероцептивні,
що несуть інформацію про стан внутрішніх органів (відчуття
голоду, спраги, втоми), та пропріоцептивні, що відображують
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рухи органів тіла і його стан (кінестетичні та статичні). Як са�
мостійні виокремлюють температурні відчуття, що є функцією
особливого температурного аналізатора, який здійснює терморе�
гуляцію і теплообмін організму з навколишнім середовищем.
Температурні відчуття належать також до дотикових.

Відповідно до системи аналізаторів розрізняють відчуття зо�
рові, слухові, дотикові, больові, температурні, смакові, нюхові,
голоду і спраги, статеві, кінестетичні та статичні. Кожний із цих
різновидів відчуття має певний орган (аналізатор), певні зако�
номірності виникнення та перебігу.

Органом зорових відчуттів є око, в якому розрізняють части�
ни — світлозаломлюючу (рогівка, зіниця, скловидне тіло) та
світлочутливу (сітківка з її чутливими до денного кольорового
світла колбочками і чутливими до темряви паличками).

Розрізняють хроматичні та ахроматичні кольори. Хроматичні
характеризуються кольоровим тоном, світлістю та насиченістю.
Кольоровий тон — це властивість, за якою відрізняється певний
колір від будь�якого іншого при однаковій їх світлості та насиче�
ності. Кольоровий тон залежить від довжини світлової хвилі.
Світлість кольору — міра відмінності певного кольору від чорно�
го. Найменша світлість властива чорному кольору, а найбільша —
білому. Яскравість кольору залежить від інтенсивності світлової
хвилі, тобто від амплітуди її коливання. Насиченість кольору —
міра виявлення кольорового тону, тобто міра відмінності певного
кольору від сірого, однакового з ним за світлістю.

Ахроматичні кольори розрізняються лише за мірою світлості,
що залежить від коефіцієнта відбиття світла. Білий папір має ко�
ефіцієнт відбиття 0,60–0,85, а чорний — 0,04–0,003 (папір, в який
загортають фотоплівку, чорний оксамит).

Чутливість ока до кольорів є різною. До синього кольору чут�
ливість у 40 разів менша, ніж до жовтого. Найяскравішою є жов�
то�зелена частина спектра. Найсвітлішим є жовтий колір, від
якого світлість спадає у бік червоного та фіолетового.

За звичайних умов людина здатна розрізняти близько 150 ко�
льорів за кольоровим тоном, 20 відтінків — за насиченістю,
близько 200 — за світлістю. Під впливом вправ кольорова чут�
ливість збільшується.

Чутливість до кольорів може ослаблюватися в результаті
травм, захворювань. У 5–7 відсотків чоловіків і 1–1,5 відсотка
жінок спостерігається дальтонізм, тобто нездатність розрізняти
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кольори. Це явище спадкового походження. Воно передається
здебільшого по чоловічій лінії — від батька через доньку до
внуків. Дальтонізм є протипоказанням для професійної діяль�
ності, яка потребує розрізнення кольорів — кольорової сиг�
налізації, при фарбуванні та ін.

Слухові відчуття сприймаються за допомогою вуха — органа,
у будові якого розрізняють звукопровідну та звукочутливу час�
тини. Звукопровідна частина вуха — зовнішнє вухо, барабанна
перетинка, ковадло, молоточок та стремено, що містяться в серед�
ньому вусі. Вони проводять коливання звукової хвилі до цент�
ральної частини вуха, в якій міститься звукочутлива його части�
на — кортіїв орган. Він складається із слухової мембрани, попе�
речні волоконця якої довжиною 0,04–0,5 мм резонують на зву�
кові хвилі, що надходять із середнього вуха, викликають збуд�
ження чутливих клітин кортієвого органа. Це збудження пере�
дається слуховим нервом до слухової ділянки кори великих
півкуль головного мозку (скронева доля).

Функція органа слуху полягає в аналізі звуків з коливанням
16–20000 Гц і диференціації їх на шуми і тони. Серед тонів вирізня�
ються музичні. У музиці вживають тони від 27,5 до 4224 коливань.

Звукові хвилі розрізняють за висотою, голосністю (інтен�
сивністю) та тембром. Висотна чутливість до звуків зумов�
люється частотою коливань звукової хвилі. Найкраще відчува�
ються звуки з коливанням звукової хвилі 1000–4000 Гц. Вправ�
лянням можна досягти розрізнення 20–30 щаблів за висотою зву�
ку між звуками двох сусідніх клавіш фортепіано.

Голосність, або інтенсивність, звука залежить від амплітуди
коливання звукової хвилі, її визначають у белах або децибелах
(децибел у 10 разів менший від бела). Найменше зростання або
зниження голосності, яке може відчувати людське вухо, дорівнює
одному децибелу.

Тембр відображує форму коливання звуку. Звичайне коли�
вання звукової хвилі (звук камертона) має форму синусоїди. Му�
зичні звуки (спів, звуки музичного інструмента) дуже складні.
Вони складаються з головного та часткових, або парціальних,
тонів. Часткові тони — це звуки від коливання половини, чверті,
восьмої тощо частин цілого тону. Утворюється складне звучання
певної висоти та сили, яке характеризується певним тембром,
тобто своєрідною сукупністю основного та часткових тонів.
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Тембр розвивається у дітей з розвитком мовлення. Діти вже
в першому півріччі свого життя здатні реагувати на спів, музику,
на інтонації мовлення, розрізняють ритмічний бік мовлення,
а наприкінці першого року життя — звуки мови.

Тактильні, больові й температурні відчуття є функціями ор�
ганів, розміщених у шкірі.

Тактильні відчуття дають знання про міру рівності та
рельєфності поверхні предметів, яка відчувається при їх обмацу�
ванні. Найбільше органів тактильного відчуття розміщено на
пучках, кінчику язика. При сильному тисненні на згадані органи
відчувається біль. Тактильні відчуття, як і зір, відіграють велику
роль у сприйманні форми, розміру предметів, розташуванні їх
у просторі. Вони особливо розвинені у сліпих, компенсуючи
відсутність зору при сприйманні деяких просторових явищ.
На цьому принципі побудована азбука Брайля для сліпих, в якій
літери зображено у вигляді опуклих крапок.

Больові відчуття, органів яких на зовнішній і внутрішній по�
верхнях тіла найбільше, сигналізують про порушення тканини і,
що природно, викликають захисну реакцію. Спрямованість уваги
на біль посилює його, а відвернення — ослаблює больові відчут�
тя. Відчуття болю, що зафіксоване в центральній частині больо�
вого аналізатора (у корі головного мозку), спричинює ілюзію бо�
лю в ампутованих кінцівках (так званий фантомний біль).

Температурні відчуття (холоду, тепла) спричинюються кон�
тактом з предметами, що мають температуру вищу або нижчу,
ніж температура тіла. Можна викликати парадоксальні відчуття
тепла та холоду: дотик до холодного спричинює відчуття тепла,
а дотик до теплого — відчуття холоду. Температурні відчуття зу�
мовлюються і органічними процесами (кровообігом), і психічни�
ми станами (емоційними переживаннями). Ці стани знайшли
у мові образні вирази: «кидає то в жар, то в холод». Температурні
відчуття сигналізують про міру сприятливості оточення для
життєдіяльності, про стан здоров’я організму.

Вібраційне чуття яскраво виявляється у глухих і сліпих.
Глухі та сліпі реагують на вібрацію предметів, відчувають її
ритмічність.

Органа вібраційного чуття поки що не знайдено. Це чуття
значною мірою пов’язане із зоровою та слуховою чутливістю.
Вібраційне чуття є професійно важливим у тих спеціальностях,
де вібрація предмета свідчить про якісні особливості діяльності.
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Нюхові відчуття здійснюються спеціальними нюховими пу�
хирцями, розміщеними на внутрішній поверхні носа. Не тільки
тварини, а й людина дуже чутлива до запахів. Нюхові відчуття
сигналізують організму про придатність продуктів для вживан�
ня, про стан (чисте чи несвіже) повітря. Орган нюху людини ду�
же чутливий до запахів. Людина нюхом може відчути наявність
у повітрі дуже незначних часточок пахучої речовини (трояндової
олії, сірководню, мускусу тощо). Наприклад, у собак нюх так роз�
винений, що вони можуть відчути одну молекулу пахучої речови�
ни, розчиненої в одному кубічному сантиметрі рідини. Нюхові
відчуття важливі не лише для життєдіяльності, а й для деяких
професій: фахівці з деяких спеціальностей міру хімічної реакції
або придатність продуктів випробовують нюхом.

Органом смакових відчуттів є спеціальні чутливі до хімічних
подразників колбочки, розміщені на язиці та піднебінні. Середня
і нижня частини язика смакових органів не мають. Розрізняють
чутливість до гіркого і найменшою мірою — до солодкого. Смаки
здатні до змішування, тому відчувається кисло� чи гіркувато�со�
лодке. Це дає можливість комбінувати різні смакові властивості
продуктів у харчовій промисловості. Смакові відчуття, як і ню�
хові, мають важливе значення для життя — вони сигналізують
про міру придатності харчових продуктів для вживання. Ця чут�
ливість професійно необхідна в кулінарних спеціальностях. На�
приклад, у харчовій промисловості дегустація продуктів потре�
бує високої смакової чутливості та здатності диференціювати на�
явність у продуктах тих чи інших смакових речовин, щоб регулю�
вати їх виготовлення. Смакові відчуття розвиваються під впли�
вом вправляння та життєвої практики або ослаблюються, якщо
не підкріплюються.

Статичні, або гравітаційні, відчуття відбивають положен�
ня нашого тіла у просторі: лежання, стояння, сидіння, рівновагу,
падання. Рецептори цих відчуттів містяться у вестибулярному
апараті внутрішнього вуха (присінок, півколові канали).
При зміні тіла відносно площини землі (при їзді, на воді, у літа�
ку) та при захворюванні вестибулярного апарата виникає запа�
морочення, втрачаються рівновага, орієнтація у просторі. Пору�
шення діяльності вестибулярного апарату протипоказане для
спеціальностей пілота, космонавта, для роботи на судні.

Кінестетичні відчуття відбивають рухи та стани окремих ча�
стин тіла: рук, ніг, голови, корпуса. Рецепторами цих відчуттів є
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спеціальні органи, розміщені у м’язах і сухожиллях. Тиск на ці
органи під час рухів викликає відчуття положення тіла. Кінесте�
тичні відчуття, даючи знання про силу, швидкість, міру рухів,
сприяють регуляції цілої низки дій. У багатьох професіях,
у фізичній культурі ці відчуття сприяють координації рухів.
Мовні кінестезії є засадовими стосовно артикуляції. Отже, фор�
мування кінестетичних відчуттів у процесі навчання та вихован�
ня — важливе завдання освітніх, фізкультурних установ, трудо�
вого виховання та навчання.

Органічні відчуття сигналізують про такі стани організму, як
голод, спрага, самопочуття, утома, біль, їх аналізатори містяться
всередині організму і реагують на міру достатності в організмі по�
живних речовин, кисню або на наявність в органах тіла, у нер�
вовій системі продуктів розпаду, що відбувається під час праці,
вживання недоброякісних продуктів, алкоголю та ін.

Органічні відчуття викликають різні емоційні стани, які лю�
дина своїми діями намагається підтримувати або усувати.
Раціональність цих дій (вживання їжі, напоїв, ліків; відпочинок;
праця) потребує обізнаності з характером органічних відчуттів, їх
причинами та доцільністю заходів щодо їх усунення або задово�
лення. Деякі ліки, їжа, куріння на якийсь час гальмують, прита�
мовують певні неприємні відчуття, проте водночас завдають ор�
ганізмові значної шкоди.

10.4. Основні властивості відчуттів

Кожне відчуття виникає й розвивається за певними законо�
мірностями. Проте всі відчуття мають багато спільного — якість,
інтенсивність і тривалість. Відмітні особливості відчуттів —
адаптація, синестезія, сенсибілізація, вправність та взаємодія.

Якість відчуттів — це особливість, якою одне відчуття відріз�
няється від інших, наприклад кольоровий тон, особливості слу�
хових, нюхових, смакових відчуттів тощо. Якість відчуттів вик�
ликається специфічними різновидами подразників, що надхо�
дять ззовні до органів чуття. Вона зумовлюється будовою органу
відчуття, здатною відображати вплив енергії зовнішнього світу.

Інтенсивність відчуттів — це кількісна характеристика
відчуттів, тобто більша чи менша сила їх виявлення. Інтен�
сивність відчуттів залежить від сили подразника, що їх викликає.
Але ця залежність досить складна і має певні закономірності. Се�
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ред них насамперед виявляються чутливість аналізатора та поро�
ги цієї чутливості.

Під чутливістю розуміють здатність аналізатора реагувати на
дію адекватного подразника, відчувати його. Спеціальні психо�
логічні та фізіологічні дослідження показали, що адекватний
подразник викликає відчуття тоді, коли інтенсивність його дії,
його сила досягає певного рівня, порогу. Підпорогова сила под�
разника відчуття не викликає. Отже, порогом відчуття назива�
ють такий рівень інтенсивності подразника, який здатний викли�
кати відчуття. Розрізняють пороги абсолютний і розрізнений, або
диференційний.

Абсолютний поріг буває нижній і верхній. 
Нижній поріг характеру відчуття характеризує міру гостроти

чутливості аналізатора до адекватного подразника, її можна вимі�
ряти. Якщо абсолютний поріг позначити Р, а абсолютну чутли�
вість — Е, то зв’язок абсолютної чутливості та абсолютного порогу
можна виразити формулою Е = 1/Р. Наприклад, якщо індивід від�
чуває цокання годинника на відстані 5 метрів, то поріг його слухо�
вої чутливості Е = 1/5. Якщо цокання годинника людина розрізняє
на відстані 8 метрів, то нижній поріг її слухового відчуття Е = 1/8.
Отже, поріг слухового відчуття другої людини кращий, ніж першої.

Верхній поріг чутливості — це та максимальна сила подразни�
ка, яка ще викликає адекватне відчуття. Подальше збільшення йо�
го сили викликає неадекватне відчуття — больове або якесь інше.

Абсолютна чутливість і величина порогу відчуття перебува�
ють в оберненій залежності. Чим вища чутливість, тим нижчий
поріг чутливості, і навпаки, при слабкій чутливості поріг відчут�
тя зростає, тобто потрібна більша інтенсивність подразника, щоб
викликати відчуття його дії.

Поріг відчуття залежить від багатьох індивідуальних особли�
востей людини — природжених (тип нервової системи, чут�
ливість аналізатора) та набутих (праця, умови виховання, стан
здоров’я). Належні умови життя, праця, виховання сприяють
розвитку тієї чи іншої чутливості, а несприятливі спричинюють її
згасання. Віддалення верхнього абсолютного порогу від нижньо�
го характеризує діапазон чутливості особистості. У похилому
віці цей діапазон значно зменшується. Крім абсолютного порогу
відчуття розрізняють ще поріг розрізнення, або диференційний
поріг. Він полягає у здатності відчувати найменшу різницю
в інтенсивності двох діючих подразників, диференціювати под�
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разники за силою, розміщувати їх за силою від найслабшого до
найсильнішого. Дослідженнями доведено, що диференційна чут�
ливість, здатність розрізняти інтенсивності подразників є зако�
номірною. Французький фізик П. Бугер довів, що помічена
різниця в яскравості світла — величина стала стосовно вихідної.
Вона дорівнює 1/100 вихідної величини яскравості. Так, щоб
помітити різницю між якимось світлом та світлом потужністю
200 Вт, треба, щоб воно збільшилося на 1/100 своєї яскравості.
Такою буде яскравість джерела світла потужністю 202 Вт.
Німецький фізіолог Е. Вебер показав, що відчуття різниці у вазі
двох предметів дорівнює 1/30 ваги вихідного предмета. Напри�
клад, щоб відчути різницю ваги 100 г, треба до 100 г додати 1/30
цієї ваги, тобто 3,4 г. Так само доведено сталість відношення
різниці вихідного та порівнюваного з ним іншого подразника,
щоб відчути між ними різницю в інтенсивності, і для інших
аналізаторів. Для звукової чутливості ця різниця дорівнює 1/10,
для смакової — 1/6–1/10, для нюхової — 1/4–1/3.

Чутливість до різниці сили подразників, як і абсолютна чут�
ливість, перебуває в оберненій залежності. При кращій чутли�
вості її поріг менший, а при слабшій — більший, тобто в першому
випадку різниця буде меншою, а у другому — більшою.

Фізіологічним підґрунтям диференційного порогу є процес
гальмування.

Чутливість до розрізнення сили подразників має велике значен�
ня у багатьох різновидах професійної діяльності — музичній, харчо�
промисловій, в обробці матеріалів (дерева, металу, пластмаси).

Відчуття сили подразника може підвищуватись і знижува�
тись. Зниження чутливості викликається адаптацією, тобто при�
стосуванням органу чуття до подразника. Орган зору, пристосо�
вуючись до яскравого світла, знижує свою чутливість, а в темряві
вона більш як у 200 тисяч разів підвищується. Явище адаптації
помітно виявляється в тактильній, нюховій, слуховій чутливості.
У больовій і статичній чутливості вона виявляється значно мен�
шою мірою. Адаптація аналізатора до сили подразника має як по�
зитивне, так і негативне значення. В одних випадках зменшення
відчуття сили подразника сприяє життєдіяльності (адаптація до
сильних звуків, незначна адаптація до стану організму в про�
сторі), а в інших — завдає значної шкоди (нюхова адаптація за
умов загазованого середовища).
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На відміну від адаптації аналізатора до подразника можна
спостерігати збільшення чутливості, або сенсибілізацію, до под�
разника. Якщо старанно, пильно вдивлятися, вслуховуватися,
смакувати, то чутливість до властивостей предметів та явищ стає
чіткішою, яскравішою, і предмети та їх якості набагато краще
розрізняються.

Діяльність аналізаторів не є ізольованою, вони взаємодіють.
Ця взаємодія виявляється по�різному: в одних випадках як синеE
стезія відчуттів, наприклад, чуття кольоровості звуку («малино�
вий дзвін»), теплоти кольорів — «холодні» або «гарячі» тони ко�
льорів тощо, а в інших — як збільшення або зменшення чутли�
вості одних подразників під дією інших. Доведено, що освітлення
ока підвищує слухову чутливість, а слабкі звуки підвищують зо�
рову чутливість, миття голови холодною водою підвищує чут�
ливість до червоного та ін.

У відчуттях відбувається післядія в аналізаторах. Це явище
пояснюється певною інертністю нервових процесів, яка спричи�
нюється до того, що відчуття подразника (зорового, дотикового,
слухового тощо) продовжується якийсь час після припинення
його дії. Відчуття світла, наприклад, якийсь час триває, коли лам�
пу вимкнено, відчуття тиску предмета на плечі триває після того,
як його вже скинули. У зоровій чутливості післядія в аналізаторі
виявляється в послідовних образах, у змішуванні кольорів.

10.5. Відчуття і діяльність

Чутливість аналізаторів людини до дії подразників зумовлена
їх психофізіологічними характеристиками, особливостями струк�
тури, будови та життєвих функцій. Проте відображувальні мож�
ливості аналізаторів не є константними, незмінними. Доведено,
що людські відчуття змінюються й розвиваються під впливом
життя та вимог практичної трудової діяльності. Чутливість кож�
ного аналізатора людини великою мірою залежить від того, як во�
на використовує його у своїй діяльності. Розрізняють дві групи
чинників, під впливом яких відбувається сенсибілізація відчуттів:
• необхідність компенсації сенсорних дефектів (сліпота, глухота);
• специфічні вимоги професійної діяльності людини.

Так, втрата чутливості зорового аналізатора компенсується
підвищенням чутливості тактильного аналізатора. Спеціальними
дослідженнями встановлено, що у незрячих людей на пучках
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пальців кількість паченієвих тілець збільшується майже на 50
відсотків. Виникає чутливість і до таких подразників, для відоб�
раження яких немає адекватних аналізаторів. Такою є, напри�
клад, дистанційна чутливість до об’єктів у сліпих.

Сенсибілізація чутливості спостерігається в осіб, які трива�
лий час займаються професійною діяльністю, що потребує висо�
кого розвитку відповідних відчуттів.

Так, робітники�текстильники можуть розрізняти 40–60
відтінків чорного кольору; досвідчений шліфувальник здатний
бачити просвіт у деталях, що дорівнює 0,0005 мм. Нетренована
людина може розрізнити просвіт у межах 0,1 мм. Смакові відчут�
тя досягають високого розвитку у працівників харчової промис�
ловості. Наприклад, дегустатори за смаком можуть розрізняти
найтонші відтінки і характеристики вин (з якого винограду виго�
товлене вино, де вирощено виноград, його міцність, вміст у ньому
цукру, витримку тощо). Сенсибілізація відчуттів пояснюється
тим, що розрізнювані якості предметів є значущими для успішної
практичної діяльності людини та орієнтування її у навколишньо�
му середовищі.

Ключові поняття теми 

Чуттєве пізнання, відчуття, аналізатор, контактні відчут-
тя, дистантні відчуття, екстерорецептори, інтерорецептори,
пропріорецептори, чутливість, поріг чутливості, адаптація,
адекватний подразник, сенсибілізація, синестезія.

Формалізована структура змісту теми

Пізнавальна функція відчуттів:
відображення окремих якостей та властивостей об’єктів. 
Фізіологічний механізм відчуттів:
безпосередня дія подразника на аналізатор.
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Запитання для самостійної роботи

1. Чому психічний процес «відчуття» належить до чуттєвого
пізнання?

2. У чому полягає особливість відчуттів як чуттєвої форми відо�
браження дійсності?

3. За якими принципами відчуття поділяють на різновиди?
4. Чи всі подразники, що об’єктивно діють на органи чуття, мо�

жуть відображатися за допомогою відчуттів?
5. Охарактеризуйте основні властивості відчуттів.
6. Назвіть основні пороги чутливості. Чим вони визначаються?
7. У чому виявляються компенсаторні можливості відчуттів?
8. Що таке сенсибілізація відчуттів і яким є її механізм?
9. У чому виявляється синестезія відчуттів?
10. Який подразник називається адекватним?
11. Що таке адаптація відчуттів і яким є її механізм?
12. Як взаємопов’язані відчуття та діяльність?
13. У чому можуть виявлятись індивідуальні можливості

у відчуттях людей?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи достатньою є характеристика процесу відчуття: відчуття —
це процес відображення в мозку людини окремих якостей та
властивостей предметів?

2. Чи можна стверджувати, що в кожному акті пізнавальної
діяльності людини чуттєве пізнання передує абстрактному?

3. Чи правомірне твердження: суб’єктивний характер відчуттів
виявляється в тому, що суб’єктом відображення є людина,
а на результатах відображення завжди позначаються пси�
хофізіологічні особливості того, хто відчуває?

153

Частина IV. Пізнавальні психічні процеси

Загальні властивості:
– якість

– інтенсивність

–тривалість

Властивості, що виявляються за
конкретних умов перебігу процесу:
– адаптація

– сенсибілізація

– синестезія

ВІДЧУТТЯ



4. Чи згодні ви з твердженням, що в аналізі подразників, які
діють на органи чуття, беруть участь усі частини аналізатора?

5. Чи можна стверджувати, що слабкі подразники посилюють,
а сильні послаблюють чутливість аналізатора?

6. Чи всі подразники, що об’єктивно діють на аналізатори люди�
ни, відображаються ними?

7. Чи згодні ви з твердженням, що відчуття руху органів тіла за�
безпечується за допомогою інтерорецепторів?

8. Чи згодні ви з твердженням, що відчуття інтенсивності звуку
забезпечується кортієвим органом слухового рецептора?

9. Чи всі перелічені далі відчуття належать до кінестетичних:
відчуття руху, відчуття рівноваги, відчуття положення тіла
у просторі?

10. Чи повною є класифікація відчуттів: контактні, дистантні,
інтероцептивні, екстероцептивні, пропріоцептивні, зорові,
слухові, нюхові, смакові, тактильні, больові, температурні,
кінестетичні, статичні, органічні?

11. Чи завжди взаємодія відчуттів викликає ефект сенсибілізації?
12. Чи є явище компенсації в разі порушення одного з аналіза�

торів закономірним і необхідним?

Завдання та проблемні ситуації

1. Поясніть, чому відчуття є генетично первинною формою відо�
браження дійсності.

2. У чому виявляється і чим зумовлюється суб’єктивний харак�
тер відчуттів?

3. Чим можна пояснити в кожному конкретному випадку скар�
ги на такі розлади зорових відчуттів: «Погано бачу предмети
при яскравому освітленні», «Коли заходжу з вулиці в погано
освітлену кімнату, тривалий час нічого не бачу», «Не можу
читати: літери та рядки в книзі розпливаються»?

4. Чим пояснити той факт, що збільшення інтенсивності дії под�
разника в одних випадках відчувається, а в інших — ні?

5. Чому невербальний ефект мовного спілкування — інто�
нація — іноді втрачає експресивну функцію і як це позна�
чається на спілкуванні?

6. Іноді відчуття викликаються дією на аналізатори неадекват�
них подразників. Яке значення для медичної практики може
мати цей феномен?
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Розділ 11
СПРИЙМАННЯ

11.1. Поняття про сприймання

Безпосередньо контактуючи з навколишнім світом, людина
одержує інформацію не лише про певні властивості та якості, що
притаманні тим або іншим об’єктам чи явищам, відчуваючи їх, а й
відомості про самі об’єкти як цілісні утворення. Таке цілісне їх
відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного
процесу чуттєвого пізнання — сприймання.

Сприймання — це психічний процес відображення в мозку
людини предметів та явищ у цілому, у сукупності всіх їх якосE
тей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття.

У сприйманні предмета як своєрідного синтезу його властивос�
тей відбувається реакція на комплексний подразник, рефлекс на
відношення між його якостями. У результаті сприймання виника�
ють суб’єктивні образи сприйманих об’єктів — уявлення. Процес
сприймання відбувається у взаємозв’язку з іншими психічними
процесами особистості: мисленням (ми усвідомлюємо об’єкт
сприймання), мовою (називаємо його словом), почуттями (вияв�
ляємо своє ставлення до нього), волею (свідомим зусиллям ор�
ганізовуємо перцептивну діяльність). Важливу роль у сприйманні
відіграють емоційний стан особистості, її прагнення, переживання
змісту сприйнятого. Емоції постають як мотив, внутрішнє спону�
кання до пізнання предметів та явищ. У сприйманні предметів та
явищ світу важливу роль відіграють активність, дійовість особис�
тості. Вона виявляється в рухах органів чуття, спрямованих на
об’єкти, які сприймаються, в їх обмацуванні, обстеженні зором їх
контурів, окремих частин. У всіх різновидах сприймання моторний
компонент сприяє виокремленню предмета серед інших об’єктів.
На це звернув увагу І. Сєченов, вказуючи на те, що сенсорний і ру�
ховий апарати у набутті досвіду об’єднуються у відображувальну
систему. Практичні дії — це одна з основних передумов адекватно�
го сприймання предметів та явищ об’єктивної дійсності.

11.2. Різновиди сприймання

У чуттєвому пізнанні відчуття та сприймання виявляються
в єдності. Сприймання поза відчуттями не буває. Розрізняють
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сприймання за сенсорними особливостями (зорові, слухові, ню�
хові, дотикові, смакові, кінестетичні, больові та ін.), відношенням
до психічного життя (інтелектуальні, емоційні, естетичні),
складністю сприймання (сприймання простору, руху, часу).

Сенсорний склад сприймання багато в чому збігається з від�
чуттям. На відміну від відчуття специфічне у сприйманні полягає
в тому, що той чи інший бік зорового, слухового, тактильного
сприймання стає предметом усвідомлення, розумінням його
значення для життя. Сенсорне сприймання предметів та явищ
дійсності відбувається у комплексі, взаємодії органів чуття: зору
та кінестетичних відчуттів, зору і слуху тощо. При цьому один з
різновидів сприймання постає як провідний, а інші — як допо�
міжні. Наприклад, у музичній діяльності провідним завжди є
слух, а допоміжним — кінестетична чутливість. У кваліфіковано�
го хірурга кінестетична чутливість відіграє важливу роль: кон�
тролює і регулює рухи, потрібні під час оперування.

За відношенням до психічного життя особистості сприйман�
ня набуває особливого значення. В об’єкті сприймання може спе�
цифічно постати інтелектуальний або емоційний бік предмета чи
явища, що пізнається. Наукові знання потребують інтелектуаль�
ного їх сприймання, тобто сприймання змісту, розуміння понять
і термінів, виконуваних дій, посиленої дії пам’яті, уваги, мислен�
ня. Емоційне ж сприймання яскраво постає при сприйманні ху�
дожніх, мистецьких творів. У цьому різновиді сприймання
провідну роль відіграє його емоційний бік, безпосередній вплив
сприйманого об’єкта на почуття — моральні, естетичні. Певна річ,
художнє сприймання відбувається в єдності з інтелектуальним.
Розуміння того, що сприймається, є необхідною його передумо�
вою, але емоційне переживання в художньому сприйманні визна�
чає його характер: піднесеність або пригніченість настрою, пере�
живання високого, комічного, трагічного, що збуджується сприй�
маним матеріалом. Сприймання за змістом — це сприймання
простору, руху, часу. У сприйманні простору, руху та часу беруть
більшу чи меншу участь різні аналізатори в їх взаємозв’язку.

Сприймання простору відбувається за участю зорового, кіне�
стетичного та слухового аналізаторів. Об’єктом просторових
сприймань є диференціація розмірів і форм предметів, віддалі,
розміщення їх у просторі, глибини, рельєфу. Сприймання
розмірів на око і дотик досягає значної досконалості. Сприйман�
ня горизонтальних ліній точніше, ніж сприймання вертикальних.
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У сприйманні простору велику роль відіграє окомір. Просторові
явища досить точно сприймаються також тактильно та кінесте�
тично. Сліпі, наприклад, вивчаючи географію, виконуючи тру�
дові дії, успішно орієнтуються дотиком на рельєфному глобусі
у розміщенні деталей об’єктів праці.

Слухом людина достатньо успішно сприймає напрямок
звуків у просторі: далеко, близько, вгорі, внизу, праворуч, ліво�
руч. Напрямок на слух можна визначити з точністю до 10 гра�
дусів. При моноуральному сприйманні звуку точність сприйман�
ня напрямків порушується.

Сприймання віддалі, глибини та рельєфності відбувається
по�різному при монокулярному та бінокулярному баченні.
При бінокулярному сприйманні (сприймання двома очима)
точність визначення віддалі набагато більша, ніж при монокуляр�
ному (сприймання одним оком). Сприймання глибини та
рельєфу залежить від того, як відображається предмет на сітківці
ока: в кореспондуючих чи диспаратних точках сітківки.

Якщо збуджуються кореспондуючі точки сітківки, тобто такі,
що симетрично розміщені у правому та лівому оці від центральної
ямки, то зображення сприймається як один предмет, в одній пло�
щині. Якщо ж сприйнятий предмет на сітківці зображується дис�
паратно, тобто в обох очах по�різному віддалено від центральної
ямки, то предмет бачимо або подвоєним, якщо диспаратність
значна, або об’ємно, рельєфно, якщо диспаратність є незначною.
На цьому принципі побудовано стереоскопи, стереоскопічне кіно.

При сприйманні простору залежно від розміщення предметів
у просторі виникають зорові ілюзії, тобто неточне сприймання
розмірів, паралельності, опуклості, угнутості. Пряма паличка, за�
нурена у склянку з водою, здається зігнутою; розмір сонця вранці
та ввечері здається більшим порівняно з тим, як воно сприй�
мається в зеніті; два однакових кути, однакових кружечки, одна�
кові лінії здаються різними серед більших або менших за
розміром зображень таких самих предметів тощо.

У сприйманні простору важливу роль відіграють акомодація
та конвергенція органа зору. Акомодація — це зміна опуклості
кришталика відповідно до віддалі предмета, а конвергенція —
спрямування очей на предмет сприймання. Ці фізичні зміни в ор�
гані зору пов’язані зі сприйманням віддалі та обсягу предмета.

Сприймання руху — це відображення зміни положення пред�
метів у просторі. Сприймання руху залежить від того, як сприй�
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мається рухомий предмет стосовно іншого нерухомого чи рухо�
мого предмета. У першому випадку рух предмета сприймається
адекватніше, ніж у другому. При сприйманні рухомого предмета
відносно іншого предмета, що рухається в одному з ним напрям�
ку або у протилежному напрямку, може виникнути ілюзія відсут�
ності або прискорення руху. Нерухомий предмет, відносно якого
сприймається рух іншого предмета, здається рухомим, але його
рух сприймається у протилежному напрямку.

Якщо в полі зору немає нерухомого предмета, відносно якого
сприймався рухомий предмет, то рух сприймається у 15–20 разів по�
вільнішим. Рух літака на тлі безхмарного неба здається повільнішим.

Сприймання часу полягає у відображенні тривалості та
послідовності дії подразника на організм. Спеціального органу
для сприймання часових явищ немає. У сприйманні часу беруть
участь усі аналізатори, відбиваючи тривалість їх дії. Важливу
роль у сприйманні часу відіграють різні органічні зміни,
ритмічність їх дії (дихання, серцебиття тощо).

Безпосереднє сприймання тривалості часу є незначним
(0,75 с). Триваліші інтервали людина сприймає в результаті
поділу та відліку їх рівними частинами в межах однієї секунди.
Отже, великі інтервали часу сприймаються опосередковано.

Сприймання послідовності відбувається завдяки перервам
у тривалості дії подразників на аналізатори. Сприймання трива�
лості залежить від ставлення до змісту, характеру сприйманого
об’єкта. Сприймання цікавого викликає ілюзію швидкості пе�
ребігу часу, а сприймання нецікавого, неприємного, вимушене
очікування створюють ілюзію уповільнення тривалості дії.

Знання різновидів сприймання та їх закономірностей має важ�
ливе значення для формування професійних якостей фахівця.

11.3. Властивості сприймання

Важливою умовою успішного сприймання об’єктів дійсності
є його вибірковість. Вибірковість предмета сприймання зумов�
люється потребами та інтересами людини, необхідністю у знан�
нях, професійною спрямованістю тощо.

Основні властивості сприймання: предметність, цілісність,
структурність, константність та осмисленість. Предметність
сприймання виявляється у співвіднесенні відомостей про об’єкти
із самими об’єктами як носіями певної інформації.
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Така об’єктивація одержуваних вражень у конкретних
об’єктах реального світу забезпечує орієнтувальну та регулю�
вальну функції у практичній діяльності людини. Предметність
сприймання є набутою властивістю, що формується у процесі ак�
тивної взаємодії суб’єкта з об’єктивним світом і базується на
певній системі дій, приводить до розуміння предметності світу.

Предмети та явища сприймаються як єдине ціле, в якому йо�
го окремі компоненти постають в єдності. Відсутність у предметі
якогось одного його боку або деталі не заважає цілісному сприй�
манню. Предмет як ціле, ставлення до нього як цілого, що утво�
рилося у процесі набуття досвіду, визначає його структуру. Лише
у процесі аналізу предмет розчленовується на складові, виокрем�
люються ті чи інші його характеристики.

Цілісно сприйняте не завжди осмислюється як предмет, що має
певну структуру. Осмислення сприйнятого залежить від досвіду та
знань особистості. Тому одні й ті самі предмети людьми різного
рівня культурного розвитку, дітьми та дорослими сприймаються
та осмислюються по�різному. За мірою осмислення сприйнятого
виокремлюють синкретичне сприймання, характерними ознаками
якого є нерозчленованість, злитість сприйманого. Воно спос�
терігається у дітей, у малодосвідчених людей. Синкретизм спричи�
нює неадекватність сприймання. При такому сприйманні предмет
у свідомості не постає у специфічних, притаманних йому особли�
востях і може сприйматись як інший предмет, який чимось нагадує
сприймане. Деякі психологи пояснюють синкретизм сприймання
дітей та малокультурних дорослих їх біологічною недорозвиненіс�
тю. Таке пояснення синкретизму безпідставне. Синкретизм зале�
жить переважно від досвіду, знань особистості, які набуваються
в єдності з розвитком, дозріванням організму.

Константність сприймання полягає в тому, що форма, розмір,
колір предметів сприймаються більш�менш стереотипно неза�
лежно від умов, за яких предмет сприймається. Колір кам’яного
вугілля сприймається як чорний, хоча на сонці він здається жов�
туватим; циліндр сприймаємо як круглий, хоча в деяких поло�
женнях його форма нагадує еліпс. Засадовими стосовно кон�
стантного сприймання є динамічні стереотипи, тобто утворені
тимчасові нервові зв’язки під впливом багаторазового сприйман�
ня предмета в певній системі, послідовності, структурі.

У сприйманні предметів та явищ важливу роль відіграють по�
передній досвід, попередні уявлення особистості. Залежно від по�
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вноти їх змісту, спрямованості, організованості сприймане відоб�
ражається у свідомості більш�менш адекватно. Зміст попередньо�
го досвіду, спорідненість його із сприйманим об’єктом, інтерес до
нього є тією передумовою ефективності та адекватності сприй�
мання, яку називають апперцепцією. У багатьох випадках люди�
на у предметах бачить те, що вона хоче в них побачити залежно
від особистісної установки на сприймання.

Сприймання визначається як об’єктивними, так і суб’єктив�
ними умовами. Серед об’єктивних умов, які забезпечують адек�
ватність сприймання, потрібно враховувати яскравість, звуч�
ність, динамічність предмета, тобто силу подразника, та фізичні
умови сприймання: освітленість предмета, віддаль від особи, що
сприймає, будову самого предмета — структуру, де чітко виявля�
ються його компоненти, контрастність тла та фігури.

Замасковані предмети, різні види камуфляжу, які призводять
до часткового або повного злиття предмета з тлом, сприймають�
ся нечітко, неадекватно. Серед суб’єктивних умов сприймання
особливо важливими є уважність і спостережливість.

Сприймання може порушуватися в результаті органічних уш�
коджень кори великих півкуль головного мозку. Травми голови,
крововиливи викликають сенсорну або моторну афазію (не�
сприймання мови, порушення вимови, втрату здатності синтезу�
вати, узагальнювати), нездатність, наприклад, абстрагувати колір
від предмета й переносити його на інший предмет. Під впливом
глибоких переживань, прагнень щось побачити, почути, виника�
ють галюцинації, тобто відчуття предметів, звуків, запахів, яких
насправді немає, які не діють на наші органи чуття. Галюцинації
мають внутрішнє походження, без відповідного зовнішнього под�
разнення. Під час галюцинацій у корі великих півкуль головного
мозку активізуються раніше утворені тимчасові нервові зв’язки
під впливом дії тих чи інших предметів та явищ дійсності.

11.4. Спостереження і спостережливість

Важливими умовами адекватного сприймання є спостереженE
ня спостережливість. Вони яскраво виявляються при довільному
цілеспрямованому сприйманні. Спостереження найбільше
відрізняє довільне сприймання від мимовільного. Найхарак�
терніший показник спостереження — тривале, цілеспрямоване
зосередження уваги на предметі сприймання. Воно здійснюється
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з певною метою і за визначеним планом. Спостереження може
бути тривалим, коли планується спостереження змін у поведінці
тварин під впливом догляду за ними, розвитку дитини під впли�
вом виховання, успішності учнів у засвоєнні знань залежно від
умов і методів навчання. Короткотривалим воно буває тоді, коли
спостерігаються нетривалі за часом явища.

У процесі спостереження увага може зосереджуватись або на
явищі загалом, або на окремих його деталях. Це залежить від по�
ставленої пізнавальної мети.

Успішне спостереження потребує визначення його мети,
складання плану (де, коли і як провести спостереження), ство�
рення необхідних умов для цього, підготовки засобів спостере�
ження (приладів, інструментів) і фіксації його результатів. Спос�
терігати треба вміти. Останнє має особливо велике значення то�
му, що не всім дітям та дорослим властиве вміння спостерігати.
Рівень уміння спостерігати залежить як від навчання спостеріга�
ти, так і від спостережливості як якості особистості. Якщо дити�
ну змалку привчають спостерігати явища природи, поведінку
тварин, ті чи інші аспекти життя, то у неї розвивається такий бік
характеру, як спостережливість, тобто здатність помічати
в об’єктах малопомітне, але важливе для розуміння їх суті.

Спостереження і спостережливість відіграють велику роль
у навчанні та трудовій діяльності людини. Відомо, як високо ціну�
вав спостереження і спостережливість Ч. Дарвін (відкриття похо�
дження видів він пояснював своєю спостережливістю). І. Павлов
вважав, що спостережливість дуже потрібна вченому. На його
інституті було написано: «Спостережливість, спостережливість,
спостережливість». К. Ушинський рекомендував учителям навча�
ти дітей спостерігати, якщо вони хочуть розвинути в дітей розум,
позаяк спостереження дає матеріал, факти для мислення.

Ключові поняття теми

Сприймання, комплексний подразник, предметність,
цілісність сприймання, структурність сприймання, осмисленість
сприймання, константність сприймання, апперцепція, ілюзія,
сприймання простору, сприймання руху, сприймання часу, спос-
тереження, спостережливість, конвергенція, акомодація, диспа-
ратні точки, синкретичне сприймання.
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Формалізована структура змісту теми

Пізнавальна функція сприймання:
відображення предметів і явищ дійсності загалом. 
Фізіологічний механізм сприймання:
утворення систем умовно�рефлекторних зв’язків на безпосе�
редню дію комплексного подразника на аналізатор.
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СПРИЙМАННЯ

Властивості
– предметність

–цілісність

– структурність

– осмисленість

–константність

Різновиди за участю
аналізаторів:
– зорові

– смакові

– слухові

– нюхові

– рухові

– дотикові

– больові

– органічні

Різновиди залежно від складності
об’єктів, що відображуються:
– сприймання простору

–сприймання руху

–сприймання часу

ЧУТТЄВЕ ПІЗНАННЯ

безпосереднє

відображення

дійсності

сприймання —

відображення

предметів загалом

відображення

зовнішніх ознак

предметів та

явищ

відчуття —

відображення окремих

якостей, властивостей

об'єктів



Запитання для самостійної роботи

1. Який психічний процес називається сприйманням?
2. У чому полягає спільне та відмінне між сприйманням і

відчуттям?
3. Охарактеризуйте загальні властивості сприймання.
4. Що таке структурність сприймання та який її механізм?
5. Що таке константність сприймання та який її механізм?
6. Як виявляється апперцепція у процесах сприймання?
7. Який вплив на сприймання може справляти попередній

досвід?
8. Які чинники визначають об’єктивні умови сприймання?
9. Які чинники визначають суб’єктивні умови сприймання?
10. Що таке ілюзія у сприйманні та який її механізм?
11. Що таке спостереження?
12. Що таке спостережливість?
13. У чому може виявлятися професійна спостережливість?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи погодитеся ви з думкою, що відмінності між сприйманням
і відчуттям зводяться переважно до кількісних характеристик
результату відображення?

2. Чи можна визначити процес сприймання як синтез відчуттів?
3. Чи всі основні властивості сприймання перелічено: предмет�

ність, цілісність, структурність, осмисленість, константність?
4. Чи завжди апперцепція позитивно впливає на процес сприй�

мання об’єктів?
5. Чи можлива структурність сприймання без його осмисле�

ності?
6. Чи можна стверджувати, що осмисленість сприймання зумов�

лена виключно такою його властивістю, як предметність?
7. Чи є константність сприймання об’єктивно детермінованим

явищем?
8. Чи погодитеся ви з твердженням, що акт сприймання — це

завжди аналітико�синтетичний процес? 
9. Чи завжди у сприйманні просторових характеристик об’єктів

бере участь кінестетичний аналізатор?
10. Чи згодні ви з твердженням, що руховому аналізатору нале�

жить пріоритетна роль у складних формах сприймання?
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Завдання та проблемні ситуації 

1. Чому сприймання не можна звести до простої суми відчуттів?
Як слід розуміти твердження, що сприймання — це результат
складної аналітико�синтетичної діяльності?

2. Поясніть, яку роль відіграють рухи очей (саккадичні рухи)
у складному зоровому сприйманні. Чому процес сприймання
розглядають як перцептивну діяльність суб’єкта?

3. Хмари на небі іноді сприймаються як цілісні предмети, що на�
гадують тварин, птахів, скелі тощо. Яка важлива особливість
сприймання у цьому виявляється?

4. Поясніть такий факт: коли людина вперше йде незнайомою
місцевістю, самостійно розшукуючи дорогу, то вдруге вона лег�
ко знайде її; якщо ж вона йде із супутником, якому дорога доб�
ре відома, то вдруге їй буде важко самостійно пройти цей шлях.

5. Відомо, що один і той самий проміжок часу в різних ситуаціях
сприймається по�різному. Поясніть причини суб’єктивної
оцінки часу людиною.

6. Чим пояснити, що сліпонароджені після вдало проведеної
операції спочатку не розрізняють ні форми, ні розміру, ні від�
даленості предметів?

7. Спостережливість — це якість особистості, необхідна для ус�
пішної діяльності взагалі, а особливо для лікарської та педа�
гогічної. Подумайте, які умови сприяють розвиткові спосте�
режливості у лікаря; до яких помилок у діагностиці захворю�
вання може призвести недостатня спостережливість лікаря.

8. Чим пояснити, що одна й та сама лекція різними слухачами
може оцінюватися по�різному: як «інформативна», «популяр�
на», «цікава», «корисна», «нудна», «нецікава».
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Розділ 12
МИСЛЕННЯ

12.1. Поняття про мислення. 
Соціальна природа мислення

Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і
сприймань. Відображуючи дійсність на чуттєвому рівні за участю
аналізаторів, людина одержує різнобічну інформацію про
зовнішні властивості та ознаки предметів, які фіксуються в її
свідомості у формі звукових, просторових, часових, смакових, до�
тикових та інших уявлень. Проте такої інформації про об’єктив�
ний світ людині недостатньо для задоволення різноманітних по�
треб практичної діяльності, яка потребує глибокого і всебічного
знання об’єктів, з якими доводиться мати справу. Вичерпні знан�
ня про об’єкти дійсності, їх внутрішню, безпосередньо не дану
у відчуттях і сприйманнях сутність, людина одержує за допомо�
гою мислення — вищої абстрактної форми пізнання об’єктивної
реальності. Уявне відображення дійсності характеризується низ�
кою особливостей. Одна з цих особливостей виражається в опо�
середкованому характері уявного відображення дійсності.

Так, не можна безпосередньо побачити будову атомного ядра,
хімічну реакцію, фізіологічні процеси, які відбуваються в живій
клітині, ультрафіолетове проміння тощо. Щоб усі ці безпосеред�
ньо не видимі, але важливі для розуміння об’єктів властивості
розкрити, людина вдається до міркувань, обчислень, експери�
ментів, зіставлення фактів та інших опосередкованих дій. Опосе�
редкування можуть різнитись за складністю залежно від особли�
востей пізнавального завдання та об’єкта пізнання.

До опосередкованого пізнання людина вдається тоді, коли
безпосереднє пізнання виявляється неможливим через недоско�
налість людських аналізаторів або недоцільність, що зумов�
люється складністю процесу пізнання. Опосередкованість мис�
лення виявляється і в тому, що всі його акти відбуваються за до�
помогою слова та попереднього досвіду, який зберігається
в пам’яті людини.

Ще одна ознака мислення полягає в тому, що завдяки йому
в об’єктах відображуються не будь�які, а істотні ознаки та власти�
вості, що ґрунтуються на об’єктивних відносинах і закономірних
зв’язках, репрезентованих у самих предметах та явищах. Істотні
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ознаки та відносини виражають сутність предметів і явищ, їх
причинно�наслідкові залежності, їх розкриття дає можливість
зрозуміти закони, яким підпорядковані процеси, що відбувають�
ся у природі та суспільстві, впливати на них у власних інтересах.

Ще однією особливістю мислення є узагальнений характер
відображення дійсності. За допомогою мислення людина пізнає
істотні ознаки, що виявляються спільними для споріднених у то�
му чи іншому відношенні об’єктів, і уявляє їх узагальнено, оперу�
ючи поняттями. Так вона пізнає загальні властивості металів, ге�
ометричних фігур, принципи функціонування технічних систем,
розвитку психічних явищ тощо.

Перелічені ознаки мислення характеризують його як спе�
цифічну форму абстрактного пізнання дійсності, як складну
пізнавальну діяльність.

Мислення — це процес опосередкованого й узагальненого
відображення людиною предметів та явищ об’єктивної
дійсності в їх істотних зв’язках і відношеннях.

Мислення людини нерозривно пов’язане з мовою, яка є зна�
ряддям формування і способом існування думки. У слові
закріплюється нагромаджений пізнавальний досвід, який люди�
на використовує в разі потреби. Узагальнюючи у слові свої знан�
ня про предмети та явища дійсності, людина виходить за межі то�
го, що дано їй безпосередньо у відчуттях і сприйманнях, значно
розширює свої пізнавальні можливості, удосконалює мислення.

Розумова діяльність органічно пов’язана з практикою. Прак�
тика є джерелом розумової діяльності. Мислення породжується
потребами людської практики і розвивається у процесі пошуку
шляхів їх задоволення. Навіть для наукових теоретичних про�
блем пізнання, які не пов’язані безпосередньо з потребами прак�
тики, вона є їх віддаленим джерелом. У свою чергу, практична
діяльність неможлива без мислення, вона стимулює його
постійний розвиток, сприяючи впровадженню досягнень людсь�
кої думки в різні сфери життя суспільства.

Значення мислення в житті людини полягає в тому, що воно
дає можливість наукового пізнання світу, передбачення і прогно�
зування розвитку подій, практичного оволодіння закономірнос�
тями об’єктивної дійсності, постановки їх на службу потребам та
інтересам людини. Мислення є підвалиною свідомої діяльності
особистості, формування її розумових та інших властивостей.
Рівень розвитку мислення визначає, якою мірою людина здатна
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орієнтуватися в оточуючому світі, як вона панує над обставинами
та над собою.

Розумова діяльність людини, що спрямована на пізнання зако�
номірностей об’єктивного світу, має суспільну природу. Суспільно�
історична зумовленість мислення виявляється в тому, що в кожно�
му акті пізнання дійсності людина спирається на досвід, нагромад�
жений попередніми генераціями, оперує тими засобами пізнання,
які були створені ними. До таких засобів насамперед належать мо�
ва як знаряддя вираження, узагальнення та збереження результатів
пізнавальної діяльності людей, а також наука і суспільна практика.
Широта узагальнень і глибина розкриття сутності явищ значною
мірою зумовлені також результатами пізнання дійсності, досягну�
тими на попередньому етапі історичного розвитку людського
суспільства. Як за прибережною хвилею відчувається тиск цілого
океану, слушно зауважував з цього приводу Д. Писарєв, так і за
кожною думкою людини, якою б новою чи оригінальною вона не
здавалася, стоїть досвід багатьох попередніх генерацій.

Отже, хоча мислення кожної людини розвивається й фор�
мується у процесі її власної активної пізнавальної діяльності, йо�
го зміст і характер завжди зумовлені загальним рівнем пізнання,
якого досягло суспільство на певному етапі свого розвитку. Це
дає підстави розглядати мислення як продукт суспільно�історич�
ного розвитку. Суспільна природа мислення виявляється також
у потребах суспільства, характері тих пізнавальних завдань,
на розв’язання яких воно спрямоване.

Об’єктом розумової діяльності завжди є найактуальніші про�
блеми, породжені сучасністю. На нинішньому історичному етапі
такими є екологічні проблеми, проблеми економічної інтеграції
країн в умовах ринкових відносин та ін. Поглиблення соціальної
сутності мислення зумовлене потребою постійно залучати для
розв’язання кожного конкретного завдання досвід, нагромаджений
фахівцями в суміжних галузях знання. Завдяки соціально�істо�
ричній природі мислення людство забезпечує наступність у пере�
даванні від генерації до генерації інтелектуальних надбань, ство�
рюючи умови для соціального та науково�технічного прогресу.
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12.2. Розумові дії та операції мислення

Щоб зрозуміти певний об’єкт, треба знати факти, що його ха�
рактеризують. Перехід від фактів до розкриття їх сутності,
до узагальнюючих висновків відбувається за допомогою розумо�
вих і практичних дій.

Розумові дії — це дії з об’єктами, відображеними в образах,
уявленнях і поняттях про них. Ці дії відбуваються подумки за до�
помогою мовлення. Перш ніж діяти з предметами (розбирати їх,
складати, щось будувати з них), людина робить це подумки,
не вступаючи в контакт із цими предметами і не змінюючи будо�
ву самого об’єкта. При цьому залежно від того, які образи відігра�
ють провідну роль, розумові дії бувають сенсорними, перцептив�
ними, уявними, мислення. Дії мислення (наприклад, при розв’я�
зуванні арифметичних задач) формуються на основі зовнішніх
практичних дій. Дослідження процесу їх формування (П. Галь�
перін, Н. Тализіна) показали, що спочатку дії відбуваються, спи�
раючись на сприймання матеріальних предметів або їх зображен�
ня (дитина практично оцінює кількість). Далі вони здійснюють�
ся у плані голосного мовлення без спирання на предмети чи їх зо�
браження. Нарешті, дії виконуються подумки за допомогою внут�
рішнього мовлення, тобто стають внутрішніми діями мислення.
Далі вони автоматизуються, узагальнюються, згортаються.

Розумові дії, як і практичні, різноманітні; вони пов’язані з
конкретним матеріалом.

У розумових діях можна виокремити їх основні складові, або
процеси — розумові операції: порівняння, аналіз, синтез, абстра�
гування, узагальнення, класифікація, систематизація.

Порівняння — важлива розумова операція. За її допомогою
пізнаються схожі та відмітні ознаки і властивості об’єктів. Опе�
рації порівняння різняться за складністю залежно від завдання
чи змісту порівнюваних об’єктів. Порівнянню належить важлива
роль у розкритті істотних ознак предметів.

«Усе у світі ми пізнаємо через порівняння, і якщо б нам спіт�
кався якийсь новий предмет, якого ми не могли ні з чим порівня�
ти, ні від чого відрізнити (якби такий предмет був можливий),
то ми про цей предмет не склали б жодної думки і не могли б ска�
зати про нього жодного слова», — вважав К. Ушинський [17].

Аналіз і синтез. Аналіз у мисленні є продовженням того ана�
лізу, що відбувається в чуттєвому відображенні об’єктивної дійс�
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ності. Це уявне розчленування об’єктів свідомості, виокремлення
в них частин, боків, аспектів, елементів, ознак і властивостей.

Об’єктом аналізу можуть бути будь�які предмети та їх власти�
вості. Починається аналіз практичними діями і завершується
уявним розумовим аналізом. Аналіз необхідний для розуміння
сутності будь�якого предмета, але сам його не забезпечує.

Розуміння потребує не лише аналізу, а й синтезу. Аналіз і
синтез — це протилежні й водночас нерозривно взаємопов’язані
процеси.

Синтез — уявне поєднання окремих частин, боків, аспектів,
елементів, ознак і властивостей об’єктів в єдине, якісно нове ціле.

Синтез, як і аналіз, спочатку виникає у практичній діяльності,
а потім стає дією мислення. Синтезувати можна елементи, думки,
образи, уявлення. Аналіз і синтез — основні розумові операції, що
в єдності забезпечують повне та глибоке пізнання дійсності.

Абстрагування і узагальнення. Розумовий аналіз переходить
в абстрагування (абстрагувати від лат. аbstragere — відволікати,
відвертати), тобто уявне відокремлення одних ознак і властивос�
тей предметів від інших і від самих предметів, яким вони властиві.

Виокремлені у процесі абстрагування ознаки предмета ро�
зуміються незалежно від інших його ознак і стають самостійним
об’єктом мислення. Так, спостерігаючи переміщення у просторі
різних за характером об’єктів: машини, людини, птаха, хмаринок,
небесних тіл, людина виокремлює рух як спільну для них влас�
тивість і осмислює його як самостійну категорію.

Застосування операції абстрагування в пізнавальній діяль�
ності дає можливість глибше й повніше відображати найсклад�
ніші явища об’єктивної дійсності. Високим рівнем абстрагова�
ності характеризується, зокрема, наукове теоретичне мислення.
Воно відіграє провідну роль в утворенні понять, які є засадовими
для будь�якого знання. Абстрагування готує ґрунт для глибоких
узагальнень. Операція узагальнення виявляється в уявному
об’єднанні предметів, явищ у групи за істотними ознаками, вио�
кремленими у процесі абстрагування.

Узагальнення — це продовження і поглиблення синтезуючої
діяльності мозку за допомогою слова. Слово виконує узагальню�
ючу функцію, спираючись на знакову природу відображуваних
ним істотних властивостей і відносин, що присутні в об’єктах.

Узагальнення виокремлених ознак предметів та явищ дає мож�
ливість групувати об’єкти за видовими, родовими та іншими озна�
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ками. Така операція називається класифікацією. Класифікація
здійснюється з метою виокремлення та подальшого об’єднання
об’єктів на основі спільних істотних ознак. Класифікація сприяє
впорядкуванню знань і глибшому розумінню їх змістової структу�
ри. Щоб здійснити класифікацію, треба чітко визначити її мету, ви�
окремити ознаки об’єктів, що підлягають класифікації, порівняти
об’єкти за особливими ознаками, визначити загальні основи кла�
сифікації,  згрупувати об’єкти за певним принципом. 

Упорядковування знань на підставі гранично широких
спільних ознак груп об’єктів називається систематизацією. 

Систематизація забезпечує виокремлення та подальше
об’єднання не окремих об’єктів, як це спостерігається при кла�
сифікації, а їх груп і класів.

Отже, процес розуміння предметів та явищ об’єктивної
дійсності утворення наукових понять про них складний і багато�
плановий. Він потребує вивчення фактів, їх порівняння, аналізу
та синтезу, абстрагування, узагальнення, класифікації, система�
тизації їх істотних ознак і характеристик. Загальним механізмом
операційної діяльності мислення є аналітико�синтетична робота
великих півкуль головного мозку.

12.3. Форми мислення

Результати процесу мислення (думки) існують у формі суд�
жень, міркувань, умовиводів і понять.

Судження — це форма уявного відображення об’єктивної
дійсності, яка полягає в тому, що людина стверджує наявність
або відсутність ознак, властивостей чи відносин у певних об’єк�
тах. Наприклад: «Сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює
180 градусам»; «Ця квітка — блакитна»; «Це вагомий доказ».

Характерна властивість судження полягає в тому, що воно
існує, виявляється й формується в реченні. Проте судження та
речення не тотожні.

Судження — акт мислення, що відображує зв’язки, відносини
речей, а речення — граматичне сполучення слів, що виявляє й
фіксує це відображення. Кожне судження виражається в реченні,
але не кожне речення є судженням. Речення, які виражають запи�
тання, вигуки, сполучники, прийменники, не є судженнями
(«Агов!», «Ану!», «Хто це?»). Таким чином, між судженнями та
реченнями існує складний зв’язок.
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Кожне судження містить суб’єкт і предикат. Суб’єктом є
предмет судження, про який йдеться і який відображується
у свідомості людини. Предикат — це відображення відносин, оз�
нак, властивостей, які людина стверджує. Наприклад: «Усі мета�
ли при нагріванні розширюються» («усі метали» — це суб’єкт,
а «при нагріванні розширюються» — предикат). Стверджуючи
одне, ми заперечуємо інше. Так, кажучи «Кит — не риба», ми
маємо на увазі, що кит не належить до риб, але стверджуємо, що
він належить до іншої категорії живих істот.

Судження є істинним, якщо воно правильно відображує
відносини, що існують в об’єктивній дійсності. Істинність суд�
ження перевіряється практикою. Судження бувають одинични�
ми («Київ — столиця України»), частковими («Деякі метали
легші, ніж вода»), загальними («Усі люди смертні»). Це прості
судження. Судження, що складаються з кількох простих суд�
жень, називаються складними («У рівнобічному трикутнику всі
сторони і кути однакові»). Залежно від того, стверджується чи за�
перечується наявність певних ознак і відносин в об’єктах,
розрізняють судження ствердні та заперечні.

Істинність знань або суджень можна з’ясувати шляхом роз�
криття підстав, на яких вони ґрунтуються, порівнюючи їх з інши�
ми судженнями, тобто розмірковуючи.

Міркування — це низка взаємопов’язаних суджень, спрямова�
них на те, щоб з’ясувати істинність якоїсь думки, довести її або
заперечити. Прикладом міркування є доведення теореми. У про�
цесі міркування людина з одних суджень виводить нові шляхом
умовиводів.

Умовиводом називається така форма мислення, в якій з одно�
го або кількох суджень виводиться нове.

В умовиводах через уже наявні знання здобуваються нові.
Розрізняють умовиводи індуктивні, дедуктивні та за аналогією.

Індуктивний умовивід — це судження, в якому на основі кон�
кретного, часткового робиться узагальнення. Наприклад: «Сріб�
ло, залізо, мідь — метали; срібло, залізо, мідь при нагріванні роз�
ширюються; отже, метали при нагріванні розширюються».
Дедуктивний умовивід — це судження, в якому на основі загаль�
ного здобуваються знання про часткове, конкретне. Наприклад:
«Усі метали при нагріванні розширюються; срібло — метал; отже,
срібло при нагріванні розширюється».
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Умовивід за аналогією грунтується на схожості окремих
істотних ознак об’єктів і на основі цього робиться висновок про
можливу схожість цих об’єктів за іншими ознаками.

Умовиводи широко використовують у науковій та прак�
тичній діяльності, зокрема в навчально�виховній роботі з дітьми.

Дані, отримані у процесі мислення, фіксуються в поняттях.
Поняття — це форма мислення, за допомогою якої пізнається
сутність предметів та явищ дійсності в їх істотних зв’язках і
відносинах, узагальнюються їх істотні ознаки.

Істотними є такі ознаки, які належать об’єктам за будь�яких
умов, виражають їх природу, сутність, відрізняють ці об’єкти від
інших, тобто це властивості, без яких об’єкти не можуть існувати.
Так, істотна ознака плодів полягає в тому, що вони містять
насіння, яке є засобом розмноження (а форма, колір, вигляд
плодів не є істотними ознаками).

Поняття виникають на грунті чуттєвого досвіду. Він є переду�
мовою формування змістових понять. Поняття відбивають світ
глибше, повніше, ніж уявлення.

Поняття завжди існує й виявляється у слові, через яке повідо�
мляється іншим людям. За допомогою мови утворюються систе�
ми понять, з яких складаються різні галузі наук.

Поняття і слово становлять єдність, але не тотожність. Слово
не утворює поняття, воно є лише знаряддям утворення поняття.
Поняття — елемент думки, слово — елемент мови. Немає понят�
тя без слова, але не кожне слово є поняттям. Наприклад: «ве�
чоріє», «так» — це слова, але не поняття.

Іноді поняття виражається кількома словами. Наприклад, по�
няття «єдність організму та середовища» виражене словосполу�
ченням. Одні й ті самі поняття в різних мовах передаються різни�
ми словами. Кожне поняття характеризується обсягом і змістом.

Обсяг поняття — це відображене в ньому коло об’єктів,
а зміст поняття — відображена в ньому сукупність істотних оз�
нак об’єктів.

Поняття з більшим обсягом ознак називаються родовими
(«меблі», «рослини») стосовно понять з меншим обсягом ознак
(«стіл», «дерево»), які в цьому разі є видовими. Це відносний
розподіл. Поняття, що мають найширший обсяг, називаються ка�
тегоріями («рух», «кількість», «якість», «простір», «час»).

Поняття поділяються на загальні та одиничні. Поняття, що
відбивають істотні ознаки одиничних об’єктів, називаються оди�
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ничними («країна», «місто», «письменник», «вчений»), а цілих
класів предметів — загальними («елемент», «зброя»).

Розрізняють поняття конкретні та абстрактні. У конкрет�
них поняттях відбиваються певні предмети, явища та зв’язки між
ними (наприклад, «меблі», «рослини», «тварини»). В абстрактних
поняттях відображаються істотні ознаки та властивості відокрем�
лено від самих об’єктів («вага», «мужність», «хоробрість», «доб�
ро», «зло» тощо). Поділ понять на абстрактні та конкретні віднос�
ний, оскільки абстракція наявна в утворенні кожного поняття.

12.4. Процес розуміння

Результатом розумової діяльності є розуміння людиною
предметів та явищ об’єктивної дійсності. Розуміння — це склад�
на аналітико�синтетична діяльність мозку, спрямована на роз�
криття внутрішньої сутності об’єктів, на усвідомлення зв’язків,
відносин, залежностей, які в ній відображуються. Залежно від ха�
рактеру пізнавального завдання та його змістовної структури ро�
зуміння може виявлятись у співвіднесенні нового об’єкта з відо�
мим як такого, що має з ним спільні ознаки, у з’ясуванні причини
явища, визначенні вихідних принципів і логічних засад ро�
зуміння факту, у розумінні підтексту мовного висловлювання,
мотивів, змісту та значення вчинку тощо. Необхідна умова ро�
зуміння будь�яких фактів — достатні знання та життєвий досвід
людини, які є ключовими компонентами цього процесу.

Як зауважив І. Сєченов, думку може засвоїти чи зрозуміти
лише та людина, в якої вона входить ланкою до складу власного
досвіду. Розуміння спирається на асоціативні зв’язки, що сфор�
мувалися в попередньому досвіді, і являє собою актуалізацію цих
зв’язків. Від їх багатства та різноманітності залежить успішне ро�
зуміння. Відповідні асоціації є основою для продуктивного утво�
рення нових асоціацій, замикання нових зв’язків та адекватного
відображення причинної, логічної чи структурної сутності
об’єкта розуміння.

Важливе значення для розуміння має поєднання слова з наоч�
ними образами, особливо тоді, коли предметом розуміння є
функціональні характеристики об’єктів. Наочні образи, так само
як і практичні дії, не лише ілюструють те, що потрібно зрозуміти,
а й допомагають розкриті суть того, що осмислюється.
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Критерієм розуміння є сформульована у слові думка, яка
відображує знання істотних ознак об’єкта чи явища. Вміння
охарактеризувати словами те, що осмислюється, свідчить про
правильне розуміння.

Важлива роль у розумінні належить розумовим і практичним
діям, що виконуються у зв’язку з розкриттям сутності об’єкта
пізнання. При розумінні наукового тексту треба виокремити по�
нятійний апарат, визначити його логічну структуру, скласти тези,
зробити узагальнення. При вивченні механізмів і принципів їх
роботи показником розуміння стає вміння вільно їх розбирати та
складати. Надійним показником розуміння є зміст відповідей на
нестандартні запитання щодо суті засвоєних знань, вміння
варіювати формулювання думок, реконструювати текстову осно�
ву змісту, передавати його у більш стислому чи розгорнутому ви�
гляді. Свідченням розуміння вважається також уміння застосо�
вувати на практиці сформульовані у словесній формі принципи,
наводити оригінальні приклади, що ілюструють явище.

У навчальному процесі часто виникають ситуації, коли шлях
до усвідомлення знань нерозривно пов’язаний з певними прак�
тичними діями за інструкціями чи алгоритмами, наприклад при
оволодінні принципами розв’язання математичних завдань, ор�
фографічними правилами тощо.

Розумова діяльність людини, що спрямована на розуміння
предметів та явищ об’єктивного світу, його закономірностей, по�
требує урахування та дотримання в цьому процесі всіх психо�
логічних умов, від яких залежить його продуктивність.

12.5. Процес розв’язання завдань

Мислення — це процес руху думки від невідомого до відомо�
го. Мислення починається там, де перед людиною постає щось
нове, невідоме і коли вона починає щось аналізувати, порівнюва�
ти, узагальнювати. Такі питання виникають в умовах проблемної
ситуації. Проблемна ситуація характеризується наявністю супе�
речностей між реальним рівнем знань та об’єктивно необхідним
для успішного розв’язання завдання.

Процес розв’язання пізнавального завдання починається з
формулювання питання, яке треба визначити виходячи з конкрет�
них умов проблемної ситуації. Формулювання питання — перший
етап, найскладніший у процесі розв’язання завдань. Важливе зна�
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чення на цьому етапі має здатність людини бачити нез’ясовані ас�
пекти в тих чи інших предметах та явищах дійсності, її вміння ста�
вити запитання, виокремлювати проблеми, які потребують
вирішення. Ця здатність значною мірою залежить від попередньо�
го досвіду людини, проникливості її розуму, вміння бачити незро�
зуміле там, де іншій людині все здається зрозумілим.

Другий етап розв’язання розумового завдання починається з
пошуку шляхів аналізу поставленого запитання та побудови
гіпотези. Висування гіпотез дає людині можливість передбачити
напрями розв’язання завдання й можливі результати. Якщо вису�
нуті гіпотези не підтверджуються, їх відкидають, уточнюють умо�
ви завдання й саме завдання.

Розв’язання розумового завдання — завершальний етап про�
цесу — може відбуватися по�різному. Іноді людина діє методом
спроб і помилок, перевіряючи ефективність висунутих гіпотез.
Розв’язання завдання може базуватися також на використанні
відомих способів, на застосуванні аналогій за нових умов про�
блемної ситуації. Розв’язання завдання може відбуватись як
творчий процес. У цьому разі воно потребує подолання інерт�
ності мислення та побудови нової стратегії розв’язання. Побудо�
ва нової стратегії завжди є результатом тривалої попередньої ро�
боти мислення, узагальнення й реконструкції досвіду розв’язан�
ня завдань у тій чи іншій царині людської діяльності. Розв’язати
завдання іноді вдається раптово після попередніх напружених,
але безрезультатних зусиль, як інсайт. У цьому разі спос�
терігається інтуїтивне, не до кінця усвідомлене у процесуально�
му плані знаходження розв’язку. Саме так робили деякі важливі
відкриття в науці та техніці відомі вчені й винахідники.
На відкриття закону всесвітнього тяжіння І. Ньютона наштовх�
нула думка про яблуко, що впало йому на голову в момент напру�
женої зосередженості на проблемі. Аналогічна ситуація спричи�
нила відкриття Архімедом закону виштовхувальної сили рідини,
яка діє на занурене в неї тіло.

Важливу роль у стимулюванні розумової діяльності у процесі
розв’язання завдань відіграють почуття. Виключно важливе зна�
чення мають почуття здивування, допитливості, почуття нового.
Почуття породжуються виникненням ідеї, перебігом розв’язу�
вання завдання, завершенням роботи та подоланням утруднень,
що виникають на шляху до результату. Розв’язання завдання по�
требує від людини великих вольових зусиль. Від її наполегли�
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вості, сили волі та цілеспрямованості залежать ефективність
пізнавальної діяльності, загальна культура розумової праці. «Як�
би той, хто дивується з винахідливості генія, міг поглянути на
сам процес цих винаходів, то почав би дивуватися не тільки з ро�
зуму, а і з сили волі, пристрасті та наполегливості винахідни�
ків», — зауважував К. Ушинський [17].

Отже, процес розв’язання завдань потребує мобілізації та на�
пруження всіх психічних сил особистості, концентрації її пізна�
вальної активності.

12.6. Різновиди мислення

Об’єктом розумової діяльності людини є пізнавальні завдан�
ня, які мають різне змістове підґрунтя і зумовлюють різне
співвідношення предметно�дійових, перцептивно�образних та
поняттєвих компонентів у їх розв’язуванні. Залежно від цього
розрізняють три основні види мислення: наочно�дійове, наочно�
образне та словесно�логічне, або абстрактне.

НаочноEдійове мислення характеризується тим, що розв’я�
зання завдання безпосередньо міститься в самій діяльності. Гене�
тично це найбільш рання стадія розвитку мислення. Саме з цього
починається розвиток мислення первісної людини у процесі за�
родження трудової діяльності, коли розумовий та практичний її
боки постають в органічній єдності, причому розумова діяльність
ще не виокремилася з предметно�практичної як самостійна. З
цього різновиду починається розвиток мислення і в онтогенезі.
В елементарній формі воно властиве дітям раннього віку, які ду�
мають, діючи з предметами, і маніпулюючи ними, розкривають
нові істотні їх властивості.

Наочно�дійове мислення в розвиненому вигляді властиве й до�
рослій людині. Особливо необхідне воно тоді, коли найефек�
тивніший розв’язок завдання можливий саме у процесі практичної
діяльності. Наочно�дійове мислення притаманне людям тих про�
фесій, які за змістом потребують практичного аналізу, різноманіт�
ного комбінування та конструювання, наприклад шахістам, конст�
рукторам, винахідникам. Важливу роль наочно�дійове мислення
відіграє там, де продуктивне та економічне розв’язання завдання
пов’язане із застосуванням предметно�практичних процедур.

НаочноEобразне мислення характеризується тим, що змістом
розумового завдання є образний матеріал, маніпулюючи яким
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людина аналізує, порівнює чи узагальнює істотні аспекти у пред�
метах та явищах. Наочно�образне мислення значно розширює
пізнавальні можливості особистості, дає їй змогу змістовніше й
різноманітніше відображати реальність. Великі можливості цьо�
го різновиду мислення виявляються, зокрема, в образотворчому
мистецтві. Ілюстрацією цієї тези є різні напрями абстракціонізму
та модернізму, де змістовне навантаження образів передається
в адекватно сконструйованих митцем символах.

Схематизація та символічне відображення дійсності виявля�
ються продуктивними і в інших видах людської діяльності, допо�
магаючи з більшою точністю та узагальненістю відображати ре�
альність, наприклад при складанні моделей сітьового планування
діяльності, при розв’язанні конструкторсько�технічних завдань
тощо. Наочно�образне мислення розвивається в діяльності, ха�
рактер якої потребує оперування образами різного ступеня уза�
гальненості, схематичного зображення предметів та їх сим�
волічного позначення.

СловесноEлогічне, або абстрактне, мислення здійснюється
у словесній формі за допомогою понять, які не мають безпосеред�
нього чуттєвого підґрунтя, властивого сприйманням та уявлен�
ням. Більшість понять, якими виражаються економічні, суспіль�
но�історичні, наукові категорії, є продуктами великої абстрагую�
чої діяльності мислення, в яких не простежується їх безпосе�
редній зв’язок з чуттєвою реальністю. Саме цей вид мислення дає
можливість встановлювати загальні закономірності природи та
суспільства, на рівні найвищих узагальнень розв’язувати розу�
мові завдання, будувати наукові теорії та гіпотези.

Зазначені види мислення виявляються й перебувають у певно�
му співвідношенні. У розвинених формах вони можуть виявлятись
як індивідуальні особливості мислення людей, зумовлені характе�
ром їхньої діяльності, професійними чинниками, співвідношенням
першої та другої сигнальних систем та іншими причинами.

12.7. Індивідуальні особливості мислення

Розумова діяльність різних людей, що підлягає загальним пси�
хологічним закономірностям, водночас характеризується індивіE
дуальними особливостями. Відмітності в розумовій діяльності
виявляються в різноманітних якостях мислення. Індивідуальні
відмітності мислення людей зумовлені передусім особливостями
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їхнього життя, характером діяльності, навчанням. Певний вплив
на особливості мислення справляють тип вищої нервової діяль�
ності, співвідношення першої та другої сигнальних систем.
Найістотнішими якостями, в яких виявляються індивідуальні
відмітності мислення, є самостійність, критичність, гнучкість,
глибина, широта, послідовність, швидкість.

Самостійність мислення характеризується вмінням людини
ставити нові завдання й розв’язувати їх, не вдаючись до допомо�
ги інших людей. Самостійність мислення ґрунтується на враху�
ванні знань і досвіду інших людей, але людина, якій властива ця
якість, творчо підходить до пізнання дійсності, знаходить нові,
власні шляхи і способи вирішення пізнавальних та інших про�
блем. Самостійність мислення тісно пов’язана з критичністю.

Критичність мислення виявляється у здатності суб’єкта
пізнавальної діяльності не потрапляти під вплив чужих думок,
об’єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища чи
факту, виявляти цінне та помилкове в них. Людина з критичним
розумом вимогливо оцінює власні думки, ретельно перевіряє
рішення, зважує всі «за» і «проти», виявляючи тим самим само�
критичне ставлення до власних дій. Критичність і самостійність
мислення великою мірою залежать від життєвого досвіду люди�
ни, багатства та глибини знань.

Гнучкість мислення виявляється в умінні швидко змінювати
свої дії при зміні ситуації діяльності, звільняючись від залежності
закріплених у попередньому досвіді способів і прийомів розв’язан�
ня аналогічних завдань. Гнучкість мислення розкривається в го�
товності швидко переключатися з одного способу розв’язання за�
вдань на інший, змінювати тактику і стратегію їх розв’язання, зна�
ходити нові, нестандартні способи дій за змінених умов.

Глибина мислення виявляється в умінні проникати в сутність
складних питань, розкривати причини явищ, приховані за наша�
руваннями неістотних проявів, бачити проблему там, де її не
помічають інші, передбачати можливі наслідки подій і процесів.
Саме ця риса властива особистостям з глибоким розумом, які
у простих, добре відомих фактах уміють помічати суперечності й
на цій основі розкривати закономірності природи та суспільного
життя.

Широта мислення виявляється у здатності охопити широке
коло питань, у творчому мисленні в різних галузях знання та
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практики. Широта мислення є показником ерудованості особис�
тості, її інтелектуальної різнобічності.

Послідовність мислення виявляється в умінні дотримуватися
логічної наступності при висловлюванні суджень, їх обґрунту�
ванні. Послідовним можна назвати мислення людини, яка суворо
дотримується теми міркування, не відхиляється від неї, не «пере�
стрибує» з однієї думки на іншу, не підміняє предмет міркування.
Для послідовного мислення характерне дотримання певних
принципів розгляду питання, ясність плану, відсутність супереч�
ностей і логічних помилок в аргументації думки, доказовість та
об’єктивність у висновках.

Швидкість мислення — це здатність швидко розібратися
у складній ситуації, швидко обдумати правильне рішення й прий�
няти його. Швидкість мислення залежить від знань, міри сформо�
ваності розумових навичок, досвіду у відповідній діяльності та
рухливості нервових процесів. Швидкість мислення слід відрізня�
ти від квапливості та похапливості, що їх демонструють деякі лю�
ди, не продумуючи належно рішень, які вони приймають, не про�
гнозуючи можливих наслідків наспіх прийнятих рішень.

Усі якості мислення людини формуються й розвиваються
в діяльності. Змістовна й відповідно організована діяльність
сприяє всебічному розвитку цінних якостей мислення особис�
тості.

Ключові поняття теми

Мислення, аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагаль-
нення, конкретизація, класифікація, систематизація, судження,
умовивід, поняття, проблемна ситуація, завдання, гіпотеза, наоч-
но-дійове мислення, наочно-образне мислення, словесно-логічпе
мислення.

Формалізована структура змісту теми

Пізнавальна функція мислення:
розкриття внутрішньої, безпосередньо не даної у відчуттях та
сприйманнях сутності об’єктів та явищ дійсності. 
Механізм пізнання мислення:
операції аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагаль�
нення, класифікації та систематизації.
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Запитання для самостійної роботи

1. У чому полягають специфічні особливості мислення як вищої
форми пізнавальної діяльності?

2. У чому виявляється істотна відмінність абстрактного пізнан�
ня дійсності від чуттєвого?

3. У чому полягає особливість опосередкованого способу
пізнання дійсності?

4. Що характеризує істотні ознаки предметів та явищ, які є
об’єктом пізнання мислення?

5. Охарактеризуйте основні розумові операції.
6. Що є кінцевим продуктом розумового пізнання дійсності?
7. У чому полягає відмінність понять від уявлень як форм

пізнання дійсності?
8. Як співвідносяться проблемна ситуація та розумове завдан�

ня?
9. Наведіть основні етапи процесу розв’язання розумового за�

вдання. 
10. За якими принципами мислення можна поділити на види?
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МИСЛЕННЯ

Форми:
– судження

– міркування

– умовивід

– поняття

Індивідуальні особливості:
– самостійність

– критичність

– гнучкість

– глибина

– послідовність

– швидкість

Різновиди

за формою:
– наочно-дійове

– наочно-

образне

– словесно-

логічне

(поняттєве)

за характером
розв’язуваних
завдань:
– теоретичне

– практичне

за мірою
розгорну-
тості:
– дискурсивне

– інтуїтивне

за мірою но-
визни та ори-
гінальності:
– Репродукти-

вне (відтво-

рювальне)

– продуктивне

(творче)



Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи достатньо, характеризуючи мислення, вказати на такі його
ознаки: це спосіб опосередкованого та узагальненого відобра�
ження внутрішніх властивостей об’єктів та явищ дійсності?

2. Чи є соціальна природа мислення необхідною умовою його
розвитку?

3. Чи всі розумові операції перелічено: аналіз, синтез, абстрагу�
вання, узагальнення, класифікація, систематизація?

4. Чи достатньою є така характеристика розумової операції
аналізу: аналіз — це розкладання цілого на частини?

5. Чи достатньою є така характеристика розумової операції син�
тезу: синтез — це об’єднання в ціле елементів, виокремлених
в об’єкті у процесі аналізу?

6. Чи згодні ви з твердженням, що продуктом розумової діяль�
ності можуть бути лише поняття?

7. Чи згодні ви з твердженням, що в поняттях як формі мислен�
ня найповніше відображуються всі властивості та якості
об’єктів?

8. Чи вважаєте ви, що поняття «завдання» іноді може бути шир�
шим, ніж поняття «проблемна ситуація»?

9. Чи правильно названі форми мислення: наочно�дійове, наоч�
но�образне, словесно�логічне, поняттєве?

Завдання та проблемні ситуації

1. У чому виявляється принципова відмінність мислення люди�
ни та «мислення машини»? Наведіть аргументи, які б пере�
конливо доводили таку відмінність.

2. У чому полягають відмінності мислення людини від мислен�
ня тварини? Що не дозволяє мисленню тварини піднестися
до рівня людського мислення?

3. Про які якості розуму йдеться в наведеному описі: «Він мав
ґрунтовні знання в царині як соціальних, так і природничих
наук, і вмів цими знаннями чудово користуватися. У дос�
ліджуваних явищах він прагнув віднайти їх сутність, з’ясува�
ти основні причини, зв’язки. Відкидаючи будь�які шаблони,
в аналізі нових фактів умів бачити їх з нового боку і не бояв�
ся критично оцінити свої попередні погляди. Іноді він припу�
скався помилок, але вмів усувати їх згодом».
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Розділ 13
УЯВА

13.1. Поняття про уяву

Відображаючи об’єктивну дійсність, людина не лише сприй�
має те, що на неї діє в певний момент, чи уявляє те, що на неї
діяло раніше. Життя потребує від людини створення образів і та�
ких об’єктів, яких вона ще не сприймала, уявлення подій, свідком
яких вона не була, передбачення наслідків своїх дій та вчинків,
програмування своєї діяльності тощо.

Уява — це специфічно людський психічний процес, що виник і
сформувався у процесі праці. Будь�який акт праці неодмінно
містить в собі уяву. Не уявивши готовий результат праці, не можна
приступати до роботи. Саме в цьому й полягає важлива функція уя�
ви як специфічно людської форми випереджального відображення
дійсності. Перш ніж щось робити, людина уявляє кінцевий резуль�
тат своєї діяльності та шляхи, якими його буде досягнуто. Ще до то�
го, як виготовити певну річ, людина подумки створює її образ.

У житті людина створює образи таких об’єктів, яких у при�
роді не було, немає й не може бути. Такими витворами людської
уяви є фантастичні казкові образи русалки, килима�літака, Змія
Горинича, в яких неприродно поєднані ознаки різних об’єктів.
Проте якими б дивовижними не здавалися продукти людської
уяви, підґрунтям для їх побудови завжди є попередній досвід лю�
дини, ті враження, що зберігаються в її свідомості.

Уява — це процес створення людиною на основі попередE
нього досвіду образів об’єктів, яких вона ніколи не сприймала.

До створення нових образів людину спонукають різноманітні
потреби, що постійно породжуються діяльністю, розвитком
знань, ускладненням суспільних умов життя, необхідністю про�
гнозувати майбутнє.

Створення образів уяви завжди пов’язане з певним відступом
від реальності, виходом за її межі. Це значно розширює пізна�
вальні можливості людини, забезпечуючи їй здатність передба�
чення та творення нового світу як середовища свого буття.
Діяльність уяви тісно пов’язана з мисленням. Орієнтуючи люди�
ну у процесі діяльності, уява створює психічну модель кінцевого
та проміжних результатів праці й цим забезпечує втілення іде�
ального образу в матеріальний чи ідеальний продукт. Вибір
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способу дій, комбінування елементів в образах уяви здійснюють�
ся логічними міркуваннями, виконанням різних розумових дій,
завдяки чому зберігається зв’язок продуктів людської фантазії з
реальністю, їх дійовий характер. Специфічність випереджального
відображення реальності у процесі уяви виявляється в конкретно�
образній формі у вигляді яскравих уявлень. У мисленні ця функ�
ція здійснюється оперуванням поняттями, унаслідок чого в обра�
зах уяви забезпечується опосередковане та узагальнене відобра�
ження дійсності, що й робить їх реалістичними, життєвими.

Цінність уяви полягає в тому, що вона допомагає людині
орієнтуватися у проблемних ситуаціях, приймати правильні рішен�
ня, передбачати результат власних дій тоді, коли наявних знань ви�
являється недостатньо для безпосередньої реалізації пізнавальної
потреби. Завдяки уяві стають можливими результативна поведінка
і діяльність особистості за умов неповної або сумнівної інформації.

13.2. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю

В уяві людини завжди є певний відступ за межі безпосередньо
даного, певний «відліт» від реальної дійсності. Проте як би дале�
ко не сягав цей «відліт», у ньому завжди зберігається зв’язок з
об’єктивною реальністю. Немає фантазії, засадовою стосовно
якої не була б реальність. Зв’язок з об’єктивною дійсністю можна
легко зрозуміти, проаналізувавши різноманітні витвори уяви.
Уявляючи, наприклад, майбутнього героя свого твору, письмен�
ник надає йому рис людей, яких він сприймав колись, синтезую�
чи ці риси в новий образ. Так само людина використовує попе�
редні враження й тоді, коли уявляє собі описувані іншими людь�
ми місцевості чи події, свідком яких вона не була.

За висловом І. Сєченова, «витвори уяви — це небачені у світі
сполучення бачених вражень». Так, І. Котляревський в «Енеїді»
пекло описує через предмети, узяті з дійсності (кипляча смола,
вогонь, юрбища людей). Небаченим тут є лише поєднання цих
елементів. Без потрібного чуттєвого досвіду, зафіксованого
в пам’яті, нові образи створити неможливо.

Чим різноманітніші сприймання людини, чим багатший її
життєвий досвід, тим яскравішими, повнішими й точнішими бу�
вають створені нею уявлення про предмети, яких вона безпосе�
редньо не сприймає.
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Іншим важливим аспектом зв’язку уяви з об’єктивною
дійсністю є те, що витвори уяви — це не довільна комбінація ок�
ремих елементів, узятих з досвіду. Створюючи з цих елементів
образи нових об’єктів, людина зважає на відомі закономірні зв’яз�
ки між об’єктами. Так, прогнозуючи розвиток подій на основі
аналізу соціальної ситуації, політик враховує логіку та зв’язок
чинників, що взаємодіють, об’єктивні тенденції, що виявляються.
Створювані письменником образи героїв роблять те, що вони ро�
били б у житті за тих обставин, у які їх поставив автор.

Фантазія, яка відривається від реальної дійсності, стає безси�
лою, продукти такої фантазії перетворюються на порожні є
мрійництво, прожектерство й можуть завдати шкоди.

Перетворення уяви на дійсність залежить від реальних потреб,
можливостей та соціального запиту суспільства на її витвори. На�
явність необхідних умов прискорює втілення образів уяви в життя.
Прикладом цього може бути необхідність постійно вдосконалюва�
ти засоби обміну інформацією між країнами, континентами, що зу�
мовило появу Інтернету — світової комп’ютерної мережі. Важливу
роль у реалізації образів уяви відіграє те, наскільки правдиво чи
спотворено відображується дійсність у свідомості людини, в її пере�
конаннях, вольових якостях. Уява тісно пов’язана з практичною
діяльністю людей, з їх працею. Співвідносячи витвори своєї фан�
тазії з дійсністю, особистість має можливість пересвідчитися в їх
реалістичності, у разі потреби вдосконалити, зробити чіткішими,
збагатити новими рисами. Практика завжди є критерієм правиль�
ності та суспільної значущості продуктів людської уяви.

Отже, уява — це своєрідна форма відображення людиною
дійсності, де виявляється активний випереджальний характер
пізнання нею об’єктивності світу.

13.3. Фізіологічне підґрунтя уяви. 
Уява і органічні процеси

Як і всі інші психічні процеси, уява — це функція кори вели�
ких півкуль головного мозку. Фізіологічним підґрунтям уяви є
утворення нових сполучень тих нервових зв’язків, які виникали
раніше у процесі відображення людиною об’єктивної реальності.
Для виникнення нового образу потрібно, щоб раніше утворені
системи зв’язків, структура яких була детермінована характером
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об’єктів, що сприймалися, розпалися (здисоціювали) й утворили
нові сполучення відповідно до нових потреб, що актуалізувалися
в діяльності людини. Багатство образів фантазії залежить від
оригінальності того, як у новому її продукті поєднуються риси
відомих об’єктів, наскільки новими, нестандартними є ці
поєднання.

Діяльність уяви тісно пов’язана з емоціями, невіддільними від
творення нового образу. Це дає підстави припустити, що ме�
ханізми процесу уяви розташовані не лише в корі великих
півкуль головного мозку, а й у підкоркових центрах, зокрема
в гіпоталамолімбічній системі, пошкодження якої спричинює по�
рушення регулятивної функції психіки, пов’язаної з програму�
ванням поведінки людини. Експериментально доведено, що
імпульси, які надходять з підкоркових відділів мозку, активізу�
ють діяльність кори великих півкуль, сприяють виробленню пла�
ну та програми дій, що має важливе значення при створенні об�
разів нових об’єктів.

Створюючи образи об’єктів, які виявляються безпосередньо
пов’язаними з емоційною сферою особистості, її почуттями,
людський мозок може справляти регулювальний вплив на пери�
ферійні частини організму, змінювати їх функціонування. Ще
у стародавні часи було помічено, що у деяких людей, переважно
тих, які страждають на істерію, після роздумів про муки, що їх
згідно з євангельськими текстами зазнав Христос, з’являлися
«знаки розп’яття» на долонях, ступнях ніг у вигляді кривавих
плям, виразок. Такі відбитки називаються стигмами (від грецьк.
stigma — «клеймо», «рубець», «знак»). Відомі випадки, коли лю�
ди, маючи яскраву фантазію, змінювали температуру руки, усьо�
го тіла, уявляючи в ній (на ньому) кригу чи розпечений предмет.
Необережно сказане лікарем слово може викликати у вразливого
пацієнта реальне відчуття хворобливого стану і у нього можуть
проявитися відповідні симптоми захворювання. Хвороби такого
походження називаються ятрогенією. Нетактовне слово вчителя,
що травмує психіку учня, породжуючи фантастичні страхи, може
викликати нервовий розлад — дидактогенію.

Специфічним проявом впливу образів уяви на рухову сферу
особистості є ідеомоторні акти. Дослідженнями встановлено, що
коли людина уявляє рух якоїсь частини свого тіла (руки, ноги,
тулуба), але не виконує самої дії, то в м’язах, які повинні цей рух
здійснити, фіксуютьcя слабкі імпульси, аналогічно тим, що
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реєструються при реальному виконанні рухів. На принципі роз�
шифрування ідеомоторних актів базується ефект «читання ду�
мок», коли завдяки надзвичайно тонкій чутливості деякі люди
здатні, перебуваючи в контакті з іншою людиною, сприймати
слабкі сигнали її ідеомоторних актів і «вгадувати», який предмет
та в кого з присутніх сховав реципієнт. Ідеомоторними актами як
засобами ідеального моделювання дій, які належить виконати,
широко користуються спортсмени, танцюристи та ін. Тренери ре�
комендують своїм вихованцям перед виконанням вправи зроби�
ти це подумки, уявивши від початку до кінця. Таке «програму�
вання» поліпшує результати їх реального виконання.

Регулювальний вплив мозку на всі органи людського тіла є
закономірним явищем. Образи уяви, що формуються у процесі
діяльності людини, можуть посилювати цей вплив. При патології
мозкової діяльності спостерігаються зміни функції уяви. Най�
частіше такі зміни виявляються в галюцинаціях, коли хворий ба�
чить неіснуючий об’єкт. При цьому образ, який виникає, є
настільки яскравим, що людина абсолютно впевнена в його ре�
альності. Тимчасовий стан галюцинації викликають наркотики.
Надмірне вживання алкоголю може викликати хворобливий
стан — білу гарячку, коли починаються фантастичні марення, що
не узгоджуються з будь�якою життєвою логікою.

13.4. Процес створення образів уяви

Створення людиною образів нових об’єктів зумовлене потре�
бами її життя та діяльності. Залежно від завдань, що постають пе�
ред нею, активізуються певні сліди попередніх вражень і утворю�
ються нові комбінації асоціативних зв’язків. Цей процес набуває
різної складності залежно від мети, змісту та попереднього
досвіду людини.

Найелементарнішою формою синтезування нових образів є
аглютинація (від лат. aglutinare — склеювання). Це створення об�
разу шляхом поєднання якостей, властивостей або частин, узятих
з різних об’єктів. Наприклад, такими є казкові образи русалки —
напівжінки, напівриби: кентавра — напівчоловіка, напівконя;
у технічній творчості: тролейбуса — сполучення властивостей
трамваю та автомобіля, танк�амфібія, що поєднує властивості
танка і човна.
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Прийомом створення нових образів є аналогія. Суть цього
прийому полягає в тому, що створюваний новий образ схожий на
реально існуючий об’єкт, але в ньому проектується принципово
нова модель явища чи факту. На принципі аналогії базується но�
ва галузь інженерної справи — біоніка. Біоніка виокремлює деякі
властивості живих організмів, які стають засадовими стосовно
конструювання нових технічних систем. Так було створено бага�
то різних приладів — локатор, «електронне око» тощо.

Нові образи можуть створюватися за допомогою наголошуE
вання. Цей прийом полягає в навмисному посиленні в об’єкті
певних ознак, які виявляються домінуючими на тлі інших. Ма�
люючи дружній шарж, карикатуру, художник знаходить у харак�
тері чи зовнішності людини щось неповторне, притаманне тільки
їй і наголошує на цьому художніми засобами.

Створити нові образи можна шляхом перебільшення (або
применшення) характеристик об’єкта. Цей прийом широко вико�
ристовується в казках, народній творчості, коли герої наділяють�
ся надприродною силою (Микита Кожум’яка, Котигорошко) і
здійснюють подвиги.

Найскладнішим способом утворення образів уяви є створен�
ня типових образів. Цей спосіб потребує тривалої творчої роботи.
Художник створює попередні ескізи, письменник — варіанти тво�
ру. Так, при малюванні картини «З’явлення Христа народові» ху�
дожник О. Іванов зробив близько 200 ескізів.

Уяву, яка присутня в художній творчості, можна проілюстру�
вати висловлюванням К. Паустовського: «Кожна хвилина, кожне
кинуте мимохіть слово та погляд, кожна глибока чи жартівлива
думка, кожний непомітний рух людського серця, так само як і
літаючий пух тополі чи вогонь зірки в нічній воді, — усе це крих�
ти золотого пилу. Ми, літератори, видобуваємо їх упродовж деся�
тиріч, ці мільйони крихт, збираємо непомітно для самих себе, пе�
ретворюємо на сплав і потім з цього сплаву виковуємо свою «Зо�
лоту троянду» — повість, роман або поему» [10].

Перебіг творчого процесу пов’язаний з виникненням багатьох
асоціацій, їх актуалізація підпорядковується меті, потребам і мо�
тивам, які домінують в актах творчості.

Велику роль у створенні образів уяви відіграє практична
діяльність. Доки створений образ існує тільки «у голові», він не
завжди зрозумілий до кінця. Втілюючи цей образ у малюнку чи
моделі, людина перевіряє його реальність.
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Засадовою стосовно створення образів уяви є взаємодія двох
сигнальних систем. Співвідношення чуттєвого та мовного, обра�
зу та слова набирає різного характеру в різних видах уяви залеж�
но від конкретного змісту діяльності, в яку включається створен�
ня образів.

13.5. Різновиди уяви

Діяльність уяви може бути охарактеризована залежно від
участі в цьому процесі спеціальної вольової регуляції, від харак�
теру діяльності людини та змісту створюваних образів.

Залежно від участі волі в діяльності уяви її поділяють на ми�
мовільну та довільну.

Мимовільною є така уява, коли створення нових образів не
спрямовується спеціальною метою уявити певні предмети чи
події. Потреба в мимовільному створенні образів постійно акту�
алізується різними видами діяльності, в які включається осо�
бистість. У процесі спілкування співрозмовники уявляють собі
ситуації, події, що є предметом обговорювання; читаючи худож�
ню чи історичну літературу, людина мимоволі стає спостерігачем
реальних картин, що народжуються в її голові під впливом про�
читаного. Мимовільне виникнення уявлень тісно пов’язане з по�
чуттями людини. Почуття є потужним генератором яскравих об�
разів уяви тоді, коли людина перебуває у тривозі перед невизна�
ченістю очікуваних подій чи, навпаки, переживає емоційне підне�
сення перед участю в урочистих подіях, що мають життєво важ�
ливе для неї значення.

Переживаючи страх, тривогу за близьких, людина подумки
малює образи небезпечних ситуацій, а готуючись до приємної
події, уявляє атмосферу доброзичливості, пошани з боку колег,
присутніх. Прикладом мимовільного виникнення образів уяви є
сновидіння. У стані сну, коли свідомий контроль за психічною
діяльністю відсутній, сліди від різноманітних вражень, що збері�
гаються в мозку, легко розгальмовуються й утворюють поєднан�
ня, що характеризуються неприродністю та невизначеністю.

Процес уяви може відбуватись як довільний, коли він спря�
мовується спеціальною метою створити образ певного об’єкта,
можливої ситуації, уявити чи передбачити сценарій розвитку
подій. Здійснення довільної уяви у процесі пізнання зумовлене
потребою свідомої регуляції побудови образу відповідно до за�
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вдання та характеру виконуваної діяльності. Довільне створення
образів спостерігається переважно у творчій діяльності людини.

Залежно від характеру діяльності людини її уяву поділяють
на творчу та репродуктивну.

Уява, яка включається у творчу діяльність і допомагає людині
створювати нові оригінальні образи, називається творчою.

Уява, яка включається у процес засвоєння того, що вже ство�
рили й описали інші, називається відтворювальною, або репроE
дуктивною.

Так, у конструктора�винахідника, який створює нову маши�
ну, уява творча, а в інженера, який за словесним описом або крес�
ленням створює образ цієї машини, — репродуктивна.

Творча уява активізується там, де людина відкриває щось но�
ве, знаходить нові способи праці, створює нові, оригінальні, цінні
для суспільства матеріальні та духовні продукти.

Продукти творчої уяви, їх багатство та суспільна значущість
безпосередньо залежать від знань і життєвого досвіду особистості,
її ставлення до діяльності, її соціальної позиції тощо. Важливу
роль у творчій уяві відіграє мова, яка є засобом усвідомлення твор�
чого задуму та інструментом аналітико�синтетичної діяльності.

Репродуктивна уява — це процес створення людиною образів
нових об’єктів на основі їх словесного опису чи графічного зобра�
ження. Потреба в репродукції образів об’єктивної дійсності —
постійна й актуальна в житті та діяльності людини як свідомої
суспільної істоти. Репродуктивна уява відіграє надзвичайно важ�
ливу роль у процесі спілкування людей, яке великою мірою спри�
чинило її розвиток. Мовний опис явищ завжди потребує від лю�
дини створення відповідних образів. Репродуктивна уява не�
обхідна при читанні художньої літератури, при роботі з навчаль�
ними посібниками з географії, біології, анатомії тощо. Образи
об’єктів формуються також на основі їх графічного опису, напри�
клад, в інженерній справі, при користуванні схемами, картами.

Творча і репродуктивна уяви тісно взаємопов’язані, постійно
взаємодіють і переходять одна в одну. Цей зв’язок виявляється, з
одного боку, в тому, що творча уява завжди базується на репро�
дуктивній, містить її елементи. З іншого боку, складні форми ре�
продуктивної уяви містять елементи творчої. Наприклад, у діяль�
ності актора втілення сценічного образу є результатом діяльності
творчої і водночас репродуктивної уяви.
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Залежно від змісту діяльності й характеру праці людини уява
поділяється на художню, технічну, наукову та ін.

Художня уява має переважно чуттєві (зорові, слухові, дотикові
та ін.) образи, надзвичайно яскраві й детальні. Так, І. Рєпін, малю�
ючи картину «Запорожці пишуть листа турецькому султану», пи�
сав, що голова обертом іде від їхнього гумору та галасу. Г. Флобер
говорив, що він гостро відчував у роті присмак миш’яку, коли опи�
сував сцену самогубства мадам Боварі. Художникові, письменни�
кові завдяки яскравості чуттєвих образів здається, що вони безпо�
середньо сприймають те, що зображують у своїх творах.

Для технічної уяви характерними є створення образів просто�
рових відношень у вигляді геометричних фігур і побудов, їх лег�
ке дисоціювання та об’єднання в нові сполучення, уявне перене�
сення їх у різні ситуації. Образи технічної уяви найчастіше ре�
алізуються у креслення, схеми, на основі яких потім створюють�
ся нові машини, об’єкти.

Наукова уява виявляється у побудові гіпотез, проведенні ек�
спериментів, в узагальненнях, що їх роблять при створенні по�
нять. Фантазія відіграє важливу роль у плануванні наукового
дослідження, побудові експериментальної ситуації, у передба�
ченні перебігу експерименту. При побудові наукової системи уя�
ва необхідна, щоб доповнити відсутні, не знайдені ще ланки
в ланцюжку фактів.

Фантазія має велике значення для плідної творчої діяльності
вченого. Без фантазії його праця може перетворитися на
діяльність із нагромадження наукових фактів, акумулювання
своїх і чужих думок, а не на реальний поступ до нових винаходів,
ідей, створення принципово нового в науці.

Особливою формою уяви є мрія. Мрія — це процес створення
людиною образів бажаного майбутнього. Мрія є необхідною умо�
вою втілення в життя творчих задумів, коли образи уяви не мо�
жуть реалізуватися негайно з об’єктивних або суб’єктивних при�
чин. У цій ситуації мрія постає як реальна спонука, як мотив
діяльності, завдяки якому стає можливим завершення початої
справи. Без мрії, зауважував Д. Писарєв, неможливо було б зро�
зуміти, яка спонукальна сила змушує людину започатковувати і
доводити до кінця виснажливі й великі за обсягом роботи в ца�
рині мистецтва, науки та практичного життя.

Мрія є елементом наукового передбачення, прогнозу та пла�
нування діяльності. Ця її функція переконливо виявляється
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в художній, творчій діяльності, державотворенні. Яскравою ілю�
страцією стосовно цього є твори Ж. Верна, в яких він геніально
передбачив витвори майбутньої технічної думки — підводного
човна, гелікоптера.

Мрії можуть бути реальними, дійовими та нереальними,
безплідними. Дієвість мрії — необхідна умова втілення в життя
творчих задумів людини, спрямованих на реальне перетворення
дійсності. Такі мрії в певному розумінні є рушійною силою дій та
вчинків людини, надають їй більшої цілеспрямованості у житті,
допомагають долати труднощі, протистояти несприятливим
впливам.

Мрії можуть бути пустопорожніми, безплідними, «маніловсь�
кими». Тоді вони дезорієнтують людину, позбавляють її бачення
реальних життєвих перспектив, штовхають на шлях примарного
задоволення власних мрійницьких уподобань, роблять її нездат�
ною протистояти негараздам реального буття.

Позитивно на людину впливає тільки активна, творча мрія,
яка збагачує її життя, робить його яскравим і цікавим.

13.6. Уява і особистість

Діяльність уяви залежить від загальної спрямованості особи�
стості, від психічного життя людини взагалі. Особлива роль
у створенні образів уяви належить інтересам, потребам, світогля�
дові особистості, що становлять її духовний світ. З діяльністю
уяви пов’язане формування низки морально�психологічних яко�
стей особистості: гуманності, чуйності, почуття обов’язку тощо.
Зрозуміло, що виявити чуйність може людина, яка, знаючи жит�
тя та особливості характеру іншої людини, здатна уявити її ду�
шевний стан у певний момент.

У силі та яскравості образів уяви виявляються типологічні
особливості вищої нервової діяльності. Уява — один з показників,
за якими І. Павлов відносив людей до художнього чи розумовоE
го типу. Художник має справу з образами (зоровим, руховим, слу�
ховим тощо), що свідчить про домінуючу роль у його діяльності
першої сигнальної системи, образного відображення світу. Отже,
уява не лише впливає на перебіг психічного життя людини, а й зу�
мовлює формування її важливих особистісних якостей.
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Ключові поняття теми

Уява, довільна уява, мимовільна уява, випереджальне відобра-
ження, репродуктивна уява, творча уява, мрія, дисоціація, аглю-
тинація, наголошування, гіперболізація, схематизація, типізація.

Формалізована структура змісту теми

Пізнавальна функція уяви:
– створення образів нових об’єктів;
– випереджальне відображення реальності.
Психологічний механізм уяви:
дисоціація життєвих вражень та об’єднання виокремлених
елементів у нові комбінації.

Запитання для самостійної роботи

1. У чому полягає специфічність відображення дійсності у про�
цесах уяви?

2. Чим зумовлена діяльність людської уяви?
3. Від чого залежить багатство створюваних людиною образів

уяви?
4. У чому полягає принципова відмінність між образами репро�

дуктивної та продуктивної уяви?
5. У чому полягають особливості мрії як різновиду творчої уяви?
6. У чому виявляється зв’язок процесів чуттєвого пізнання і

мислення з уявою?
7. Охарактеризуйте механізм впливу образів уяви на фізіологіч�

ні процеси людини.
8. Як уява пов’язана з емоційно�вольовою сферою особистості?
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УЯВА

Різновиди:
– репродуктивна

(мимовільна, довільна)

– творча (довільна)

– мрія (довільна)

Прийоми створення образів
– аглютинація

– схематизація

– гіперболізація

– наголошування

– типізація



Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з твердженням, що без уяви неможлива будь�яка
практична діяльність людини?

2. Чи завжди уява присутня у процесі розумової діяльності?
3. Чи є уява у тварини?
4. Чи є принципова відмінність між образами творчої уяви та га�

люцинаціями?
5. Чи може яскравість уяви негативно позначитися на психічно�

му житті людини?
6. Чи погодитеся ви з думкою, що мрія — це створення образів

уяви, здійсненні яких вона впевнена?
7. Чи може бути уява дитини багатшою, ніж уява дорослої лю�

дини?

Завдання та проблемні ситуації

1. Поясніть, у чому полягають основні відмінності уяви від уяв�
лень пам’яті. За якими ознаками це можна встановити?

2. Визначте, які прийоми створення образів уяви використано:
винахідником — при конструюванні дирижабля, гідролітака;
письменником — при створенні літературного персонажа;
художником�карикатуристом — при створенні дружнього
шаржу.

3. Поясніть, чому деякі люди, неосвічені в медицині, прочитав�
ши опис того чи іншого захворювання, схильні уявляти, що й
вони захворіли саме на цю хворобу, що й у них виявляються її
симптоми.
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Розділ 14
ПАМ’ЯТЬ

14.1. Поняття про пам’ять

Враження, що їх одержує людина, відображуючи об’єктивну
дійсність через свої органи чуття чи у процесі розумової діяль�
ності, не зникають безслідно, а фіксуються в мозку і зберігаються
в ньому у вигляді образів, уявлень про об’єкти та явища, що
сприймалися раніше. У разі потреби набутий досвід може бути
відтворений і використаний у діяльності.

Закріплення, зберігання та наступне відтворення людиною її
попереднього досвіду називається пам’яттю.

Пам’ять є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки
пам’яті людина може здобувати необхідні для діяльності знання,
вміння та навички. Пам’ять — неодмінна умова психічного роз�
витку людини. Нові зрушення в її психіці завжди ґрунтуються на
попередніх досягненнях, на здобутках, зафіксованих у пам’яті.
Завдяки пам’яті зберігається цілісність «Я» особистості, усвідо�
млюється єдність її минулого та сучасного. Без запасу уявлень
пам’яті неможливими були б розумова діяльність, створення об�
разів уяви, орієнтування в навколишньому середовищі взагалі.
Позбавлена пам’яті людина, зауважував І. Сєченов, постійно пе�
ребувала б у стані новонародженого, була б істотою, не здатною
нічого навчитися, ніщо опанувати.

У пам’яті розрізняють такі основні процеси: запам’ятовуванE
ня, зберігання, відтворення та забування.

Залежно від матеріалу, який запам’ятовується, виокремлю�
ють пам’ять образну, словесноEлогічну, емоційну та рухову.

За тривалістю утримання матеріалу, що запам’ятовується,
пам’ять поділяють на короткочасну, довготривалу та оперативну.

14.2. Теорії пам’яті

Перші спроби науково пояснити феномен пам’яті на психо�
логічному рівні були зроблені асоціативним напрямом психології.
Центральним в асоціативній психології є поняття асоціації, що оз�
начає зв’язок, з’єднування. Асоціація — обов’язковий принцип усіх
психічних утворень. Механізм асоціації полягає в установленні
зв’язку між враженнями, що одночасно виникають у свідомості.
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Залежно від умов, необхідних для їх утворення, асоціації поділя�
ють на три типи: за суміжністю, схожістю та контрастом.

Асоціація за суміжністю — це відображення в мозку людини
зв’язків між предметами та явищами, які йдуть один за одним
у часі (суміжність у часі) або перебувають поряд один з одним
у просторі (суміжність у просторі). Асоціації за суміжністю ви�
никають при згадуванні подій, свідком яких була людина, при за�
учуванні навчального матеріалу тощо.

Асоціація за схожістю спостерігається тоді, коли в мозку відо�
бражуються зв’язки між предметами, схожими у певному відно�
шенні (помилкове сприймання незнайомої людини як знайомої).

Асоціація за контрастом утворюється при відображенні
в мозку людини предметів та явищ об’єктивної дійсності, що
пов’язані між собою протилежними ознаками (високий — низь�
кий, швидкий — повільний, веселий — сумний тощо).

Особливим різновидом асоціацій є породжені потребами
пізнавальної діяльності та життя людини причинноEнаслідкові
асоціації, які відбивають не лише збіг подразників у часі та про�
сторі, їх схожість і відмінність, а й причинні залежності між ними.

Причинно�наслідкові асоціації є засадовими стосовно мірку�
вань і логічних побудов.

Пояснюючи механізм різних типів асоціацій, асоціанізм як
напрям не пояснював, чим саме детермінований цей процес, що
зумовлює його вибірковість.

Рішучої критики асоціативна теорія зазнала від гештальтE
психології. Центральним поняттям нової теорії був «гешE
тальт» — образ як цілісна організація структури, яка не зводить�
ся до суми її окремих частин. Тому утворення зв’язків ґрун�
тується на організації матеріалу, що визначає й аналогічну струк�
туру слідів у мозку за принципом подібності за формою.

Фізіологічна теорія пам’яті тісно пов’язана з важливими по�
ложеннями вчення І. Павлова про вищу нервову діяльність.

Згідно з вченням І. Павлова, матеріальним підґрунтям пам’яті
є пластичність кори великих півкуль головного мозку, її
здатність утворювати нові тимчасові нервові зв’язки, умовні ре�
флекси. Утворення, зміцнення та згасання тимчасових нервових
зв’язків є фізіологічним підґрунтям пам’яті. Запам’ятоване
зберігається не як образ, а як «слід», як тимчасові нервові зв’яз�
ки, що утворились у відповідь на дію подразника.
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Фізіологічне підґрунтя пам’яті тісно пов’язане із зако�
номірностями вищої нервової діяльності. Вчення про утворення
тимчасових нервових зв’язків — це теорія запам’ятовування на
фізіологічному рівні. Умовний рефлекс — це акт утворення
зв’язку між новим і раніше закріпленим змістом, що становить
підґрунтя акту запам’ятовування. Для розуміння причинної зу�
мовленості пам’яті важливого значення набуває поняття
підкріплення. Підкріплення — це досягнення безпосередньої ме�
ти дії індивіда, або стимул, що мотивує дію, це збіг знову утворе�
ного зв’язку з досягненням мети дії, а якщо тільки зв’язок збігся
з досягненням мети, він залишився й закріпився (І. Павлов).

Фізіологічне розуміння підкріплення співвіднесене з психо�
логічними поняттями мети дії. Це пункт об’єднання фізіологіч�
ного та психологічного аналізу механізмів пам’яті. Запам’ятову�
вання того, «що було», не мало б сенсу, якби його не можна було
використовувати для того, «що буде».

У поясненні механізмів пам’яті є ще так звані фізична,
біохімічна та хімічна теорії пам’яті.

Згідно з фізичною теорією пам’яті проходження будь�якого
збудження через певну групу клітин (нейронів) залишає після се�
бе фізичний слід, що призводить до механічних та електронних
змін у синапсах (місце стикання нервових клітин). При зоровому
сприйманні предмета відбувається немовби його обстеження
оком по контуру, що супроводжується рухом імпульсу по
відповідній групі нервових клітин, які немовби моделюють
сприйнятий об’єкт у вигляді просторово�часової нервової струк�
тури. Цю теорію називають ще теорією нейронних моделей. Про�
цес утворення та активізації нейронних моделей і є засадовим сто�
совно процесів запам’ятовування, відтворення та збереження.

Встановлено, що аксони, які відходять від клітин, стикаються
з дендритами іншої клітини або повертаються до тіла своєї кліти�
ни. У результаті такої структури виникає можливість циркуляції
реверберуючих кіл збудження різної складності. Так виникає са�
мозарядження клітини, збудження не виходить за межі певної
системи. Це так званий нейрофізіологічний рівень вивчення ме�
ханізмів пам’яті.

Біохімічна теорія пам’яті виражається гіпотезою про двосту�
пеневий характер процесу запам’ятовування. Суть його полягає
в тому, що на першій стадії, одразу ж після впливу подразника,
у мозку відбувається короткочасна електрохімічна реакція, яка
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викликає зворотні фізіологічні процеси у клітині. Друга стадія
виникає на ґрунті першої — це власне біохімічна реакція, пов’яза�
на з утворенням протеїнів. Перша стадія триває секунди (або
хвилини) і є механізмом короткочасної пам’яті. Друга стадія, яка
характеризується необоротністю хімічних змін у клітинах, вва�
жається механізмом довготривалої пам’яті.

Прихильники хімічної теорії пам’яті вважають, що спе�
цифічні зміни, які відбуваються в нервових клітинах під впливом
зовнішніх подразників, і є механізмами процесів закріплення,
збереження та відтворення слідів одержаних вражень.

14.3. Різновиди пам’яті

За змістом залежно від того, що запам’ятовується і відтво�
рюється, розрізняють чотири види пам’яті: образну, словесно�
логічну, рухову та емоційну.

Образна пам’ять виявляється в запам’ятовуванні образів,
уявлень конкретних предметів, явищ, їх властивостей, наочно да�
них зв’язків і відносин між ними.

Залежно від того, якими аналізаторами сприймаються об’єк�
ти при їх запам’ятовуванні, образна пам’ять буває зоровою, слу�
ховою, дотиковою, нюховою тощо.

Фізіологічним підґрунтям образної пам’яті є тимчасові нер�
вові зв’язки першосигнального характеру. Проте в ній бере
участь і друга сигнальна система. Мова постає як засіб усвідом�
лення людиною її чуттєвого досвіду.

Зміст словесноEлогічної пам’яті — це думки, поняття, суд�
ження, умовиводи, які відображають предмети та явища в їх
істотних зв’язках і відносинах, у загальних властивостях. Думки
не існують без мови, тому пам’ять на них і називається словесно�
логічною. Цей вид пам’яті ґрунтується на спільній діяльності
першої та другої сигнальних систем.

Словесно�логічна пам’ять є специфічно людською на відміну
від образної, рухової та емоційної, що властиві також тваринам.

Рухова пам’ять полягає у запам’ятовуванні та відтворенні лю�
диною рухів. Виявляється вона в різних видах ігрової, трудової,
виробничої діяльності, у діях художника, балеринита ін. Вона є
підґрунтям утворення різних умінь і навичок, засвоєння усної та
письмової мови.
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Емоційна пам’ять полягає у запам’ятовуванні та відтворенні
людиною емоцій та почуттів. Запам’ятовуються не самі емоції, а й
предмети та явища, що їх викликають. Наприклад, переживання
почуття ностальгії при спогадах про країну, в якій людина вирос�
ла, але з якихось причин залишила її.

Залежно від характеру перебігу процесів пам’яті останню
поділяють на мимовільну та довільну. Про мимовільну пам’ять
говорять тоді коли людина щось запам’ятовує та відтворює,
не ставлячи перед собою спеціальної мети щось запам’ятати або
відтворити. Коли людина ставить на меті щось запам’ятати або
пригадати, йдеться про довільну пам’ять.

Мимовільна і довільна пам’ять — щаблі розвитку пам’яті лю�
дини в онтогенезі. Пам’ять поділяють також на короткочасну,
довготривалу та оперативну.

Короткочасною називають пам’ять, яка характеризується
швидким запам’ятовуванням матеріалу, його відтворенням і не�
тривалим зберіганням. Вона, як правило, обслуговує актуальні
потреби діяльності й обмежена за обсягом.

Довготривала пам’ять виявляється у процесі набування й
закріплення знань, умінь і навичок, розрахованих на їх тривале
збереження та наступне використання в діяльності людини.

Оперативною називають пам’ять, яка забезпечує запам’ятову�
вання та відтворення оперативної інформації, потрібної для ви�
користання в поточній діяльності (наприклад, утримання
в пам’яті проміжних числових результатів при виконанні склад�
них обчислювальних дій). Виконавши свою функцію, така інфор�
мація може забуватися.

14.4. Запам’ятовування та його різновиди

Запам’ятовування — один з основних процесів пам’яті. Заса�
довими стосовно нього є утворення й закріплення тимчасових
нервових зв’язків. Чим складніший матеріал, тим складніші тим�
часові зв’язки, які утворюють підґрунтя запам’ятовування.

Запам’ятовування, як і інші психічні процеси, буває ми�
мовільним і довільним.

Мимовільне запам’ятовування здійснюється без спеціально
поставленої мети запам’ятати. На мимовільне запам’ятовування
впливають яскравість, емоційна забарвленість об’єктів. Усе, що
емоційно сильно впливає на людину, запам’ятовується нею неза�
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лежно від наміру запам’ятати. Мимовільному запам’ятовуванню
сприяє також наявність інтересу. Усе, що цікавить, запам’ято�
вується значно легше й утримується у свідомості довше, ніж
нецікаве. Мимовільні форми запам’ятовування відбуваються
тоді, коли будь�яке явище постає контрастно на загальному тлі.
Предмети, що схожі на вже відомі раніше, мимовільно запам’ято�
вуються легше. Мимовільне запам’ятовування має велике зна�
чення в житті людини. Воно сприяє збагаченню її життєвого
досвіду. Велику роль мимовільне запам’ятовування відіграє і
в навчальній діяльності.

Довільне запам’ятовування відрізняється від мимовільного
рівнем вольового зусилля, наявністю завдання та мотиву. Воно
має цілеспрямований характер; у ньому використовуються
спеціальні засоби та прийоми запам’ятовування.

Умови успішного запам’ятовування:
• багаторазове розумно зорганізоване й систематичне повторен�

ня, а не механічне, що визначається лише кількістю повто�
рень;

• розподіл матеріалу на частини, виокремлення в ньому смис�
лових одиниць;

• розуміння тощо.
Залежно від міри розуміння запам’ятовуваного матеріалу

довільне запам’ятовування буває механічним і смисловим
(логічним).

Механічним є таке запам’ятовування, яке здійснюється без ро�
зуміння суті. Воно призводить до формального засвоєння знань.

Смислове (логічне) запам’ятовування спирається на розу�
міння матеріалу у процесі дії з ним, оскільки тільки діючи з мате�
ріалом, ми запам’ятовуємо його.

Умовами успішності довільного запам’ятовування є дійовий
характер засвоєння знань, інтерес до матеріалу, його значущість,
установка на запам’ятовування тощо.

14.5. Відтворення та його різновиди

Відтворення — один з основних процесів пам’яті. Воно є по�
казником міцності запам’ятовування і разом з тим наслідком цих
процесів.
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Засадовою стосовно відтворення є активізація раніше утворе�
них тимчасових нервових зв’язків у корі великих півкуль голо�
вного мозку.

Найпростіша форма відтворення — впізнавання. Впізнавання
є відтворенням, що виникає при повторному сприйманні
об’єктів. Впізнавання буває повним і неповним.

При повному впізнаванні повторно сприйнятий об’єкт одразу
ототожнюється з раніше відомим, повністю відтворюються час,
місце та інші деталі попереднього ознайомлення з ним. Повне
впізнавання спостерігається, наприклад, при зустрічі добре зна�
йомої людини або при ходінні добре відомими вулицями.

Неповне впізнавання характеризується невизначеністю,
утрудненням співвіднесення об’єкта, що сприймається, з тим, що
було в попередньому досвіді. Так, почувши мелодію, людина мо�
же переживати почуття знайомого, проте буде неспроможною
ототожнити її з конкретним музичним твором.

Складнішою формою відтворення є згадування. Особливість
згадування полягає в тому, що воно відбувається без повторного
сприймання того, що відтворюється. Згадування може бути
довільним, коли воно зумовлюється актуальною потребою
відтворити необхідну інформацію, наприклад пригадати правило
при написанні слова чи речення, відповісти на запитання, або ми�
мовільним, коли образи чи відомості спливають у свідомості без
будь�яких усвідомлених мотивів. Такими є явища персеверації.
Під персеверацією розуміють уявлення, які мають нав’язливий
характер. Образи персеверації з’являються після багаторазових
сприймань певних предметів чи явищ або коли спостерігається
сильний емоційний вплив на особистість.

До мимовільного відтворення належить явище ремінісценції,
або «виринання» у свідомості того, що неможливо було пригадати
одразу після його запам’ятовування. Засадовим стосовно
ремінісценції, на думку І. Павлова, є зняття втоми нервових клітин,
яке настає після виконання складного мнемічного завдання. Через
деякий час ця втома зникає, і продуктивність відтворення зростає.

Особливою формою довільного відтворення запам’ятованого
матеріалу є пригадування. Потреба у пригадуванні виникає тоді,
коли в потрібний момент не вдається пригадати те, що необхідно.
У цій ситуації людина докладає певних зусиль, щоб подолати
об’єктивні та суб’єктивні труднощі, пов’язані з неможливістю при�
гадати, напружує волю, вдається до пошуку шляхів активізації по�
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передніх вражень, до різних мнемічних дій. Пригадування може
бути складною розумовою діяльністю, яка передбачає поетапне
відтворення всіх обставин та умов, за яких відбувався процес за�
пам’ятовування об’єкта чи явища. Від уміння пригадувати зале�
жить ефективність використання здобутих знань, розвинення па�
м’яті як психічного процесу загалом. К. Ушинський одну з основ�
них причин «поганої пам’яті» вбачав саме у лінощах пригадувати.

Одним із різновидів довільного відтворення є спогади. СпогаE
ди — це локалізовані в часі та просторі відтворення образів мину�
лого. У спогадах етапи життя людини співвідносяться нею із
суспільними подіями, з важливими в особистому житті датами.
Об’єктом спогадів як специфічної форми відтворення є життєвий
шлях конкретної особистості в контексті історичних умов певно�
го періоду, до яких вона так чи інакше була причетна безпосеред�
ньо. Це зумовлює насиченість спогадів різноманітними емоція�
ми, які збагачують і поглиблюють зміст відтворення.

14.6. Забування та його причини

Усе, що людина запам’ятовує, з часом поступово забувається.
Забування — процес, протилежний запам’ятовуванню. Забування
виявляється в тому, що втрачається чіткість запам’ятованого, змен�
шується його обсяг, виникають помилки у відтворенні, стає немож�
ливим відтворення і, нарешті, унеможливлюється впізнання.

Забування — функція часу. Засадовим стосовно забування є
згасання тимчасових нервових зв’язків, що тривалий час не
підкріплювалися. Якщо здобуті знання тривалий час не викорис�
товуються і не повторюються, то вони поступово забуваються.
Причиною забування є також недостатня міцність запам’ятовуван�
ня. Щоб запобігти забуванню, потрібно добре заучувати матеріал.

Забування залежить також від змісту діяльності, її організації
та умов, за яких вона відбувається. Причиною, що погіршує за�
пам’ятовування, може бути негативна індукція, зумовлена
змістом матеріалу. Схожий, складний матеріал попереднього за�
няття ускладнює утворення нових тимчасових нервових зв’язків,
знижує ефективність запам’ятовування.

Негативний вплив раніше запам’ятованого матеріалу на ово�
лодіння новим характеризується як проактивне (таке, що діє на�
перед) гальмування. З погляду психології недоцільно після мате�
матики вивчати фізику чи хімію. Негативний вплив наступної
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діяльності на зв’язки, вироблені в попередній діяльності, нази�
вається ретроактивним (таким, що діє зворотно) гальмуванням.

Тимчасовою причиною труднощів відтворення може бути зу�
мовлений ситуацією сильний імпульс пригадати, який індукує
гальмування. Прикладом може бути стан студента на іспиті, коли
він намагається одразу пригадати відповіді на запитання в білеті
і через хвилювання не може цього зробити. Гальмування
знімається переключенням думки на інші об’єкти.

Забування — процес поступовий. Засадовим стосовно нього є
ослаблення і порушення раніше утворених умовних зв’язків. Чим
менше вони закріплені, тим швидше згасають і спричинюють за�
бування. Як свідчать проведені дослідження пам’яті (П. Зінчен�
ко, А. Смирнов та ін.), швидше забувається та інформація, якій
належить другорядна роль у змісті запам’ятованого; тривалий час
утримується інформація, що несе основне смислове навантажен�
ня. Найвищі темпи забування спостерігаються одразу після за�
учування матеріалу.

Для тривалого утримання в пам’яті інформації важливо з са�
мого початку забезпечити міцне її запам’ятовування і закріплен�
ня шляхом повторення в перші дні після того, як її було одержа�
но. Важлива умова продуктивного запам’ятовування — осмис�
леність, розуміння того, що є його предметом.

14.7. Індивідуальні особливості пам’яті

Кожна особистість має індивідуальні відмінності (особлиE
вості) пам’яті, які виявляються в різних сферах її мнемічної
діяльності.

У процесах пам’яті індивідуальні відмінності виявляються
у швидкості, точності, міцності запам’ятовування та готовності
до відтворення.

Швидкість запам’ятовування визначається кількістю повто�
рень, необхідних людині для запам’ятовування нового матеріалу.

Точність запам’ятовування характеризується відповідністю
відтвореного тому, що запам’ятовувалося, і кількістю зроблених
помилок.

Міцність запам’ятовування виявляється у тривалості збере�
ження завченого матеріалу (або у повільності його забування).
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Готовність до відтворення виявляється в тому, як швидко та
легко в потрібний момент людина може пригадати необхідні їй
відомості.

Індивідуальні відмінності пам’яті можуть бути зумовлені ти�
пами вищої нервової діяльності. Швидкість утворення тимчасо�
вих нервових зв’язків пов’язана із силою процесів забування та
гальмування, що зумовлює точність і міцність запам’ятовування.
При сильному, але недостатньо рухливому гальмуванні дифе�
ренціація вражень відбувається повільно, що може позначатися
на точності запам’ятовування. Якщо у людини сформовані
раціональні способи мнемічної діяльності, вироблені відповідні
звички: акуратність, точність, відповідальність, то негативні про�
яви, що зумовлюються типологічними особливостями нервової
системи, можуть коригуватися. Індивідуальні відмінності пам’яті
виявляються і в тому, який матеріал краще запам’ятовується —
образний, словесний чи однаково продуктивно як той, так і
інший.

З огляду на викладене у психології розрізняють такі типи
пам’яті: наочноEобразний, словесноEабстрактний, змішаний,
або проміжний. Ці типи зумовлені частково співвідношенням
першої та другої сигнальних систем у вищій нервовій діяльності
людини, але головне — умовами життя та вимогами професійної
діяльності.

Так, наочноEобразний тип пам’яті частіше зустрічається у ху�
дожників, письменників, музикантів, словесноEабстрактний —
у вчених, філософів. Змішаний тип пам’яті зустрічається у лю�
дей, у діяльності яких не спостерігаються помітні переваги наоч�
но�образного чи словесно�абстрактного типу. Ураховувати інди�
відуальні відмінності пам’яті важливо в навчальній роботі, щоб
максимально продуктивно використовувати потенційні можли�
вості кожного учня та всебічно розвивати пам’ять.

Ключові поняття теми 

Пам’ять, асоціація, запам’ятовування, відтворення,
впізнавання, згадування, пригадування, персеверація,
ремінісценція, образна пам’ять, словесно-логічна пам’ять,
емоційна пам’ять, рухова пам’ять, оперативна пам’ять, коротко-
часна пам ‘ять, довготривала пам’ять.
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Формалізована структура змісту теми

Пізнавальна функція пам’яті:
нагромадження життєвого досвіду. 
Фізіологічний механізм пам’яті:
здатність нервової системи фіксувати і зберігати враження.

Запитання для самостійної роботи 

1. Охарактеризуйте найважливіші особливості пам’яті як пізна�
вального процесу.

2. Роль пам’яті у психічному житті людини.
3. Природа асоціацій та їх значення у процесах пам’яті.
4. За якими принципами пам’ять поділяють на різновиди?
5. У чому полягає відмінність короткочасної пам’яті від опера�

тивної?
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Процеси пам’яті:
– запам’ятовування

– зберігання

–відтворення

Різновиди відтворення:
– впізнавання

– згадування

– пригадування

Індивідуальні осо-
бливості пам’яті:
– швидкість

запам’ятовування

– точність

запам’ятовування

– міцність

запам’ятовування

– готовність до

відтворення

Різновиди пам'яті:

за способом
запам’ятовування:
– довільна

–мимовільна

за тривалістю:
– короткочасна

– довготривала

–оперативна

за змістом
запам’ятовуваного:
– образна

– словесно-логічна

– рухова

–емоційна

ПАМ’ЯТЬ



6. Назвіть основні умови продуктивного запам’ятовування.
7. Як можна пояснити явище ремінісценції?
8. У чому виявляється основна відмінність образів та уявлень

пам’яті від образів сприймання?
9. У чому виявляються індивідуальні особливості пам’яті?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи є пам’ять психічним процесом, який належить до абст�
рактного пізнання?

2. Чи можна стверджувати, що функція пам’яті вичерпується
процесами фіксації та відтворення одержаних вражень?

3. Чи правильно визначено принципи розподілу пам’яті на ви�
ди: залежно від участі волі у процесах запам’ятовування;
залежно від тривалості утримання інформації в пам’яті;
залежно від змісту запам’ятованого?

4. Чи всі види пам’яті перелічено: довільна, мимовільна, образ�
на, рухова, словесно�логічна, емоційна, довготривала, корот�
кочасна?

5. Чи є принципова відмінність у механізмах мимовільного
відтворення та персеверації?

6. Чи всі умови продуктивного запам’ятовування перелічено:
мета запам’ятовування, позитивне ставлення до заучуваного,
осмисленість інформації, повторення?

7. Чи всі перелічені особливості пам’яті характеризують її
індивідуальні відмінності: швидкість запам’ятовування, го�
товність до відтворення, тривалість зберігання, персеверація?

Завдання та проблемні ситуації 

1. З досвіду відомо, що, хвилюючись, людина може забувати
раніше запам’ятоване. Яке фізіологічне пояснення можна да�
ти цьому явищу?

2. Багато людей для кращого запам’ятовування вдаються до ко�
ротких занотувань. Чому такий прийом сприяє кращому за�
пам’ятовуванню матеріалу?

3. В одному експерименті піддослідним запропонували
розв’язати п’ять завдань. В іншому дослідженні через 15 хви�
лин їм же було потрібно скласти п’ять аналогічних завдань.
Після цього на вимогу експериментатора вони повинні були
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відтворити числа з усіх десяти завдань. В якому випадку
піддослідні краще запам’ятали цифри і чому?

5. Іноді тривала робота щодо запам’ятовування навчального ма�
теріалу виявляється неефективною. Чим пояснити, що, по�
перше, матеріал погано запам’ятовується, по�друге, ство�
рюється ілюзія його запам’ятовування?

6. Як психологічно та фізіологічно обґрунтувати положення
К. Ушинського про те, що «погана пам’ять» є результатом
лінощів пригадати?
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×ÀÑÒÈÍÀ V
ÅÌÎÖ²ÉÍÎ-ÂÎËÜÎÂ² ÏÐÎÖÅÑÈ

Розділ 15 
ЕМОЦІЇ І ПОЧУТТЯ

15.1. Поняття про емоції і почуття

Діяльність людини, її поведінка завжди викликають позитивE
не або негативне ставлення до неї. Ставлення до дійсності відоб�
ражується в мозку й переживається як задоволення або незадово�
лення, радість, сум, гнів, сором. Такі переживання називають
емоціями, почуттями.

Емоції та почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функ�
ції, спонукають людину до знань, праці, вчинків або стримують її.

Людські емоції та почуття найяскравіше виражають духовні за�
пити і прагнення людини, її ставлення до дійсності. К. Ушинський
писав, що «ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так
ясно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почування» [17].

Емоції та почуття органічно взаємопов’язані, але за змістом і
формою переживання вони не тотожні.

Емоція — це загальна активна форма переживання ор�
ганізмом своєї життєдіяльності. Розрізняють прості та складні
емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, бо�
лю — це прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості
емоції в людському житті перетворилися на складні емоції та по�
чуття. Характерна ознака складних емоцій полягає в тому, що во�
ни виникають у результаті усвідомлення об’єкта, що викликав їх,
розуміння їхнього життєвого значення (наприклад, переживання
задоволення при сприйманні музики, пейзажу).

Почуття — це специфічні людські, узагальнені переживання
ставлення до людських потреб, задоволення або незадоволення
яких викликає позитивні або негативні емоції: радість, любов,
гордість або сум, гнів, сором тощо.

Емоції та почуття характеризуються певною якістю та по�
лярністю, активністю та інтенсивністю.

Як почуття виявляється ставлення особистості до праці
подій, інших людей, до самої себе. За якістю переживань відріз�
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няють одній емоції та почуття від інших (наприклад, радість —
від гніву, любов — від ненависті).

Емоціям і почуттям властива полярність. Вона виявляється
в тому що кожна емоція, кожне почуття за різних обставин мо�
жуть виявлятися протилежно: «радість — горе», «любов — нена�
висть», «симпатія — антипатія», «задоволення — незадоволен�
ня». Полярні переживання мають явно виражений позитивний
або негативний відтінок. Умови життя та діяльності викликають
почуття різного рівня активності Розрізняють стенічні емоції та
почуття — ті, що посилюють активність спонукають до діяль�
ності, та астенічні — ті, що пригнічують людину, зменшують її
активність, демобілізують.

Залежно від індивідуальних особливостей особистості, її ста�
ну і ставлення до ситуації та об’єктів, що викликають переживан�
ня, емоції та почуття виявляються більш�менш інтенсивно, бува�
ють довготривалими або короткочасними.

Характерна особливість емоцій і почуттів полягає в тому, що
вони цілковито захоплюють особистість. Здійснюючи майже
блискавичну інтеграцію, тобто об’єднання в ціле всіх функцій ор�
ганізму, емоції сигналізують про корисні або шкідливі впливи на
організм, завдяки чому мають універсальне значення для життя
організму. Охоплюючи всі різновиди переживань людини, — від
глибоко травмуючих страждань до високих форм радості та
соціального відчуття життя, емоції стають як позитивним чинни�
ком у життєдіяльності, підносячи активність організму, так і не�
гативним, пригнічуючи всі його функції. Відомий фізіолог
П. Анохін вважає, що емоції, а саме довготривалі негативні емоції
(страх, переживання болю тощо), відіграють вирішальну роль
у розвитку так званих неврогенних захворювань.

Природа емоцій і почуттів органічно пов’язана з потребами.
Потреба як нужда в чомусь завжди супроводжується позитивни�
ми або негативними переживаннями в різних їх варіаціях. Харак�
тер переживань зумовлюється ставленням особистості до потреб,
обставин, які сприяють або не сприяють їх задоволенню.

Потреби людини і тварин відрізняються за змістом, інтен�
сивністю та способом їх задоволення, а це зумовлює відмінність
в емоціях людей і тварин, навіть у таких, які є спільними для них:
гнів, страх, радість, сум тощо. Емоції докорінно змінилися у про�
цесі історичного розвитку людини, вони «олюднилися», набули
своєрідних особливостей. Голод, наприклад, переживається лю�
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диною не так, як твариною. Людина залежно від обставин може
стримувати голод, відмовлятися від їжі.

У людини як суспільної істоти виникли вищі, духовні потре�
би, а з ними й вищі почуття — моральні, естетичні, пізнавальні,
які не властиві тварині. Тваринні емоції залишилися на рівні
інстинктивних форм життєдіяльності. Почуття сорому, вказував
Ч. Дарвін, властиве лише людині. Емоції, почуття людини
пов’язані з її діяльністю: діяльність викликає різні переживання
у зв’язку зі ставленням до неї та успіхами у виконанні, а емоції та
почуття, у свою чергу, стимулюють людину до діяльності, насна�
жують її, стають внутрішньою спонукою, її мотивами. Почуття
збагачують життя людини. Ідеї без почуттів — холодні, «світять,
та не гріють», позбавлені життєвості та енергії, не здатні перейти
в діло. Переконаність у чомусь без почуттів неможлива.

15.2. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів

Емоції та почуття становлять складну реакцію організму,
в якій беруть участь майже всі відділи нервової системи. Приро�
да емоцій і почуттів, як і решти психічних процесів, рефлекторна.
Фізіологічним механізмом емоцій як таких є діяльність підкірко�
вих нервових центрів: гіпоталамуса, лімбічної системи, ретику�
лярної формації. Але кора великих півкуль головного мозку
відіграє провідну роль у проявах емоцій і почуттів, здійснюючи
регулювальну функцію стосовно підкіркових процесів, спрямо�
вуючи їх діяльність відповідно до усвідомлення людиною своїх
переживань.

Між корою та підкірковими центрами нервової системи
постійно відбувається взаємодія. Підкірка, вважав І. Павлов, по�
зитивно впливає на кору великих півкуль як джерело їх сили,
тонізує кору мозку, надсилаючи до неї потужні потоки подраз�
нень. Кора регулює збудження, що йдуть з підкірки, і під її дією
одні з цих збуджень реалізуються в діяльності та поведінці, а інші
гальмуються залежно від обставин і станів особистості. Підтрим�
ка або порушення стійкості нервових зв’язків викликають різні
емоції та почуття.

За І. Павловим, однією з фізіологічних підвалин почуттів є
динамічні стереотипи, тобто утворені за життя системи тимчасо�
вих нервових зв’язків. «Тут виникають почуття важкості та лег�
кості, бадьорості та стомленості, задоволення і прикрості, радості,
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торжества і відчаю тощо. Мені здається, що часто такі почуття
при зміні звичайного способу життя, при припиненні звичайних
занять, при втраті близьких людей... мають певне фізіологічне
підґрунтя значною мірою саме у зміні у порушенні старого ди�
намічного стереотипу й у складності становлення нового», — вва�
жав І. Павлов [13].

У виникненні та перебігу почуттів велику роль відіграє друга
сигнальна система в її взаємодії з першою. Слово змінює наші на�
строї, збуджує захоплення, глибокі переживання. Кращим показ�
ником цього є почуття, що викликаються поетичними творами.
Усвідомлюючи ситуацію, що викликає певні почуття, та самі по�
чуття, людина може зменшити силу переживань, стримувати, ре�
гулювати їх, але зовнішнє вираження емоцій, внутрішній
емоційний і почуттєвий стан при цьому зберігаються.

15.3. Вираження емоцій і почуттів

Переживання емоційних станів — радості, любові, дружби,
симпатії, прихильності або болю, суму, страху, ненависті, презир�
ства, огиди тощо — завжди супроводжуються відповідними
зовнішніми або внутрішніми вираженнями. Емоції з гіпоталаму�
са поширюються на всі ефекторні органи. Достатньо виникнути
емоційному збудженню, як у його вираження негайно вклю�
чається весь організм. Зовнішні вираження емоцій та почуттів
виявляються в рухах, позах, у руховій та вокальній міміці, інто�
націях мовлення, рухах очей тощо. Внутрішня, або вісцеральна,
вираженість переживань яскраво виявляється у прискореному
серцебитті, диханні, підвищеному кров’яному тиску, змінах
в ендокринних залозах, органах травлення та виділення. Ця вира�
женість буває астенічною або стенічною, тобто виявляється
в пригніченні або збудженні.

Зовнішнє, або експресивне, вираження емоцій і почуттів
помітне навіть у немовлят. Але воно ще мало диференційоване. З
досвідом, особливо із засвоєнням дитиною мовлення, експресив�
не вираження емоцій і почуттів набирає різних відтінків. Багатст�
во їх настільки велике, що в мові існує близько 5000–6000 слів,
якими переважно передаються ті чи інші переживання. З розвит�
ком мовлення дитина поступово оволодіває експресивними ви�
раженнями, певною мірою стримує їх, але це не означає, що цим
самим гальмується емоція. П. Анохін вважає, що в цьому разі
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пригнічуються лише деякі периферійні компоненти умоцій — ру�
хи, міміка, сама ж емоція, якщо вона виникла, неминуче поши�
рюється на інші, в основному на вісцеральні, компоненти. Проте
формування витриманості у дітей позитивно позначається на
їхній життєдіяльності та стосунках у колективі.

З оволодінням експресивними способами вираження емоцій і
почуттів формується здатність сприймати й розуміти різні форми
та відтінки вираження переживань, уміння їх розпізнавати. Вод�
ночас розвивається вміння користуватися ними з метою впливати
на інших. Ця здатність потрібна артисту, а особливо педагогу,
який, розпізнавши завдяки спостережливості внутрішні стани та
переживання учня, може керувати ними, впливати на них з вихов�
ною метою власними експресивно виявленими почуттями.

Залежно від обставин і стану організму, його підготовленості
до переживань емоції та почуття можуть виражатися по�різному.
Почуття страху, наприклад, може спричинити або астенічну ре�
акцію — скутість, шок, або ж стенічну. Горе може викликати
апатію, бездіяльність, розгубленість або відповідні енергійні дії.

Форми та інтенсивність виявлення емоцій і почуттів значною
мірою залежать від вихованості, рівня культури особистості, тра�
дицій і звичаїв. Це особливо позначається на вираженості їх
зовнішніми засобами — мімічними та пантомімічними рухами,
жестами. Внутрішнє ж їх вираження (серцебиття, дихання, дія
ендокринної системи) відбувається відносно незалежно від
соціальних чинників.

15.4. Форми переживання емоцій і почуттів

Емоційні стани та форми їх виявлення детермінуються пере�
важно соціальними чинниками, але не можна ігнорувати у з’ясу�
ванні їхньої природи й деяких природжених особливостей люди�
ни. Багатство емоційних станів виявляється у формі настроїв,
афектів, стресів, фрустрацій, пристрастей.

Настрій — це загальний емоційний стан, який своєрідно за�
барвлює на певний час діяльність людини, характеризує її
життєвий тонус. Розрізняють настрої позитивні, які виявляють�
ся у бадьорості, і негативні, які пригнічують, викликають
пасивність. Настрій — це такий загальний емоційний стан, який
виразно не спрямований на щось конкретне. Причини настрою
найрізноманітніші: непідготовленість до діяльності, страх перед
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очікуваною невдачею, хворобливі стани, приємні звістки тощо.
Особливе місце серед причин, що викликають настрій, посідає
марновірство. Віра в прикмети, особливо негативні, викликає па�
сивність, страх, розладнує психічну діяльність особистості. Міра
піддатливості настроям має індивідуальний характер. Особи,
яким властиве самовладання, не піддаються настрою, не занепа�
дають духом навіть тоді, коли для цього є якісь підстави, а на�
впаки, переборюють труднощі. Легкодухі швидко піддаються на�
строям. Вони потребують підтримки колективу.

Афект — це сильне, короткочасне збудження, що виникає
раптово, оволодіває людиною так сильно, що вона втрачає
здатність контролювати свої дії та вчинки. Прикладом афектів мо�
же бути несподіване переживання — сильна радість, вибух гніву,
страх. У стані афекту порушується саморегуляція організму, яка
здійснюється ендокринною системою, діяльність внутрішніх орга�
нів, ослаблюються гальмівні процеси кори великих півкуль голов�
ного мозку. І. Павлов, аналізуючи афектний стан, зазначав, що
людина у стані афекту, який перевищує гальмівну функцію кори,
говорить і робить те, чого вона ніколи не зробить у спокійному
стані і про що шкодує, коли мине афект. Особливо різко вияв�
ляється афективний стан при сп’янінні, за якого гальмівні процеси
значно ослаблюються. Афекти викликаються несподіваними гос�
трими життєвими ситуаціями, в які потрапляє людина. Афект, як і
настрій, залежить певною мірою від індивідуальних особливостей
людини: її темпераменту, характеру, вихованості. Афективні люди
часто�густо «спалахують» з будь�яких причин. Афекти виклика�
ють глибокі зміни у психічному житті людини, виснажують її. Лю�
дина, виховавши в собі здатність контролювати себе, володіти ру�
хами, може контролювати свої афективні реакції. Разом з тим усім
людям більшою чи меншою мірою властиве афективне життя,
без якого вони перетворилися б на пасивних, байдужих істот.

Стрес дещо нагадує афект. Він, як і афект, виникає за напру�
жених умов життя та діяльності, у небезпечних ситуаціях, що ви�
являються несподівано й потребують вжиття негайних заходів.
У стресовому стані поведінка значною мірою дезорганізується,
спостерігаються безладні рухи, порушення мовлення, помилки
в переключенні уваги, у сприйманні, пам’яті та мисленні, виявля�
ються неадекватні емоції. Лише тверді вміння та навички у стре�
совому стані можуть залишатися без змін. Практика показує, що
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висока ідейність, дисциплінованість, організованість та самовла�
дання запобігають дезорганізації поведінки за умов стресу.

Фрустрація — це своєрідний емоційний стан, характерною
ознакою якого є дезорганізація свідомості та діяльності у стані
безнадійності, втрати перспективи. Розрізняють такі види фруст�
рації, як агресивність, діяльність за інерцією, депресивні ста�
ни, характерними для яких є сум, невпевненість, безсилля,
відчай. Фрустрація виникає в результаті конфліктів особистості
з іншими, особливо в колективі, де людина не має підтримки,
співчутливого ставлення. Негативна соціальна оцінка людини,
яка зачіпає її особисто, її значущі стосунки, загрожує престижу,
людській гідності, спричинює стан фрустрації. Він виникає у лю�
дей з підвищеною збудливістю, з недостатньо розвиненими
гальмівними процесами, у невихованих, розбещених дітей.

Пристрасті — це сильні, стійкі, тривалі почуття, які захоплю�
ють людину, володіють нею і виявляються в орієнтації всіх праг�
нень особистості в одному напрямку, у зосередженні їх на одній
меті. Пристрасть — це суттєва сила людини, що енергійно прагне
до свого предмета. Вона породжує неослабну енергію у прагненні
до мети. Пристрасть виявляється в найрізноманітніших сферах
людського життя та діяльності: у праці, навчанні, науці, спорті,
мистецтві. Вона має вибірковий характер і виявляється не лише
в емоційній, а й у пізнавальній, вольовій сферах, у наполегливості.

Розрізняють пристрасті позитивні та негативні. Навіть пози�
тивна пристрасть, якщо вона заважає діяльності, навчанню, стає
негативною. Коли учень, захоплюючись читанням або спортом,
пропускає уроки, недосипає, то це захоплення з позитивної при�
страсті перетворюється на негативну. Пристрасть до алкоголю,
куріння згубно позначається на праці та житті людини.

Позитивні пристрасті — захоплення працею, навчанням — є
тією силою особистості, яка спричинює велику енергію в діяль�
ності, сприяє продуктивності праці.

15.5. Вищі почуття

В емоційній сфері людини особливе місце посідають вищі поE
чуття. Вони є відображенням переживань ставлення до явищ
соціальної дійсності. За змістом вищі почуття поділяють на мо�
ральні, естетичні, праксичні та інтелектуальні. Рівень духовного
розвитку людини оцінюють за тим, якою мірою їй властиві ці по�
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чуття. У вищих почуттях яскраво виявляються їх інтелектуальні,
емоційні та вольові компоненти. Вищі почуття є не лише особис�
тим переживанням, а й засобом виховного впливу на інших.

Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке
ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої
себе. Джерелом моральних почуттів є спільне життя людей, їх
взаємини, боротьба за досягнення суспільних цілей. Моральні
почуття людини сформувались у суспільно�історичному житті
людства, у процесі спілкування людей і стали важливим засобом
оцінювання вчинків і поведінки, регулювання взаємин особисто�
стей.

Естетичні почуття — це відчування краси в явищах природи,
у праці, у гармонії барв, звуків, рухів і форм. Гармонійна злагод�
женість в об’єктах цілого та частин, ритм, консонанс, симетрія
пов’язані з почуттям приємного, насолодою, яка глибоко пережи�
вається та облагороджує душу. Ці почуття викликають твори ми�
стецтва. Не тільки в мисленні, а й у почуттях людина утверджує
себе у предметному світі.

Залежно від рівня загальної та мистецької культури люди 
по�різному відгукуються на красу. Одні глибоко переживають
гармонійно виражені ритм і риму, переходи та взаємопереходи
кольорів, звуків, форм та рухів, інші не відчувають цієї гармонії й
захоплюються грубими, різкими звуками, безладними рухами,
випадковими поєднаннями кольорів.

Естетичні почуття тісно пов’язані з моральними. Вони обла�
городжують особистість, сповнюють її високими прагненнями,
утримують від негативних вчинків. Отже, естетичні почуття є іс�
тотними чинниками у формуванні морального обличчя людини.

Вищі рівні розвитку естетичного почуття виявляються в по�
чуттях високого, піднесеного, трагічного, комічного, гумору. Ці
різновиди естетичних почуттів органічно пов’язані з моральними
почуттями і є важливим засобом їх формування.

Праксичні почуття — це переживання людиною свого став�
лення до діяльності. Людина відгукується на різні види діяль�
ності: трудову, навчальну, спортивну. Це виявляється в захоп�
ленні, у задоволенні діяльністю, творчому підході, радості від
успіхів або у незадоволенні, байдужому ставленні до діяльності.
Праксичні почуття виникають у діяльності. Яскраве уявлення
про зміст і форми діяльності, її процес і результат, громадську
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цінність — основна передумова виникнення й розвитку праксич�
них почуттів.

Праксичні почуття розвиваються або згасають залежно від
організації та умов діяльності. Вони особливо успішно розвива�
ються і стають стійкими тоді, коли діяльність відповідає інтере�
сам, нахилам і здібностям людини, коли в діяльності виявляють�
ся елементи творчості, розвиваються перспективи її розвитку.

Праксичні почуття стають багатшими, якщо поєднуються з
моральними. Праця як справа честі, гуманістичне ставлення до
діяльності роблять праксичні почуття важливим чинником бо�
ротьби за високу продуктивність та якість праці.

Інтелектуальні почуття є емоційним відгуком на ставлення
особистості до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні.
Ці почуття виявляються в допитливості, чутті нового, здиву�
ванні, упевненості або сумніві. Інтелектуальні почуття яскраво
виявляються в пізнавальних інтересах, любові до знань, навчаль�
них і наукових уподобаннях.

Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та ви�
ховання мають різні рівні розвитку. Такими його рівнями є
цікавість, допитливість, цілеспрямований, стійкий інтерес до
певної галузі знань, захоплення пізнавальною діяльністю. Ме�
ханізмом пізнавальних почуттів є природжений орієнтувальний
рефлекс, але його зміст цілком залежить від навчання, вихован�
ня, навколишньої дійсності, умов життя.

Ключові поняття теми 

Почуття, емоції, стенічні почуття, астенічні почуття,
чуттєвий тон, настрої, афекти, пристрасті, стреси, фруст-
рація, моральні почуття, інтелектуальні почуття, естетичні по-
чуття, праксичні почуття.

Формалізована структура змісту теми

Психологічна функція почуттів:
емоційне переживання ставлення суб’єкта 
до об’єктивної дійсності. 
Фізіологічний механізм почуттів:
взаємодія підкіркових центрів з корою великих півкуль 
головного мозку при їх провідній ролі.
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Запитання для самостійної роботи

1. Як відбувається відображення дійсності у почуттях і чим во�
но відрізняється від відображення у пізнавальних процесах?

2. У чому полягає відмінність емоцій від почуттів?
3. За якими ознаками можна констатувати, що людина перебу�

ває у стані емоційного збудження?
4. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть впливати на

настрій?
5. Назвіть основні ознаки афекту.
6. Які ознаки характеризують пристрасті як форму переживан�

ня почуттів?
7. У чому полягають відмінності емоцій людини від емоцій тва�

рин?
8. Чому моральні, інтелектуальні, естетичні та праксичні почут�

тя належать до вищих?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з думкою, що відмінності емоцій від почуттів ма�
ють переважно кількісний характер?

2. Чи згодні ви з твердженням, що фізіологічним підґрунтям ви�
щих почуттів є кора та підкірка головного мозку?

3. Чи можна вважати, що експресивні рухи — єдиний прояв
емоційних станів людини?

4. Чи є настрій результатом кількісної переваги позитивних або
негативних емоцій?

5. Чи згодні ви з твердженням, що багатство емоційного життя
людини залежить тільки від багатства її контактів з об’єктив�
ним світом?
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ПОЧУТТЯ

Різновиди
за характером
їх впливу
на діяльність:
– стенічні

– астенічні

Різновиди
за характером
їх переживань:
– настрої

– афекти

– пристрасті

– стреси

– фрустрації

Різновиди
за їх суспільною
сутністю
(вищі почуття):
– моральні

– інтелектуальні

– естетичні

– праксичні



6. Чи завжди у стані афекту людина втрачає контроль над своєю
поведінкою?

7. Чи завжди страх перед невідомим викликає у людини стресо�
вий стан?

8. Чи можна стверджувати, що поняття «моральні почуття» та
«моральні переконання» у принципі є тотожними?

9. Чи можна стверджувати, що природа стресу та фрустрації
принципово відмінна за механізмом їх виникнення?

Завдання та проблемні ситуації

1. Чим можна пояснити, що тривале розлучення близьких лю�
дей завжди супроводжується стійкими негативними пережи�
ваннями?

2. Чим можна пояснити, що іноді характер емоційних реакцій
неадекватний об’єктивним впливам?

3. Чому людина в горі почувається легше, коли виплачеться?
4. Чи може регуляція емоцій на рівні підкірки не бути пов’язана

зі свідомістю?
5. Під впливом яких чинників виявляються моральні почуття

особистості?
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Розділ 16
ВОЛЯ

16.1. Поняття про волю

Воля — психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуE
ляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягненE
ня поставлених цілей.

У вольових діях людина здійснює власну свідому мету. Свідо�
ма діяльність — це довільна діяльність. Довільне напруження
фізичних сил, довільне сприймання, запам’ятовування, довільна
увага тощо — це свідома регуляція, свідоме спрямування фізич�
них і розумових сил на досягнення свідомо поставленої мети. От�
же, воля є однією з найважливіших умов людської діяльності.

Воля людини виробилась у процесі її суспільно�історичного
розвитку, у трудовій діяльності. Живучи й працюючи, люди по�
ступово навчилися ставити перед собою певні цілі й свідомо до�
биватися їх реалізації. У боротьбі за існування, долаючи труд�
нощі, напружуючи сили чи стримуючись, людина виробила в собі
різні якості волі. Чим важливішими були цілі, які ставили люди
в житті, чим більше вони їх усвідомлювали, тим активніше вони
добивалися їх реалізації.

Вольову діяльність не можна зводити до активності організму
й ототожнювати з нею. Активність властива і тваринам. Вони, за�
довольняючи свої біологічні потреби, пристосовуючись до умов
життя, тривалий час впливають на навколишню природу, але це
відбувається без будь�якого наміру з їхнього боку.

Воля виявляється у своєрідному зусиллі, у внутрішньому на�
пруженні, яке переживає людина, переборюючи внутрішні та
зовнішні труднощі, у прагненні до дій або у стримуванні себе.

Воля є детермінованим процесом. Детерміністичне розуміння
волі підтверджується фізіологічними дослідженнями І. Сєченова
та І. Павлова. І. Сєченов вказував, що вольові дії причинно зу�
мовлені зовнішніми подразниками [12]. Усі довільні рухи є відо�
бражувальними, тобто рефлекторними. І. Павлов зазначав, що
весь механізм вольового руху — це умовний, асоціативний про�
цес, який підпорядковується всім описаним законам вищої нер�
вової діяльності. Він показав, що довільні дії, які виникають
унаслідок внутрішнього зусилля, зумовлюються тим, що рухова
ділянка кори головного мозку водночас є сенсорною ділянкою
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подібно до зорової, слухової тощо. Сліди, залишені в руховій
ділянці кори головного мозку попередніми подразниками, ак�
тивізуючись, можуть стати умовними подразниками для вольо�
вих рухів. Механізмом довільних рухів є збудження, що йдуть від
кори великих півкуль головного мозку. Кінестетичні клітини ко�
ри зв’язуються з усіма клітинами кори, вони є виразниками як
зовнішніх впливів, так і внутрішніх процесів організму. Це і стає
підставою для довільних рухів. Довільні дії детерміновані, як і всі
інші дії людини, але оскільки вони викликаються слідами в корі
головного мозку від попередніх подразнень, то іноді здається, не�
мовби вони виникають самі по собі, без будь�якої причини.

Те, що рухова ділянка кори великих півкуль головного мозку
є водночас сенсорною ділянкою, відіграє важливу роль у регу�
ляції вольових дій. П. Анохін вказував, що у процесі вольових дій
від виконавчого апарату до кори головного мозку надходить
інформація про характер дій (зворотна аферентація), де вона
порівнюється з образом запланованої дії, випереджаючи її ре�
зультати. Це порівняння виконуваної дії з її образом, яке
П. Анохін назвав акцептором дії, сприяє уточненню рефлектор�
ного акту відповідно до того, чого прагне людина.

16.2. Довільні дії та їх особливості

У вольовій діяльності розрізняють дії довільні та мимовільні.
Мимовільними діями називаються неусвідомлювані дії та ру�

хи. Це насамперед безумовно�рефлекторні рухи, які викликають�
ся безумовними подразниками і здійснюються підкорковими
відділами центральної нервової системи. Вони пов’язані із захис�
том організму від ушкоджень або із задоволенням його ор�
ганічних потреб. Мимовільні рухи можуть бути не тільки безу�
мовно�, а й умовно�рефлекторними. Мимовільні рухи не усвідо�
млюються, а отже, не контролюються. Найчастіше це буває тоді,
коли подразники діють раптово, несподівано.

Довільні дії та рухи завжди свідомі. Вони характеризуються
цілеспрямованістю та відповідною організованістю. У процесі
свідомого виконання завдання рухи контролюються, стають
довільними. Навіть мимовільні безумовно�рефлекторні рухи, на�
приклад кліпання очима, кашель, дихання та інші, можна
довільно регулювати. У житті людина користується переважно
не окремими довільними рухами а довільними діями, що склада�
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ються з рухів, об’єднаних у певну систему. Навчаючись читати,
писати, грати на музичному інструменті, людина здійснює безліч
довільних рухів і дій.

Довільні рухи складніші, ніж мимовільні. Проте, як показали
І. Сєченов та І. Павлов, принципової відмінності в механізмі їх
здійснення немає. Довільні рухи, як і мимовільні, мають рефлек�
торний характер. Довільні дії людини виникають умовно�ре�
флекторним шляхом з мимовільних рухів. У маленьких дітей усі
рухи мимовільні. Але в результаті навчання та виховання діти
поступово оволодівають ними, навчаються свідомо спрямовува�
ти свої рухи й керувати ними.

Кожний мимовільний рух, що усвідомлюється, здійснюється
цілеспрямовано, стає довільним. Такі рухи, як постукування паль�
цями по столу, можуть бути мимовільними, неусвідомленими, але
вони можуть стати й довільними, якщо це робиться навмисно, з
певною метою, наприклад щоб відбивати такт при співах або на�
вчанні музики. Водночас кожний довільний рух у результаті бага�
торазового повторення стає настільки звичним, що людина вико�
нує його автоматично, спеціально не зосереджуючи на ньому уваги.
Наприклад, при навчанні письма чи музики кожний рух руки вико�
нується свідомо, а навчившись писати чи грати на музичному
інструменті, людина виконує ці рухи вже автоматично, мимовільно.

Рухи і дії зумовлюються зовнішніми подразниками. Унас�
лідок дій з предметами в корі великих півкуль головного мозку
людини виникають уявлення не лише про предмети зовнішнього
світу, а й про дії з цими предметами, про рухи власного тіла. Ак�
тивізація слідів, які є засадовими стосовно цих рухових уявлень,
неминуче веде до рухів тих чи інших органів тіла. Отже, рухи і дії
цих органів спричинюються не тільки зовнішніми подразниками,
що діють безпосередньо на нас, а й центрально, тобто збуджени�
ми в корі великих півкуль головного мозку слідами, утвореними
попередніми зовнішніми подразненнями, які є засадовими сто�
совно уявлень, думок, переконань тощо.

У процесі розвитку людина навчилася не тільки довільно
діяти, а й довільно затримувати свої дії. Засадовою стосовно цьо�
го є вироблена в людини у процесі навчання та виховання
здатність до гальмування. Довільно діючи й довільно затримую�
чи свої дії, людина цим самим регулює власну діяльність і по�
ведінку.
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Важливу роль у здійсненні вольових актів відіграє мова.
І. Павлов вказував, що слова нашої мови пов’язані з усіма
зовнішніми подразненнями, які надходять до кори великих
півкуль головного мозку. Через це мова може спричинювати всі
ті дії організму, що їх викликають ці подразнення. Слово, заміню�
ючи конкретні подразники, відіграє таку саму роль, як і перші
сигнали, викликаючи потрібні рухи та дії. Отже, вольові рухи та
дії ґрунтуються на взаємодії першої та другої сигнальних систем.

Друга сигнальна система — мова — у складній вольовій діяль�
ності відіграє провідну роль. Вона є засадовою стосовно свідомо�
го керівництва людиною своєю діяльністю.

Але мовні сигнали стають засобом довільної діяльності не тоді,
коли слово просто замінює собою зовнішній подразник, а тоді, ко�
ли воно стає засобом внутрішнього аналізу цього подразника.
У цьому разі аналіз стає предметом внутрішньої мови. Унаслідок
такого аналізу подразника внутрішня мова, або, за виразом І. Пав�
лова, мова «наодинці із самим собою», відіграє роль внутрішнього,
центрального «пускового сигналу» для вольових дій, тобто дій,
«що виходять з кори великих півкуль головного мозку». Мова як
сигнал викликає цілеспрямовані дії: одні з них затримуються, галь�
муються, а інші спрямовуються на досягнення поставленої мети.

Мова відіграє важливу роль у розвитку довільних рухів і дій.

16.3. Аналіз складної вольової дії

Вольові дії людини визначаються свідомо поставленою ме�
тою. Діючи, людина ставить перед собою завдання, планує їх ви�
конання, добирає засоби, за допомогою яких вони здійснюються.
Щоб успішно навчатися, учень повинен усвідомлювати мету на�
вчання, свої шкільні завдання, вміти організовувати їх виконан�
ня, бути наполегливим.

Кожна вольова дія чимось мотивується. Мотив — це рушійна
сила, яка спонукає людину до дії, до боротьби за досягнення по�
ставленої мети. Мотивами дій є людські потреби, почуття, інтере�
си, усвідомлення необхідності діяти.

Чіткість мети, розуміння справи, усвідомлення завдання, йо�
го важливість завжди породжують силу, енергію і рішучість дій.
Чим більшого суспільного значення набуває завдання, тим
більшої енергії та завзяття люди докладуть у боротьбі за його
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здійснення. Пристрасна любов до своєї справи спонукає людей
до творчої праці.

Вольові дії бувають прості та складні.
Простою вольовою є така дія, яка не потребує особливого на�

пруження сил і спеціальної організації дії. Вона характеризується
безпосереднім переходом бажання в рішення та у здійснення цьо�
го рішення. Наприклад, захотівши пити, людина одразу наливає
води у склянку і п’є; якщо їй холодно, вона вдягає пальто тощо.
Ці дії не потребують складних засобів для їх виконання.

Складна вольова дія потребує значного напруження сил,
терплячості, наполегливості, вміння організувати себе на вико�
нання дії. Так, учень, розв’язуючи математичні завдання, щоб до�
сягти бажаного успіху, повинен здійснювати низку вольових дій.
Складність вольової дії залежить від складності завдання, на ви�
конання якого вона спрямована.

Воля людини виявляється в переборенні не тільки зовнішніх
труднощів, що характерні для різних видів діяльності, а й внут�
рішніх, породжуваних, наприклад, бажаннями, які суперечать по�
ставленим завданням, утомою тощо. Переборення внутрішніх
труднощів потребує усвідомлення необхідності виконати те чи
інше завдання та самовладання.

Прагнення людини, що є засадовими стосовно її дії, іноді ви�
являється у формі потягів. Як правило, потяги бувають невираз�
ними, малоусвідомлюваними. Людина кудись поривається, але
чого саме їй забажалося, вона виразно не усвідомлює. Прагнення,
що виявляються лише у формі потягів, не ведуть до цілеспрямо�
ваної вольової дії.

Усвідомлюючи свої потяги, людина тим самим перетворює їх
на бажання. Бажаючи чогось, людина вже більш�менш виразно
бачить мету свого прагнення, напрямок своєї діяльності.

Проте, усвідомивши мету своєї діяльності, людина може ще й
не бачити шляху, яким треба йти, щоб успішно її здійснити,
не мати в руках засобів для її досягнення. Добираючи потрібні
шляхи та засоби, людина в цьому процесі глибше усвідомлює
свої прагнення. Глибоко усвідомлене прагнення, при якому в лю�
дини виразно вимальовуються не тільки мета діяльності, а й шля�
хи та засоби її здійснення, зумовлює воління, активне бажання.

За волінням часто�густо йде сама дія, якою завершується во�
льовий акт. Однак це буває не завжди. Іноді людина вагається: чи
то діяти, чи то ні. У цьому разі спостерігається той особливий,
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проміжний стан у розвитку вольового акту, який називається боE
ротьбою мотивів. Це трапляється тоді, коли у людини є супереч�
ливі бажання, з яких одні спонукають її до певної дії, а інші
відвертають від неї. Наприклад, в учня може відбуватися бороть�
ба між бажанням взятися за виконання домашнього завдання та
бажанням піти в кінотеатр з приятелями. У результаті цієї бо�
ротьби мотивів людина приймає певне рішення. Воно вияв�
ляється як намір діяти або як намір відмовитися від дії.

Рішення, як глибоко усвідомлене, переходить у дію. Спочатку
дія планується, вибираються необхідні для цього засоби, потім ви�
конується завдання і, нарешті, завершується. Так, учень, вирішив�
ши сконструювати радіоприймач, ознайомлюється із системами
радіоприймачів, креслить схему, дістає потрібні для радіоприймача
деталі й, нарешті, монтує його. Так закінчується прийняте рішення.

Успішність вольового акту залежить від вольових якостей лю�
дини, глибини усвідомлення завдання, інтересу, а також від знань,
умінь і навичок діяти, без яких успішне досягнення мети немож�
ливе. Вміння, звичні дії роблять вольові дії чіткішими та організо�
ванішими, сприяють швидкому та успішному їх виконанню.

Будь�яка дія відбувається успішніше, якщо стає звичною. На�
вички та звички сприяють легшому подоланню труднощів та
успішному завершенню дії.

16.4. Основні якості волі

Однією з найважливіших вольових якостей особистості є цілеE
спрямованість. Вона визначається принциповістю та переконан�
ням людини і виявляється у глибокому усвідомленні нею своїх за�
вдань і необхідності їх здійснювати. Цілеспрямованість вияв�
ляється в умінні людини керуватись у своїх діях не випадковими
прагненнями, а стійкими переконаннями, принципами. Цілеспря�
мованість і принциповість особистості — підґрунтя її сильної волі.

Люди без чіткої цілеспрямованості, твердих переконань,
принципів, якими б вони керувалися у своїй діяльності, часто пе�
ребувають під впливом випадкових бажань, підпадають під вплив
інших. Поведінка нецілеспрямованих і безпринципних людей ха�
рактеризується слабкою волею. Без твердого переконання та
принципової спрямованості поведінки у людини не може бути й
сильної волі.
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Важлива вольова якість людини — ініціативність, тобто
здатність самостійно ставити перед собою завдання й без нагаду�
вань і спонукань інших виконувати їх.

Ініціативність людини характеризується дійовою активнісE
тю. Мало, виявивши ініціативу, поставити перед собою завдання,
треба його здійснити, довести до кінця. Це можливо лише за на�
лежної активності в діях.

Істотними якостями волі людини є також рішучість, витриE
маність і наполегливість. Ці якості виявляються в умінні
своєчасно та обдумано приймати рішення, особливо у складних
обставинах, у гальмуванні негативних прагнень і дій, у здатності
людини долати труднощі, що виникають на шляху до досягнення
мети. Ці якості людини допомагають їй доводити до кінця кожну
розпочату справу, долаючи всі перешкоди, які зустрічаються на
шляху до її виконання. Великі справи, визначні наукові винахо�
ди можливі лише за наявності цих якостей.

Наполегливість людини слід відрізняти від такої її якості, як
упертість. Упертість — це необдуманий, нічим не виправданий
прояв волі, який полягає в тому, що людина наполягає на своєму
недоцільному бажанні, незважаючи на обставини. Упертість є
проявом не сили, а швидше слабкості волі. Приймаючи рішення,
вперта людина заперечує розумні докази, не зважає на інтереси
інших, суспільні інтереси і своїми діями часто завдає їм шкоди.
Упертість — негативна якість людини, тому треба намагатися її
позбутися.

Важливою вольовою якістю людини є самостійність. Са�
мостійність волі виявляється у здатності людини критично ста�
витись як до власних вчинків і дій, так і до вчинків інших людей,
не піддаватися негативним впливам інших. Самостійність — це
результат високої принциповості людини, її ідейності та мораль�
ної витримки.

Протилежною до самостійності якістю людини є навіюваність.
Навіюваність виявляється в тому, що людина легко піддається
впливу інших. Навіюваність буває у тих людей, які не мають
стійких переконань, твердих принципів, які некритично насліду�
ють інших, вагаються між протилежними поглядами, не маючи
власної думки. Перша�ліпша думка, яку почує така людина, стає
її думкою, але згодом цю саму думку вона замінює на іншу.

Ті, хто легко піддаються навіюванню та самонавіюванню, — це
люди з нестійкою волею.
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Важливою вольовою якістю людини є самовладання. Воно ви�
являється у здатності людини володіти собою, керувати власною по�
ведінкою та діяльністю. Самовладання — важливий компонент такої
якості особистості, як мужність. Володіючи собою, людина сміливо
береться за відповідальне завдання, хоча й знає, що його виконання
пов’язане з небезпекою для неї, навіть загрожує її життю. Само�
владання — одна з невід'ємних якостей дисциплінованої людини.

Відсутність самовладання робить людину нестриманою,
імпульсивною. Люди, які не володіють собою, легко піддаються
впливу почуттів, часто порушують дисципліну, відступають пе�
ред труднощами, впадають у розпач.

Своєрідним проявом безвілля особистості є конформність.
Суть її виявляється в тому, що людина, хоча і має свою думку, але
піддається впливу, тиску групи у своїх діях і вчинках, не виявляє
незалежності, не обстоює свої позиції. Як показали дослідження,
конформним особам властиві негнучкість психічних процесів,
бідність ідей, знижена здатність володіти собою, поверхове уяв�
лення про себе, не вистачає віри в себе, вони виявляють більшу
пасивність, навіюваність і залежність від інших.

Сукупність позитивних якостей волі, властивих людині, зу�
мовлює її силу волі. Як позитивні, так і негативні якості волі не є
природженими. Вони розвиваються у процесі життя та діяльності.

16.5. Безвілля, його причини і переборення

Безвілля більшою чи меншою мірою виявляється в різних
фізичних і розумових діях. Характерними його особливостями є
зниження загальної активності, психічна млявість, вагання там,
де необхідність дій очевидна. Безвільні люди не доводять розпо�
чатої справи до кінця, нездатні переборювати навіть незначні
труднощі, відкладають справу на потім. Вони легко відволікають�
ся від важливої діяльності, беруться за маловажливе, дрібне, не�
потрібне, їм не властиві стійкі, цілеспрямовані інтереси, са�
мостійність і критичне ставлення до себе та до інших.

Слабохарактерні люди не мають власної думки, легко підпа�
дають під вплив інших, легко піддаються навіюванню та само�
навіюванню, унаслідок чого невпевнені у своїх діях. Вони ма�
лоініціативні, хоча і знають справу, нездатні стримувати свої ба�
жання, долати в собі ті чи інші емоційні стани — гнів, страх, афек�
ти. В екстремальних ситуаціях вони розгублюються, стають без�
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порадними, їм властиве мрійництво, вони часом подають цікаві
пропозиції, але не реалізовують їх.

Безвілля властиве конформним особам, які схильні уникати
самостійних рішень, пасивно приймають погляди інших, присто�
совуються до готових стандартів поведінки. Випадки хворобли�
вого безвілля називаються абулією.

Безвілля зумовлюється багатьма причинами. Іноді його спри�
чинюють органічні або функціональні розлади в діяльності кори
великих півкуль головного мозку, особливо чолових його діля�
нок, дисоціація, роз’єднаність образів дії та рухів, пасивність ідей,
уявлень. До цього спричинюють різні хвороби, особливо вживан�
ня алкоголю, наркотиків, які викликають пасивність розумової
діяльності, розладнують гальмівну функцію кори великих
півкуль головного мозку, у результаті чого активізуються підкір�
кові процеси, зокрема емоції.

Але безвілля типу «обломовщини», «маніловщини» зумов�
люється здебільшого вихованням. Обмежування рухів і дій дітей,
прагнення в усьому допомагати їм виховують у них пасивність,
яка стає звичкою, що важко перевиховується у старшому віці.
Формування у дітей працьовитості, залучення їх до цілеспрямо�
ваних трудових дій, спонукання доводити розпочату справу до
кінця є найважливішими заходами щодо переборення безвілля.
Фізичне виховання, спорт, різні види змагань великою мірою
сприяють розвитку активності, самовладання, сильної волі.

Ключові поняття теми

Воля, мимовільна дія, довільна дія, вольове зусилля, дія, за-
тримка, бажання, потяг, воління, боротьба мотивів, прийняте
рішення, сила волі, безвілля, абулія.

Формалізована структура змісту теми

Психологічна функція волі:
свідома регуляція психічної активності особистості. 
Фізіологічний механізм волі:
зумовлене свідомою метою рефлекторне збудження кінесте�
тичних клітин кори великих півкуль головного мозку через
активізацію слідів від подразників, що діяли раніше.
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Запитання для самостійної роботи

1. У чому виявляються основні функції волі?
2. У чому полягає істотна відмінність довільної дії від ми�

мовільної?
3. Що таке вольове зусилля і що його викликає?
4. Що таке сила волі і чим вона зумовлюється?
5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку складної вольової дії.
6. Чим у психологічному відношенні вирізняються поняття «ба�

жання» та «воління»?
7. Які причини можуть викликати боротьбу мотивів?
8. Що може впливати на процес прийняття людиною рішення?
9. Які чинники найістотніше впливають на розвиток волі лю�

дини?
10. У чому полягає слабкість волі і якими є її причини?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи є будь�яка свідома дія вольовою?
2. Чи завжди у довільній дії є вольове зусилля?
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ВОЛЯ

Види вольових дій:
– мимовільні

–довільні

Структура вольових дій:
– прості

–складні

Вольові якості людини:
– цілеспрямованість

– самостійність

– ініціативність

– витримка

– самовладання

– наполегливість

– рішучість

Структура складної вольової дії:
– потяг (неусвідомлене бажання)

– бажання (усвідомлене прагнення

до об’єкта)

– воління (активне прагнення до

об’єкта, що характеризується

усвідомленням мети і засобів її

досягнення)

– боротьба мотивів (зіткнення

суперечливих спонукань,

бажань, прагнень при виборі

мети та способів дії)

– прийняття рішення

– дія виконання (реалізація

прийнятого рішення, подолання

реальних об’єктивних і

суб'єктивних перешкод)



3. Чи завжди дія�затримка може бути характеристикою сильної
волі?

4. Чи закономірний зв’язок між високою свідомістю особистості
та силою її волі?

5. Чи завжди реальна ситуація діяльності потребує, щоб були
присутні всі етапи складної вольової дії?

6. Чи можна стверджувати, що боротьба мотивів як етап вольо�
вої дії спричинюється як суб’єктивними, так і об’єктивними
факторами?

7. Чи можна стверджувати, що праця людини була основним
джерелом формування її волі?

8. Чи є впертість ознакою сильної волі?

Завдання та проблемні ситуації

1. У житті трапляється так, що, прийнявши рішення, людина по�
чинає сумніватися в його правильності й не виконує його.
Чим пояснити виникнення таких суперечностей? Про які
особливості волі особистості це свідчить?

2. Добре відомо, що коли тому, хто тільки навчається їздити на
велосипеді, сказати, що зараз він упаде, то він справді падає.
Які механізми волі виявляються при цьому?

3. Іноді дорослі, спілкуючись із дітьми, вживають такі вислов�
лювання: «У тебе, як завжди, в голові самі тільки дурниці», «Я
нічого кращого від тебе і не чекав». Чи завжди подібні заува�
ження можуть дати позитивний ефект? На формування яких
якостей дитини це впливає?

4. В яких випадках оцінка вчинків людини може стимулювати її
волю?

5. Які прийоми роботи над собою можуть сприяти формуванню
вольових якостей?
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Розділ 17
ТЕМПЕРАМЕНТ

17.1. Поняття про темперамент

На тлі загальнолюдських фізичних і психічних особливостей
у кожної людини помітно виокремлюються індивідуальні особE
ливості, які позначаються на її житті, поведінці, діяльності.

Фізичні індивідуальні особливості — це конституція ор�
ганізму, його фізіологічні процеси: гуморальні, ендокринні, нер�
вові. У кожному окремому організмі ці процеси відбуваються
своєрідно, хоча у них є багато спільного для всіх людей, що зу�
мовлюється антропогенезом, тобто походженням і розвитком лю�
дини.

Психічні індивідуальні особливості виявляються в різній
швидкості реакцій, порогах чутливості, у властивостях уваги,
пам’яті, спостережливості, кмітливості, в інтересах. Особливо яск�
раво вирізняються люди за індивідуальними здібностями: музич�
ними, образотворчими, спортивними, художньо�літературними.

ІндивідуальноEпсихологічні особливості — неповторна
своєрідність психіки кожної людини. Природною передумовою
індивідуальних особливостей людини є передусім спадкові та
природжені біологічні особливості будови та функцій організму.
Дитина народжується з властивими їй конкретними задатками,
на ґрунті яких за життя залежно від умов виховання розвивають�
ся й формуються притаманні певному індивіду будова та функції
організму, особистісне психічне буття.

Проте природжені біологічні особливості не визначають фа�
тально індивідуальних якостей особистості. Багатьма спеціаль�
ними психологічними та фізіологічними дослідженнями доведе�
но, що природжене змінюється залежно від умов життя і вихо�
вання. І. Павлов у відомій «Відповіді фізіолога психологам» за�
уважував, що завдяки надзвичайно великій пластичності вищої
нервової діяльності ніщо в ній не залишається нерухомим,
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непіддатливим, а все завжди може бути досягнуте, змінюватися
на краще, аби тільки були створені відповідні умови.

Індивідуальні особливості особистості слід відрізняти від
вікових, які настають з дозріванням або старінням організму.
Індивідуальні якості особистості, наприклад швидкість реакції,
міра активності, вразливості тощо, виявляються незалежно від
віку без особливих змін. Разом з тим з віком під впливом життя та
виховання індивідуальне досить своєрідно, яскраво виявляється
в пізнавальній діяльності, емоційно—вольовій активності, рисах
характеру, інтересах, що дає підстави вважати людину здібною чи
не здібною, емоційно вразливою чи «товстошкірою», вольовою чи
безвільною, сміливою чи боязливою. На деяких вікових етапах
розвитку людини, наприклад у підлітковому віці, вікові та
індивідуальні особливості важко диференціювати. Імпуль�
сивність, нестриманість, вразливість підлітків, якщо не зважати
на обставини, в яких вони виявляються, легко витлумачити як
прояв індивідуальних рис і вікових особливостей. А в навчально�
виховній роботі важливо відрізняти вікове від індивідуального,
щоб правильно визначити необхідні виховні заходи.

Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявля�
ються в темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній,
емоційно�вольовій діяльності, потребах та інтересах. Особли�
вості їх прояву залежать від виховання дитини. Індивідуальні ри�
си характеру, як свідчать дослідження, досить яскраво виявля�
ються вже в дошкільному віці.

У навчально�виховній роботі особливо важливим є індивідуE
альний підхід до дітей. А. Макаренко рекомендував вихователям
завжди пам’ятати, що люди — дуже різноманітний матеріал для
виховання, і було б неймовірним верхоглядством намагатися
втиснути його в загальні для всіх рамки.

Індивідуальні відмінності між людьми вивчає диференційна
психологія. Психологія праці, мистецтва, навчання та виховання,
застосування психологічних закономірностей завжди мають опо�
середковуватися знаннями індивідуальних відмінностей між
людьми. Без таких знань неможливо готувати молодь до праці,
свідомого вибору професії.

Діяльність і поведінка людини зумовлюються не лише
соціальними умовами життя, а й індивідуальними особливостя�
ми її психофізичної організації. Це виразно виявляється в темпеE
раменті особистості.
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Темперамент (від лат. tеmрегаге — змішувати в належних
співвідношеннях, підігрівати, охолоджувати, уповільнювати, ке�
рувати) характеризує динамічний бік психічних реакцій люди�
ни — їх темп, швидкість, ритм, інтенсивність. На однакові за
змістом і метою дії подразники кожна людина реагує по�своєму,
індивідуально. Одні реагують активно, жваво, глибоко емоційно,
довго переживають вплив подразника, а інші — спокійно,
повільно, швидко забуваючи про те, що на них впливало. Деякі
люди надто афективно реагують на події, на ставлення до них —
спалахують гнівом, діють агресивно, а дехто в цьому разі виявляє
боязкість, не чинить жодного опору там, де він потрібний. Отже,
темперамент можна визначити як індивідуальну особливість лю�
дини, що виявляється в її збудливості, емоційній вразливості,
врівноваженості та швидкості перебігу психічної діяльності.

Індивідуальні особливості реагування на різноманітні обста�
вини дали підстави поділити людей на кілька груп або типів тем�
пераменту.

Вчення про темперамент започатковане славнозвісним дав�
ньогрецьким лікарем і філософом Гіппократом. Він та його
послідовники (римський лікар Гален та ін.) обстоювали гумораль�
ну теорію (від лат. humor — рідина, соки організму — кров, флегма,
жовч), згідно з якою темперамент спричинює перевага в організмі
певної рідини. Гіппократ вважав, що життєдіяльність організму
визначається співвідношенням між кров’ю, жовчю та слизом
(лімфа, флегма). На основі цього погляду сформувалося вчення
про чотири типи темпераменту: сангвінічний (від лат. sanguis —
кров, перевага в організмі крові), флегматичний (від грецьк. phleg�
ma — слиз, перевага в організмі слизу), холеричний (від грецьк.
chole — жовч, перевага в організмі жовчі) та меланхолійний (від
грецьк. melas — чорний, похмурий та chole — жовч, перевага
в організмі чорної жовчі). Сьогодні це вчення цікаве тільки з істо�
ричного погляду. Але описані Гіппократом характерні риси темпе�
раменту досить точно визначають особливості окремих типів тем�
пераменту. І. Павлов, розглядаючи проблему темпераменту, писав,
що геніальний спостерігач людини — Гіппократ — у класифікації
темпераментів підійшов до істини найближче.

Німецький філософ�ідеаліст І. Кант, поділяючи погляди на
темперамент представників гуморальної теорії, уперше дав
своєрідну психологічну характеристику темпераментів. Він вва�
жав, що флегматикам бракує моральних почуттів, меланхоліки —
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справжня доброчинність; у холериків найрозвиненіше почуття
честі, а у сангвініків — почуття прекрасного. Але І. Кант у своєму
розумінні темпераменту плутав його риси з характером.

Вітчизняний вчений, лікар і педагог П. Лесгафт пояснював
темперамент особливостями кровообігу, які залежать від діамет�
ра отвору та товщини й гнучкості стінок судин. Калібр судин і
товщина їх стінок, на думку П. Лесгафта, зумовлюють швидкість
і силу кровообігу, невеликому діаметру судин відповідає сангві�
нічний темперамент, а великому діаметру та товстим стінкам йо�
го судин — меланхолійний; флегматичний темперамент зумов�
люється великим діаметром і тонкими стінками судин.

Німецький психіатр Е. Кречмер обстоював залежність пси�
хічного складу особистості від будови (конституції) тіла. Він за�
пропонував власну класифікацію типів конституції (пікнічний,
астенічний, атлетичний, дисплатичний) і вважав, що кожному з
них властивий певний темперамент.

Гуморальна та морфологічна теорії темпераменту мають
серйозні недоліки. Вони обстоюють як першооснову темперамен�
ту, а також системи організму, які не мають для цього потрібних
властивостей. Крім того, ці теорії стирають межі між темперамен�
тами здорового та хворого організму, пояснюють темперамент
лише біологічними чинниками, а тому не все розкривають у його
сутності. Але зовсім ігнорувати ці теорії в поясненні проявів тем�
пераменту не можна. Відомо, що порушення функції гуморальної
та ендокринної систем організму зумовлюють деякі психопатії,
що позначаються на особливостях типів темпераменту, напри�
клад шизофренічні, маніакально�депресивні психози, невмотиво�
вані настрої, психостенії та ін.

17.2. Типи темпераментів

У сучасній психології користуються гіппократовою класифі�
кацією типів темпераментів: сангвінік, холерик, флегматик і меE
ланхолік. Кожному з цих типів властиві своєрідні психологічні
особливості.

Сангвініку властиві досить висока нервово�психічна активність,
багатство міміки та рухів, емоційність, вразливість, лабільність. Ра�
зом з тим емоційні переживання сангвініка здебільшого неглибокі,
а його рухливість при незадовільних виховних впливах спричинює
недостатню зосередженість, похапливість, а то й поверховість.
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Холерику властиві високий рівень нервово�психічної актив�
ності та енергії дій, різкість і поривчастість рухів, сильна імпуль�
сивність та яскравість емоційних переживань. Недостатня
емоційна і рухова врівноваженість холерика може виявитися за
відсутності належного виховання в нестриманості, запальності,
нездатності контролювати себе в емоціогенних обставинах.

Флегматик характеризується порівняно низьким рівнем ак�
тивності поведінки, ускладненням переключення, повільністю і
спокійністю дій, міміки і мовлення, рівними, постійними та гли�
бокими почуттями і настроями. Невдале виховання може сприя�
ти формуванню у флегматика таких негативних рис, як млявість,
збідненість і слабкість емоцій, схильність до виконання лише
звичних дій.

Меланхоліку властиві низький рівень нервово�психічної ак�
тивності, стриманість і приглушеність моторики та мовлення,
значна емоційна реактивність, глибина і стійкість почуттів, але
слабка їх зовнішня вираженість. При недостатньому вихованні
у меланхоліка можуть розвинутися такі негативні риси, як підви�
щена аж до хворобливості емоційна вразливість, замкнутість,
відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань за та�
ких життєвих обставин, які на це не заслуговують.

Зв’язок типів темпераменту та типів вищої нервової діяль�
ності стисло наведено в таблиці.

Характеристика темпераментів

17.3. Основні властивості темпераменту

Темперамент як динамічна характеристика психічної діяль�
ності особистості має певні властивості, які позитивно або нега�
тивно позначаються на його проявах. Розрізняють такі основні

Зв'язок типів темпераменту та типів вищої нервової діяльності

Холерик Сильний Неврівноважений Рухливий

Сангвінік Сильний Врівноважений Рухливий

Флегматик Сильний Врівноважений Малорухливий

Меланхолік Слабкий Неврівноважений Інертний
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властивості темпераменту, як сензитивність, реактивність, плас�
тичність, ригідність, резистентність, екстравертованість та інтро�
вертованість.

Сензитивність — міра чутливості до явищ дійсності, що сто�
суються особистості. Незадоволення потреб, конфлікти, соціаль�
ні події в одних людей викликають яскраві реакції, страждання,
а інші ставляться до них спокійно, байдуже. Відомий радянський
психолог Б. Ананьєв вважав, що сензитивність пов’язана з орієн�
тувальною рефлекторною діяльністю і входить до структури тем�
пераменту. Вважається, що існують не лише окремі різновиди
чутливості як потенційні властивості окремих аналізаторів, а й
загальний для певної людини спосіб чутливості, що є властивіс�
тю сенсорної організації людини загалом. Сензитивність, на дум�
ку Б. Ананьєва, — порівняно стійка особливість особистості,
в якій виражається тип нервової системи людини і яка відіграє
свою роль у здібностях людини до різних видів діяльності.

Реактивність — це особливості реакції особистості на подраз�
ники, що виявляються в темпі, силі та формі відповіді, а найяс�
кравіше — в емоційній вразливості, і відображуються на став�
ленні особистості до навколишньої дійсності та до самої себе.
Бурхливі реакції при успіхах або невдачах у будь�якій діяльності
позначаються на різних особливостях темпераменту. Реак�
тивність як особливість темпераменту виразно виявляється при
психічних травмах — у реактивній депресії (пригніченість, рухо�
ва та мовна загальмованість), в афективно—шокових реакціях
(реакції на катастрофи, аварії, паніка), для яких характерна або
безладна рухова активність, або повна загальмованість, ступор.

Пластичність виявляється у швидкому пристосуванні до об�
ставин, що змінюються. Завдяки пластичності певні сторони
психічної діяльності перебудовуються або компенсуються завдя�
ки пластичності вищої нервової діяльності. Слабкість, неврівно�
важеність або недостатня рухливість типу нервової системи за на�
лежних умов життя та виховання набирають позитивних якостей.

Ригідність — особливість, протилежна пластичності, склад�
ність або нездатність перебудовуватися при виконанні завдань,
якщо цього потребують обставини. У пізнавальній діяльності
ригідність виявляється в повільній зміні уявлень при зміні умов
життя, діяльності; в емоційному житті — у закляклості, млявості,
нерухливості почуттів; у поведінці — у негнучкості, інертності
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мотивів поведінки та морально�етичних вчинків при цілковитій
очевидності їх недоцільності.

Резистентність — міра здатності опиратися негативним або не�
сприятливим обставинам. Досить яскраво ця особливість виявля�
ється у стресових ситуаціях, при значному напруженні в діяльності.
Одні люди здатні опиратися найскладнішим умовам діяльності або
обставинам, що несподівано склалися (аварії, конфлікти, асоціаль�
на бравада), а інші розгублюються, легко здають позиції, стають не�
здатними продовжувати роботу, хоча за звичайних умов з ними
цього не трапляється, незважаючи на втому, важкі умови праці.

Екстравертованість та інтровертованість — спрямованість
реакцій та діяльності особистості назовні, на інших (екстраверто�
ваність) або на саму себе, на свої внутрішні стани, переживання,
уявлення (інтровертованість). Вважають, що екстраверсія та
інтроверсія як властивості темпераменту — це прояви ди�
намічних, а не змістових сторін особистості. Екстравертованим
типам властиві сила і рухливість нервових процесів і у зв’язку з
ними імпульсивність, гнучкість поведінки, ініціативність.
В інтровертованого типу переважають слабкість та інертність
нервових процесів, замкнутість, схильність до самоаналізу, а то�
му йому властиві ускладнення соціальної адаптації.

17.4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту

Вчення І. Павлова про типи нервової системи та вищої нерво�
вої діяльності внесло істотні зміни в наукове розуміння темпера�
менту. Поєднання різного ступеня сили, врівноваженості та рух�
ливості процесів збудження та гальмування дало підставу вио�
кремити чотири основні типи нервової системи.

1. Сильний, врівноважений, але рухливий — жвавий тип.
2. Сильний, врівноважений, але інертний — спокійний, але

малорухливий тип.
3. Сильний, неврівноважений з переважанням збудження над

гальмуванням — збудливий, нестриманий тип.
4. Слабкий тип.
Окреслену типологію нервової системи І. Павлов пов’язував з

темпераментом. Користуючись термінологією темпераментів
Гіппократа, він писав, що сангвінік — палкий, врівноважений,
продуктивний тип, але лише тоді, коли у нього є багато цікавих
справ, які його збуджують. Флегматик — врівноважений, напо�
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легливий, продуктивний працівник. Холерик — яскраво бойовий
тип, задерикуватий, легко й швидко збуджується. Меланхолік —
помітно гальмівний тип нервової системи, для представників
якого кожне явище в житті стає гальмівним агентом, він не�
довірливий, в усьому бачить погане, небезпечне.

Холеричний і меланхолійний темпераменти І. Павлов розгля�
дав як крайні, в яких несприятливі ситуації та умови життя мо�
жуть викликати психопатологічні прояви — неврастенію у холе�
рика та істерію у меланхоліка. У золотій середині, за виразом
І. Павлова, стоять сангвінічний та флегматичний темпераменти,
їх врівноваженість є проявом здорової, по�справжньому життє�
здатної нервової системи.

Однак пояснювати природу темпераменту з позицій типо�
логічних особливостей нервової системи недостатньо. Центральна
нервова система функціонує у взаємозв’язку з ендокринною та гу�
моральною системами організму. Гіпофункція щитовидної залози,
наприклад, спричинює млявість, монотонність рухів, а гіпер�
функція мозкового придатка викликає зниження імпульсивності,
уповільнення рухової реакції. Діяльність статевих залоз — статеве
дозрівання, старіння, кастрація — помітно позначається на
функціях усього організму, у тому числі й на особливостях темпе�
раменту. Молодецтво підлітків, їхні невмотивовані вчинки — це
динамічні прояви темпераменту під впливом статевого дозрівання.

17.5. Роль темпераменту в діяльності людини

Діяльність — трудова, навчальна, ігрова — висуває вимоги не
лише до знань і рівня розумового та емоційно�вольового розвит�
ку особистості, а й до типологічних особливостей нервової систе�
ми, а отже, до темпераменту людини.

Залежно від змісту та умов діяльності сила, врівноваженість і
рухливість нервової системи (темпераменту) особистості вияв�
ляються по�різному, відіграють позитивну або негативну роль.
Там, де потрібна значна працездатність, витривалість, краще ви�
являє себе сильний тип нервової системи, а де слід виявити
співчутливість, лагідність, краще виявляє себе слабкий тип нер�
вової системи.

Неврівноваженість холерика шкодить там, де потрібно вияви�
ти витриманість, терплячість. Надто повільний темп рухів,
повільне, монотонне мовлення флегматика не сприяє успішності
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діяльності, де потрібно виявити рухливість, швидкість впливу на
інших. Слабкість збудливості та гальмівні дії, що властиві меланхо�
ліку, спричинюють боязкість, нерішучість, перешкоджають вста�
новленню контактів з іншими. Схильність сангвініка до захоплен�
ня новим, до нудьги при одноманітній, хоча й важливій діяльності
знижує активність, постійно викликає потяг до нового, модного.

Дослідженнями доведено, що на основі однакових властивос�
тей вищої нервової діяльності можна сформувати істотно різні
динамічні особливості особистості: у слабкого типу нервової
діяльності — силу дій, у неврівноваженого — врівноваженість,
у інертного — жвавість, рухливість. Такі зміни настають під впли�
вом змістовного боку діяльності. Шляхом вправляння можна до�
сягти певного рівня гальмування, слабкості, інертності чи нест�
риманості рухів, але утворені в такий спосіб позитивні дії: сила,
врівноваженість, рухливість не усувають повністю природженої
слабкості, неврівноваженості або інертності нервової діяльності.
В екстремальних умовах звичне здебільшого втрачає силу, у дію
вступають природні особливості типу нервової системи, власти�
вої людині: слабкість, гальмівність, збудливість, які виявляються
в розгубленості, ступорному стані, безпорадності, надмірній
збудливості, втраті самовладання.

Стиль діяльності кожної людини значною мірою залежить від
типу вищої нервової діяльності, що входить до структури її тем�
пераменту. Отже, у професійній орієнтації та підготовці до праці
молоді потрібно зважати на особливості темпераменту.

Ключові поняття теми 

Темперамент, тип вищої нервової діяльності, сила нервових
процесів, рухливість нервових процесів, врівноваженість нервових
процесів, екстравертованість, інтровертованість, сензи-
тивність, реактивність, пластичність, ригідність, резис-
тентність.

Формалізована структура змісту теми

Основні компоненти темпераменту:
загальна психічна активність, моторика, емоційність. 
Фізіологічне підґрунтя темпераменту:
тип вищої нервової діяльності.

243

Частина VІ. Індивідуально�психологічні особливості особистості



Запитання для самостійної роботи

1. Якими властивостями перебігу психічної діяльності характе�
ризується темперамент?

2. Які поєднання властивостей вищої нервової діяльності І. Пав�
лов зробив засадовими стосовно поділу темпераментів на ти�
пи?

3. У чому виявляються особливості поведінки екстраверта?
4. У чому виявляються особливості поведінки інтроверта?
5. Як темперамент позначається на формуванні рис особис�

тості?
6. У чому полягає вихованість темпераменту?
7. Яку роль у діяльності фахівця в системі суб’єкт�суб’єктні сто�

сунки відіграє знання темпераменту людини?
8. У чому може виявлятися врахування вчителем, лікарем особ�

ливостей темпераменту об’єкта своєї діяльності?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи є тотожними поняття типу вищої нервової діяльності та
темпераменту? Відповідь аргументуйте.

2. Чи можна стверджувати, що риси темпераменту мають при�
роджену природу?
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ТЕМПЕРАМЕНТ

Властивості вищої
нервової діяльності:
– сила процесів

збудження та

гальмування

– врівноваженість

процесів збудження

та гальмування

– рухливість процесів

збудження та

гальмування

Типи:
– сангвінік (нервові

процеси сильні,

врівноважені,

рухливі)

– холерик (нервові

процеси сильні,

неврівноважені)

– флегматик (нервові

процеси сильні,

врівноважені,

інертні)

– меланхолік (нервові

процеси слабкі,

малорухливі,

неврівноважені)

Основні властивості:
– сензитивність

– пластичність

– резистентність

– реактивність

– ригідність

– екстравертованість

та інтровертованість



3. Чи завжди динаміка поведінки людини адекватно характери�
зує її темперамент?

4. Чи є екстравертованість або інтровертованість особистості за�
кономірним проявом певного типу темпераменту?

5. Чи може темперамент людини зазнавати істотних змін упро�
довж життя?

6. Чи можна стверджувати, що темперамент безпосередньо
впливає на формування рис характеру людини?

7. У чому полягає вихованість темпераменту?

Завдання та проблемні ситуації 

1. Чи можна зробити висновок про темперамент особистості за
яскравими, але епізодичними проявами її поведінки? В яких
життєвих ситуаціях темперамент розкривається найповніше?

2. Залежно від станів людини у неї можуть змінюватися темп
мовлення, емоційна збудливість. Чи завжди ці особливості
належать до темпераменту? Визначте особливості, які нале�
жать до темпераменту і які зумовлені мотиваційним чинни�
ком. За якими ознаками це можна встановити?

3. Чи завжди індивідуально�психологічні властивості людини,
що виявляються в ранньому дитинстві, зберігаються в по�
дальшому її житті? Чим це можна пояснити?

4. Які поєднання рис типів темпераменту зустрічаються най�
частіше? Чим це можна пояснити психологічно?
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Розділ 18  
ЗДІБНОСТІ

18.1. Поняття про здібності

Серед істотних властивостей людини є її здібності. Здібності
та діяльність, особливо праця, органічно взаємопов’язані.
Людські здібності виникли й розвинулись у процесі праці.
І в діяльності, у праці вони й виявляються. Здібності як рушійна
сила відіграли провідну роль у розвитку науки і техніки, ство�
ренні матеріальних і духовних багатств, суспільному прогресі.

Із розвитком праці та суспільного життя людські здібності
розвивалися, змінювалися за змістом і структурою, виникли й
розвинулися загальні та спеціальні здібності.

Здібності — це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що
виявляються в навчальній, трудовій, особливо науковій та іншій
діяльності і є необхідною умовою її успіху.

Кожна людина здібна до певного виду діяльності. Поза
діяльністю цю властивість людини не можна розпізнати, описати
та охарактеризувати. Тому ми й складаємо думку про здібності
людини за її роботою та результатами діяльності.

Характеризуючи здібності людини, ми робимо висновки про
них з погляду вимог, які висуває до людини навчальна, виробни�
ча, наукова та будь�яка інша діяльність, оцінюємо її як активного
діяча, творця матеріальних і духовних цінностей. Ця характерис�
тика містить і оцінку учня, який готується до майбутньої трудо�
вої, творчої діяльності, засвоюючи людські надбання в певній га�
лузі знання.

Успіх виконання людиною тих чи інших дій залежить, безпе�
речно, не тільки від здібностей, а й від інших якостей. Наприклад,
двоє друзів вступають до інституту. Один витримує іспити, інший
зазнає невдачі. Чи свідчить це про те, що один з них більш здібний?
На це запитання не можна відповісти, якщо не буде з’ясовано,
скільки часу витратив на підготовку кожен з них. Таким чином, ли�
ше фактом успіху, здобуттям знань здібності не визначаються.

Кожна здібність людини — це її складна властивість,
внутрішня можливість відповідати вимогам, які ставить перед
нею діяльність, і спирається на низку інших властивостей,
до яких насамперед належать життєвий досвід людини, здобуті
нею знання, вміння та навички.
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Відомо, що чим багатший життєвий досвід, тим легше людині
досягти успіху в діяльності. Досвідчена людина, озброєна науко�
вими знаннями, ширше і глибше усвідомлює завдання, які
суспільство ставить перед нею, і успішніше їх розв’язує, ніж лю�
дина, яка не володіє такими знаннями.

Істотну роль при цьому відіграє не тільки наявність самих
знань, а й уміння користуватися ними, застосовувати їх для
розв’язання нових навчальних, практичних, наукових та інших
завдань. Тому не можна розглядати здібності людини як власти�
вості, що існують незалежно від її знань, умінь і навичок.

Здібності людини спираються на наявні у неї знання, вміння
та навички, на системи тимчасових нервових зв’язків, що є заса�
довими стосовно них, вони формуються й розвиваються у про�
цесі набування людиною нових знань, умінь і навичок.

Проте це не означає, що здібності людини зводяться до її
вмінь, знань і навичок. Якби це було так, то за відповіддю біля до�
шки чи за вдало виконаною роботою ми робили б остаточний
висновок про здібності людини. А насправді, як свідчать дані
спеціальних психологічних досліджень, можна помітити, що ок�
ремі люди, які спочатку не можуть виконувати якусь роботу, в ре�
зультаті спеціального навчання починають оволодівати певними
вміннями та навичками й навіть досягають високого рівня май�
стерності.

Отже, здібності та знання, вміння та навички не тотожні.
Здібності — це такі психологічні особливості людини, від

яких залежить оволодіння знаннями, вміннями та навичками, але
які самі по собі до знань, умінь і навичок не зводяться.

Щодо знань, умінь і навичок здібності постають як певна
можливість. Подібно до того, як вкинуте в землю зерно ще не є
колоском, а тільки має змогу для його розвитку залежно від
структури, складу, вологи грунту, погоди тощо, так і здібності
людини є лише можливістю для оволодіння знаннями, вміннями,
навичками. А те, чи перетворяться ці можливості на дійсність, за�
лежатиме від багатьох чинників: форм і методів навчання та ви�
ховання, сімейних умов тощо.

Психологія, заперечуючи тотожність здібностей та важливих
компонентів діяльності — знань, умінь і навичок, підкреслює їх
єдність.

Тільки у процесі спеціального навчання можна встановити,
чи має людина здібності до певного виду діяльності. Помилкою
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педагога є оцінювання як нездібних тих учнів, які не мають до�
статніх знань.

Ігнорування відмінності між здібностями та знаннями в пев�
ний момент часто призводило до помилок в оцінюванні можли�
востей. Так, М. Гоголь — геніальний письменник — був оцінений
свого часу як людина з посередніми здібностями. Молодий
В. Суріков не був зарахований до Академії мистецтв, бо був
оцінений як людина з посередніми художніми здібностями. Його
ще недосконалі малюнки були приводом до цього. За три місяці
В. Суріков оволодів технікою малюнка, необхідними вміннями й
був зарахований до Академії мистецтв.

Таким чином, між здібностями та знаннями існує складний
зв’язок. Здібності залежать від знань, але здібності визначають
швидкість та якість оволодіння цими знаннями. Щодо знань,
умінь і навичок здібності швидше виявляються не в їх наявності,
а в динаміці оволодіння ними, тобто в тому, наскільки за однако�
вих умов людина швидко, глибоко, легко і міцно опановує знан�
ня та вміння. Тому можна зробити більш точне визначення
здібностей.

Здібності — це індивідуальноEпсихологічні особливості осоE
бистості, які є умовою успішного здійснення певної діяльності й
визначають відмінності в оволодінні необхідними для неї знанE
нями, вміннями та навичками.

18.2. Структура здібностей

Кожна здібність (наприклад, до малювання, музики, техніки,
науки тощо) — це синтетична властивість людини, яка охоплює
цілу низку загальних і часткових властивостей у певному їх
поєднанні.

Структура синтетичної сукупності психічних якостей, що по�
стають як здібності, визначається конкретною діяльністю і
різниться за видами діяльності. Стверджувати, що якась одна
якість може постати як «еквівалент» здібностей, неправомірно.

Вивчаючи конкретно�психологічну характеристику здібнос�
тей, можна виокремити в них більш загальні (що відповідають не
одному, а багатьом видам діяльності) та спеціальні (що відповіда�
ють більш вузьким вимогам певної діяльності) якості, які не слід
протиставляти.
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До загальних властивостей особистості, які за умов діяль�
ності постають як здібності, належать індивідуально�психо�
логічні якості, що характеризують належність людини до одного
з трьох типів людей, визначених І. Павловим як «художній»,
«розумовий» та «середній». Ця типологія пов’язана з відносним
переважанням першої чи другої сигнальної системи. Відносне пе�
реважання першої сигнальної системи в психічній діяльності лю�
дини характеризує «художній» тип, другої — «розумовий».
Рівновага обох систем дає «середній» тип.

Для «художнього» типу властиві яскравість образів, жива
вразливість, емоційність. Таким людям легше опанувати
діяльність художника, скульптора, музиканта, актора тощо.

Для «розумового» типу характерне вміння оперувати абст�
рактним матеріалом, поняттями, математичними залежностями.

Проте слід зазначити, що навіть наявність розподілу на «ху�
дожній» та «розумовий» типи не означає слабкості інтелектуальної
діяльності у «художнього» типу або, навпаки, слабкості конкретних
вражень у «розумового». Ідеться про відносне переважання.

Як відомо, у людини друга сигнальна система є провідною,
тобто абсолютно переважає над першою.

До часткових властивостей людини, які, постаючи у певному
поєднанні, входять до структури здібностей, належать:
• уважність, тобто здатність тривало і стійко зосереджуватися

на завданні, об’єкті діяльності (що складніше завдання,
то більшої зосередженості воно потребує);

• чутливість до зовнішніх вражень, спостережливість.
Так, у здібності до малювання важливу роль відіграє чут�

ливість до кольорів, світлових відношень, відтінків, здатність
охоплювати й передавати пропорції.

У структурі музичних здібностей необхідним компонентом є му�
зичний слух, передусім його чутливість до звуковисотних відношень.
Психолог Б. Теплов, який спеціально досліджував музичні здібності,
встановив, що важливими складовими музичних здібностей є такі:
• чутливість до ритму;
• мелодійний слух (що виявляється в особливому сприйманні

мелодії);
• чутливість до точності інтонацій;
• гармонійний слух (що виявляється у сприйманні акордів).

Кожна здібність охоплює певні якості пам’яті людини:
швидкість, міру, повноту запам’ятовування та відтворення.
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Особливо важливу роль у структурі здібностей відіграє здатність
людини мислити, розкривати не дані безпосередньо зв’язки та
відношення. Важливе значення тут мають такі якості мислення, як
широта, глибина, якість, послідовність, самостійність, критичність,
гнучкість. Наприклад, В. Крутецький, досліджуючи здібності
школярів до математики, виявив важливу роль таких компонентів:
• швидко й широко узагальнювати математичний матеріал

(узагальнення без спеціального тренування);
• швидко згортати, скорочувати процес міркування при

розв’язуванні математичних завдань;
• швидко переключатися з прямого на зворотний хід думки

у процесі вивчення математичного матеріалу.
Якості мислення та пов’язаної з ним мови посідають важливе

місце у структурі здібностей.
Здібності охоплюють не тільки пізнавальні, а й емоційні вла�

стивості. Музичні здібності ґрунтуються на емоційній реакції,
музичному враженні (Б. Теплов); у здібностях до наукової діяль�
ності важливу роль відіграють також емоції. І. Павлов говорив:
«Будьте пристрасні у вашій роботі, у ваших шуканнях».

Існує тісний взаємозв’язок здібностей і вольових якостей —
ініціативності, рішучості, наполегливості, вміння володіти собою,
переборювати труднощі. П. Чайковський писав: «Весь секрет у то�
му, що я працюю щоденно й акуратно. Стосовно цього я маю заліз�
ну волю над собою, і коли немає особливої наснаги до занять, то
завжди вмію змусити себе перебороти несхильність і захопитися».

Отже, здібності не можна розглядати просто як властивість. Це
своєрідне й відносно стійке поєднання психічних властивостей лю�
дини, що зумовлює можливість успішного виконання нею певної ді�
яльності. Недостатня розвинутість окремих властивостей може ком�
пенсуватися. Наприклад, люди, які не мають слуху чи зору, компен�
сують їх підвищеною дотиковою, нюховою, вібраційною чутливістю.

18.3. Різновиди здібностей

Здібності виявляються в усіх сферах діяльності людини. Во�
ни поділяються на певні види за змістом і характером діяльності.
Так, виокремлюють здібності до навчання, малювання, музики,
спорту, науки, організаційні, артистичні, конструкторські, педа�
гогічні тощо.
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В усіх без винятку галузях діяльності здібності мають багато
спільного і разом з тим різняться. Залежно від цього розрізняють
здібності загальні та спеціальні.

Загальними називаються здібності, які певною мірою вияв�
ляються в усіх видах діяльності — навчанні, праці, грі, розумовій
діяльності тощо. Завдяки загальним здібностям люди успішно
оволодівають різними видами діяльності, легко переходять від
однієї діяльності до іншої. В учнів загальні здібності виявляють�
ся в успішному засвоєнні різних навчальних дисциплін.

Спеціальні здібності виявляються у спеціальних видах діяль�
ності. Наявність певних властивостей є підґрунтям спеціальних
здібностей. Так, уява — важлива ознака літературних здібностей,
абсолютний музичний слух — підґрунтя музичних здібностей.

Загальні та спеціальні здібності взаємопов’язані й доповнюють
одні одних. Серед видатних діячів було багато людей, у діяльності
яких поєднувався високий рівень розвитку загальних і спеціаль�
них здібностей (М. Ломоносов, Т. Шевченко, М. Бородін та ін.).

Здібності людей — продукт їхнього суспільно�історичного
розвитку. Вони виникають і розвиваються у процесі історичного
розвитку і життя людей під впливом його вимог.

У праці виявлялися здібності людей, у праці вони розвивали�
ся й формувалися. Здібності є умовою і продуктом праці.

Кожному історичному етапу розвитку людства відповідає
певний рівень розвитку здібностей.

У процесі діяльності люди здобувають знання, оволодівають
уміннями, навичками, необхідними для розвитку здібностей.
В умовах науково�технічного прогресу здібності змінюються,
з’являються нові їх різновиди.

Формування здібностей залежить від культурного рівня
суспільства. Розподіл праці зумовлює диференціацію, спеціа�
лізацію здібностей. Розвиток здібностей особистості цілком зале�
жить від попиту, на який, у свою чергу, впливають розподіл праці
й породжені ним умови освіти людей.

18.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей 
та їх природні передумови

Спостереження за діяльністю людей показує, що у їхніх
здібностях є певні відмінності. Здібності — це загальнолюдські
властивості. Людина може те, чого не зможе найбільш організо�
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вана тварина. Разом із тим у здібностях виявляється й індивіду�
альна своєрідність кожної людини.

Наявність індивідуальних відмінностей у здібностях людини
є незаперечним фактом. Вони виявляються в тому, до чого особ�
ливо здатна певна людина і якою мірою виявляються у неї
здібності. Тут може виявитись якісна характеристика здібності,
рівень її розвитку у людини. Так, одна людина здібна до музики,
друга — до техніки, третя — до наукової роботи, четверта — до ма�
лювання тощо.

У межах однієї здібності люди можуть виявляти різний рівень
здібностей — низький, посередній, високий. Чим зумовлюються
такі відмінності? Вони не є природженими, хоча ми іноді чуємо,
наприклад, що «ця дитина здібна» чи «не здібна» від природи.

Як і всі інші індивідуально�психологічні особливості, здібності
не даються людині в готовому вигляді як щось властиве їй від при�
роди. Здібності кожної людини, її індивідуальні особливості є ре�
зультатом її розвитку. Обстоювати такий погляд необхідно, оскіль�
ки існували різні тлумачення ролі спадкового у здібностях людей.

Так, ще Платон стверджував, що здібності є природженими, і
всі знання, якими користується людина, — це її спомини про пе�
ребування в ідеальному світі «абсолютних знань». У Р. Декарта є
вчення про природженість здібностей, відоме як вчення про при�
роджені ідеї.

На думку Ф. Галля, рівень розвитку психічних якостей
пов’язаний з розміром окремих частин мозку, і якщо кістки чере�
па повністю відповідають вигинам та западинам у мозку, то за че�
репом людини можна визначити її здібності. Ф. Галль склав
навіть так звану френологічну карту (від грецьк. phren — розум),
де поверхня черепа була поділена на 27 частин, і кожна з цих ча�
стин відповідала певним психічним здібностям.

Неправомірною виявилася гіпотеза про залежність здібнос�
тей від маси мозку. Відомо, що маса мозку дорослої людини ста�
новить приблизно 1400–1600 г. Мозок І. Тургенєва важив 2012 г,
А. Франса — 1017 г. Але всі вони були видатними людьми з висо�
ким рівнем розвитку здібностей.

Найбільш правомірною є гіпотеза про зв’язок задатків з
мікроструктурою мозку та органів чуття, залежно від якої і відбу�
вається функціонування клітин, а також з диференційними особ�
ливостями нервових процесів (сила, врівноваженість, рухливість
нервової системи, а також її тип). Розвитку здібностей сприяє
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спадковість соціальних умов життя. Так, у родині Й. Баха було
57 музикантів, з яких 20 — видатних. Свого часу гостро критику�
вали теорію педологів про фатальну зумовленість здібностей лю�
дей природженими задатками. Заперечуючи фатальну природ�
женість здібностей, сучасні психологи не заперечують природ�
жені диференційні особливості, що закладені в мозку й можуть
стати передумовою успішного виконання будь�якої діяльності.

Природжені передумови до розвитку здібностей називаються
задатками. Під задатками розуміють природні можливості роз�
витку здібностей. Матеріальним їх підґрунтям є передусім будо�
ва мозку, кори його великих півкуль та її функціональні власти�
вості. Ці відмінності зумовлені не тільки спадковою природою
організму, а й утробним і позаутробним розвитком.

Таким чином, задатки — це не здібності, а тільки передумови
до розвитку здібностей. Всі люди мають задатки до оволодіння
мовою, але не всі оволодівають однаковою кількістю мов і не од�
наково володіють рідною мовою, натомість тварина, не маючи за�
датків до мовного спілкування, ніколи не навчається говорити.

Природні задатки до розвитку здібностей у різних людей не
однакові. Цим частково і зумовлений напрям розвитку здібнос�
тей, а також тим, чи вчасно виявлено здібності, задатки і чи є умо�
ви для їх реалізації.

Провідну роль у розвитку здібностей відіграють не задатки,
а умови життя, навчання людей, їх освіта та виховання. Між
здібностями і задатками існує не однозначний, а багатозначний
зв’язок. Задатки є багатозначними. Які саме здібності сформу�
ються на основі задатків, залежатиме не від задатків, а від умов
життя, виховання та навчання. На ґрунті одних і тих самих за�
датків можуть розвинутися різні здібності.

Не всі задатки, з якими народжується людина, обов’язково
перетворюються на здібності. Задатки, які не знаходять
відповідних умов для переростання у здібності, так і залишають�
ся нерозвиненими. Від задатків не залежить зміст психічних вла�
стивостей, які входять до кожної здібності. Ці властивості фор�
муються у взаємодії індивіда із зовнішнім світом.

Одним з показників наявності природних даних, сприятли�
вих для розвитку здібностей, є їх раннє виявлення. Біографічні
дані відомих особистостей свідчать, наприклад, про раннє вияв�
лення в них здібностей до музики, літератури, поезії. У М. Рим�
ського�Корсакова нахил до музики виявився вже у дворічному
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віці, у В. Моцарта — в три роки, О. Пушкін перший твір написав
у дев’ять років, М. Лєрмонтов — у десять, Леся Українка — у три�
надцять.

Іноді умови не сприяють ранньому виявленню здібностей.
Але за появи таких умов здібності можуть виявитися й пізніше.
С. Аксаков опублікував свою першу книгу в 56 років, І. Крилов
першу байку — у 40 років.

У розвитку здібностей важливу роль відіграє оволодіння
знаннями, вміннями, досвідом. Видатні індивідуальні здібності
людей в одній чи кількох галузях діяльності називають талантом,
а самих людей — талановитими. Такі здібності виявляються
у творчій діяльності, творчому розв’язанні складних практичних,
теоретичних і художніх завдань.

Найвищий щабель розвитку здібностей, що виявляються
у творчій діяльності, результати якої мають історичне значення
в житті суспільства, у розвитку науки, літератури, мистецтва, на�
зивають геніальністю.

Геніальність відрізняється від талановитості суспільною зна�
чущістю тих завдань, які людина розв’язує. Геній виражає найпе�
редовіші тенденції свого часу.

Індивідуальні особливості здібностей виявляються в різно�
бічності чи однобічності їх розвитку. Різнобічні здібності мали
М. Ломоносов, Д. Менделєєв, М. Бородін, Т. Шевченко та ін.

Індивідуальні особливості здібностей кожної людини є ре�
зультатом її розвитку. Тому для розвитку здібностей потрібні
відповідні соціальні умови, активність особистості в діяльності.

Велику роль у розвитку здібностей відіграє праця. П. Чай�
ковський писав, що натхнення не любить ... лінькуватих. По 16
годин на добу працював Т. Едісон, який на запитання про причи�
ну його геніальності відповідав, що вона є результатом 99
відсотків поту та 1 відсотка таланту.

Ключові поняття теми 

Здібності, структура здібностей, загальні здібності,
спеціальні здібності, задатки, обдарованість, талант,
геніальність.
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Формалізована структура змісту теми

Задатки — анатомо�фізіологічне підґрунтя здібностей. 
Умови реалізації задатків як здібностей:
діяльність, активна взаємодія з навколишньою дійсністю,
навчання та виховання.
Здібності — реалізовані в діяльності потенційні можливості
особистості.

Запитання для самостійної роботи 

1. У чому виявляються здібності особистості?
2. Які основні компоненти здібностей?
3. Як взаємопов’язані здібності та задатки?
4. Які психічні властивості людини сприяють розвитку здібнос�

тей?
5. У чому виявляються якісні відмінності у здібностях людей?
6. Що є показником здібностей?
7. Що зумовлює розвиток здібностей особистості?
8. Що є вирішальною умовою розвитку здібностей?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з твердженням, що швидкість виконання діяль�
ності є показником здібностей?

2. Чи згодні ви з твердженням, що показником здібностей є темп
оволодіння новою діяльністю?

3. Чи можна стверджувати, що задатки завжди визначають ви�
сокий рівень розвитку здібностей?

4. Чи вважаєте ви задатки обов’язковою передумовою розвитку
здібностей?

5. Чи можна стверджувати, що відмінності у здібностях людей
мають переважно кількісний характер?

256

С.Д. Максименко «Загальна психологія»

ЗДІБНОСТІ

Структура:
– задатки

– знання

– вміння

– навички

Рівні розвитку:
– обдарованість

– талант

– геніальність

Широта:
– загальні

– спеціальні

Рівні виявлення:
– репродуктивний

– творчий



6. Чи поділяєте ви думку, що вирішальною умовою розвитку
здібностей є діяльність?

7. Чи передаються здібності спадково?
8. Чи вважаєте ви, що є певні властивості людини, без яких не�

можливий високий розвиток спеціальних здібностей?

Завдання та проблемні ситуації 

1. Доведіть, що здібності як властивість особистості є продукт
суспільного розвитку.

2. Чому не можна розглядати високий рівень розвитку знань,
умінь і навичок особистості як найважливіший показник її
здібностей?

3. Які психічні якості особистості є обов’язковою умовою
успішного розвитку здібностей? Розкрийте та обґрунтуйте їх.

4. Чи можна фактичний успіх у певній діяльності розглядати як
виявлення здібностей до неї? Чому?

5. Доведіть неправомірність твердження про уроджену природу
здібностей.

6. Чим можна пояснити помилки в оцінюванні здібностей до
певних різновидів діяльності на ранніх етапах розвитку осо�
бистості, як, наприклад, у А. Ейнштейна та А. Клеро — до ма�
тематики, у В. Сурікова — до живопису?

7. Життя має багато прецедентів, коли люди, що мали добрі за�
датки до розвитку певних здібностей, не реалізували їх. Які
причини найчастіше постають як перешкоди на шляху їх роз�
витку?

8. Що дає змогу людині з гіршими здібностями до певної діяль�
ності виконувати її краще, ніж людині з кращими здібностя�
ми? Які психічні якості особистості роблять це можливим?

9. Чи можливий високий рівень розвитку спеціальних здібнос�
тей в інтелектуальній сфері на тлі низького рівня розвитку за�
гальних здібностей? Який зв’язок існує між спеціальними та
загальними здібностями?
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Розділ 19 
ХАРАКТЕР

19.1. Поняття про характер

Кожній людині крім динамічного боку дій, що виявляється
в темпераменті, властиві істотні особливості, які позначаються на
її діяльності та поведінці. Про одних говорять, що вони працьо�
виті, дисципліновані, скромні, чесні, сміливі, колективісти, а про
інших — лінькуваті, хвалькуваті, неорганізовані, честолюбні, са�
мовпевнені, нечесні, егоїсти, боягузи. Ці й подібні до них риси ви�
являються настільки виразно й постійно, що становлять собою
типовий вид особистості, індивідуальний стиль її соціальної по�
ведінки. Такі психологічні особливості особистості називаються
рисами характеру. Ці риси характеризують і цілі, до яких прагне
людина, і способи досягнення цілей. Знати це важливо, оскільки
особистість характеризується не тільки тим, що вона робить, а й
тим, як вона це робить. Сукупність таких стійких рис становить
характер особистості.

Отже, характер — це сукупність стійких індивідуальноEпсиE
хологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльE
ності та суспільній поведінці, у ставленні до колективу,
до інших людей, праці, навколишньої дійсності та самої себе.

Термін «характер» (від грецьк. charactér — «риса», «прикме�
та», «відбиток»). Введений він для позначення цих властивостей
людини другом Арістотеля Теофраcтом, який у «Характеристи�
ках» описав з позицій мораліста 31 тип людських характерів —
людей хвалькуватих, базік, нещирих, нудних у розмові, улесли�
вих та ін. Пізніше філософи та психологи засадовими стосовно
пояснень і класифікації людських характерів робили або особли�
вості будови та функцій тіла, або морально�етичні особливості
суспільних стосунків людей, або їхні розумові властивості та
досвід.

Характер найбільше пов’язується з темпераментом, який, як
відомо, визначає зовнішню, динамічну форму його вираження.

Характер людини можна зрозуміти тільки в її суспільній
діяльності, суспільних відносинах.

Про характер людини судять і за тим, як вона мислить і пово�
дить себе в різних обставинах, якої думки вона про інших та про
саму себе, які манери їй властиві.
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Знати характер людини дуже важливо. Це дає можливість пе�
редбачати, як людина поводитиме себе за певних умов, чого від неї
можна чекати, як вона виконуватиме дані їй доручення. Художня
література дає прекрасні описи поведінки людей з різними харак�
терами. Історія знає багатьох політичних, громадських і військо�
вих діячів, які завдяки силі позитивних рис свого характеру спри�
яли прогресу суспільства, натомість особи з негативними рисами
характеру або слабохарактерні спричинили його занепад.

19.2. Структура характеру

Характер як одна з істотних особливостей психічного складу
особистості є цілісним утворенням, що характеризує людське
«Я» як єдине ціле. Розуміння характеру як єдності його рис не
виключає виокремлення в ньому окремих ланок з метою глибшо�
го пізнання його сутності. І. Павлов, не заперечуючи цілісності
характеру, відстоював необхідність виокремлення його структур�
них компонентів. Якщо ви аналізуєте особистість, — писав він, —
ви повинні сказати, що за такими ось рисами її можна характери�
зувати як тиху, спокійну, химерну, ніжну тощо. Але якщо окремі
частини уявити відокремлено, без їх взаємозв’язку, то характеру
людини, звичайно, визначити не можна. Потрібно брати систему
рис і в цій системі аналізувати, які риси висуваються на перший
план, а які ледве виявляються, затираються.

Визначити структуру характеру означає виокремити в ньому
провідні компоненти, без яких цілісність характеру уявити не
можна.

У структурі характеру необхідно розрізняти зміст і форму.
Зміст характеру особистості визначається суспільними умовами
життя та виховання. Вчинки людини завжди чимось мотивують�
ся, на щось або на когось спрямовуються. Але за формою наміри,
прагнення реалізуються по�різному. Це залежить і від обставин,
ситуацій, у яких перебуває людина, і від особливостей її характе�
ру, передусім від темпераменту.

У структурі характеру виокремлюють такі його компоненти:
• спрямованість;
• переконання;
• розумові риси;
• емоції;
• волю;
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• темперамент;
• повноту;
• цілісність;
• визначеність;
• силу.

Спрямованість є провідною в структурі характеру особистості.
Вона виявляється у вибірковому позитивному або негативному
оцінному ставленні до вчинків і діяльності людей і самої себе.

Переконання — знання, ідеї, погляди, що є мотивами по�
ведінки людини, стають рисами її характеру й визначають став�
лення до дійсності, вчинки, поведінку. Переконання виявляють�
ся в принциповості, непідкупності та правдивості, вимогливості
до себе. Людина з твердими переконаннями здатна докласти мак�
симум зусиль для досягнення мети, віддати, коли потрібно, своє
життя заради суспільних справ. Безпринципним людям, кар’єри�
стам ці риси характеру не властиві.

Розумові риси характеру виявляються в розсудливості, спос�
тережливості, поміркованості. Спостережливість і розсудливість
сприяють швидкій орієнтації в обставинах. Нерозсудливі люди
легко хапаються за будь�яку справу, діють під впливом першого
імпульсу. Розумова ж інертність, навпаки, виявляється в пасив�
ності, байдужості, повільності у прийнятті рішень або у поверхо�
вому підході до справ без урахування їх важливості.

Емоції стають підґрунтям таких рис характеру, як гарячковість,
запальність, надмірна або вдавана співчутливість, всепрощення або
брутальність, грубість, «товстошкірість», нечутливість до страж�
дань інших, нездатність співпереживати. Моральні, естетичні, піз�
навальні, практичні почуття завдяки мірі вираженості в них емоцій
можуть виявлятись або в екзальтації, або в спокійному, поміркова�
ному ставленні до явищ природи, мистецтва, вчинків людей.

Воля в структурі характеру зумовлює його силу, твердість.
Отже, воля, як вважають, є стрижневим компонентом сформова�
ного характеру. Сильна воля робить характер самостійним,
стійким, непохитним, мужнім, здатним досягати поставленої ме�
ти. Безвільні ж люди слабохарактерні. Навіть при багатстві знань
і досвіду вони нездатні наполягати на справедливості, виявляють
нерішучість, боязливість.

Темперамент у структурі характеру є динамічною формою
його прояву. Характер — це єдність типологічного і набутого за
життя досвіду. Особливості умов життя, навчання та виховання
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формують різноманітне за змістом індивідуальне ставлення до
явищ навколишньої дійсності, але форма прояву цього ставлен�
ня, динаміка реакцій особистості визначаються її темпераментом.
Одні й ті самі переконання, погляди, знання люди з різним тем�
пераментом виявляють своєрідно щодо сили, врівноваженості та
рухливості дій.

Виокремлюючи в характері його структурні компоненти, тре�
ба мати на увазі, що характер — це сукупність усіх його структур�
них компонентів. Кожний структурний компонент характеру:
спрямованість, інтелект, емоції, воля, темперамент інтегративно
виявляється певною мірою в кожній рисі характеру, як і в харак�
тері загалом. Тому не можна говорити про світоглядні, інтелекту�
альні, емоційні, вольові риси характеру. Характер як своєрідне
стійке, цілісне ставлення особистості до різних аспектів дійсності
може бути стійким або нестійким, повним, цілісним, визначеним
або невиразним.

Повнота характеру — це всебічний розвиток основних його
структурних компонентів: розумових, моральних, емоційно�во�
льових. Розсудливість вчинків такої людини завжди узгоджена з
емоційною врівноваженістю та самовладанням.

Внутрішня єдність рис характеру визначає його цілісність.
Вона виявляється в єдності слова та діла або в її відсутності
у вчинках. У безхарактерних людей помітно виявляються
розбіжність у поглядах, відсутність цілеспрямованості рис харак�
теру, випадковість їх виявлення, залежність їх проявів від ситу�
ацій, а не від внутрішніх установок особистості.

Особливо важливою в характері є його визначеність. Твер�
дість і незалежність особистості в її прагненнях і переконаннях,
у боротьбі за досягнення окреслених цілей свідчать про визна�
ченість її характеру. Визначеність характеру у людини як суб’єк�
та діяльності позначається на принциповості та сумлінності дій
незалежно від важливості доручення. На людину з визначеним
характером можна покладатися, доручаючи їй важливі справи —
вона виконає доручення відповідно до його мети, змісту справи
та способів виконання. Про людей з невизначеним характером
важко сказати, добрі вони чи погані. Це люди безпринципні,
без чітких позицій у політичному, трудовому житті, у побуті.

Сила характеру виявляється в енергійних діях, завзятті та ак�
тивності в діяльності, боротьбі за доведення справи до кінця, не�
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зважаючи на жодні перешкоди. Такі люди не бояться труднощів,
уміють їх долати. Це новатори в праці, ентузіасти, ініціатори.

Справжню людину — активного діяча, колективіста, патріота,
інтернаціоналіста, гуманіста — характеризує єдність усіх компо�
нентів її характеру. Проте єдність характеру не виключає того,
що в різних ситуаціях у однієї й тієї самої людини по�різному ви�
являються зазначені компоненти та риси характеру. Одночасно
людина може бути поблажливою та надмірно вимогливою, непо�
хитною та поступливою, щедрою та скупою. При цьому єдність
компонентів характеру залишається і саме у цьому виявляється.

19.3. Основні риси типового характеру

Носієм характеру є людина. Риси її характеру позначаються
на діяльності, стосунках, способах дії в найширшому їх ро�
зумінні — у сім’ї, трудовому колективі, в управлінні вироб�
ництвом, державою. Типове та індивідуальне в характері існують
в єдності. Типове створює тло для індивідуальних проявів рис ха�
рактеру, і прояв не властивих для більшості певної соціальної
групи рис характеру викликає заперечення, осуд.

Особливості типового характеру виявляються при позитив�
ному або негативному ставленні до праці, інших людей, самого
себе, предметів та явищ дійсності.

Ставлення до праці є однією з найістотніших рис характеру лю�
дини. Воно виявляється в повазі до праці, працелюбності або ж
у зневазі до праці та працівників. Важливі риси у ставленні до пра�
ці: акуратність, сумлінність, дисциплінованість, організованість.

Ставлення до інших людей виникає у міжособистісних кон�
тактах і зумовлюється суспільними умовами життя, які склада�
ються історично і розкриваються в колективі. Рисам характеру,
в яких виявляється ставлення особистості до інших людей, влас�
тиві значна варіативність за змістом і формою їх виявлення, за�
лежність від рівня культурного розвитку народу та духовного ба�
гатства особистості. Ставлення до інших людей має оцінний ха�
рактер, в якому інтелектуальне оцінювання залежить від емоцій�
ного ставлення до рис характеру, що виявляються в суспільних
контактах. Оцінне ставлення до людей виявляється в різному
змісті рис характеру та різній формі їх прояву. Схвалення та осуд,
підтримка та заперечення виявляються у ввічливій, тактовній,
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доброзичливій формі або ж формально, улесливо, а то й бруталь�
но, грубо, іронічно, саркастично, образливо.

Ставлення до інших виявляється залежно від обставин і харак�
теру оцінювання вчинків і в позитивних, і в негативних рисах ха�
рактеру. Позитивними рисами характеру культурної людини є
справедливість, дотримування слова, щедрість, доброзичливість,
чесність, принциповість. Засадові стосовно них — гуманістичні мо�
ральні якості людей, ідейні переконання, прогресивні прагнення.

До негативних рис характеру належать відчуженість, замк�
нутість, заздрість, скупість, зневага до інших, хвалькуватість, гор�
диня, схильність до безпідставного кепкування та глузування,
причіпливість, схильність до пустопорожніх суперечок, запере�
чення істини, дріб’язковість, мізантропія. Негативні риси харак�
теру дуже шкодять позитивному спілкуванню людей, їхнім праг�
ненням до спільної боротьби з несправедливістю, спілкуванню
в праці.

Ставлячись до вчинків і поведінки інших, людина формує
власні риси характеру за аналогією чи протиставленням. СтавE
лення до самої себе — позитивне або негативне — залежить від
рівня розвитку самосвідомості, здатності оцінювати себе. Такі
риси характеру, як скромність, почуття власної гідності, вимог�
ливість до себе, відповідальність за справу, схильність віддавати
себе, свої сили колективу, державі, свідчать про високий рівень
розвитку самосвідомості особистості.

Разом з тим деяким людям властиві негативні риси: не�
скромність, хвалькуватість, кар’єризм, гординя, самовпевненість
тощо.

Типові риси характеру за своєю інтенсивністю виявляються
по�різному, індивідуально. У деяких людей окремі риси їхнього
характеру виявляються настільки яскраво та своєрідно, що це ро�
бить їх оригінальними. Загостреність таких рис виявляється
спонтанно, як тільки людина потрапляє в адекватні цим рисам
умови. Такі умови провокують прояв загостреної реакції особис�
тості. Крайню інтенсивність певних рис людини називають їх акE
центуацією. Хоча акцентуація якихось рис особистості своєю за�
гостреністю та своєрідністю прояву виходить за межі звичайного,
їх не можна відносити до патологічних. Проте надмірно складні
умови, які викликають акцентуацію рис особистості, частота їх
повторення можуть спричинити невротичні, істеричні та інші па�
тологічні реакції.
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Акцентуація рис характеру виявляється лише за певних умов.
За інших умов люди з такими рисами діють спокійно, без напру�
ження.

Акцентуація рис характеру виробляється за суспільних умов
життя під впливом суспільної спрямованості інтересів, спе�
цифіки контактів у колективі, але, як свідчать дослідження, заса�
довими стосовно них є своєрідні природжені індивідуальні особ�
ливості, що і створюють ґрунт для виникнення акцентуації за
відповідних соціальних умов.

Розглянемо найхарактерніші прояви акцентуації.
Застрявання в стані збудження на впертості, недовірливості,

нетерпимості до заперечень у дискусіях. У спокійному стані такі
люди виявляють відповідальність і розсудливість при розгляді
справ.

Педантизм виявляється в крайньому, нічим не виправданому
формалізмі при вирішенні справи, в дотриманні «букви», хоча це
й шкодить справі, у міркуванні типу «коли б чого не трапилося».

Демонстративні характери виявляють амбіційність, їм влас�
тиве хизування, зухвалість, де потрібно погодитися, вони запере�
чують очевидне: «це неможливо», «я цього не розумію». За зви�
чайних умов такі особистості здатні погоджуватися, досягати
значних творчих успіхів.

Екзальтовані особистості надмірно захоплюються, вихваля�
ють те, що на це не заслуговує, легко збуджуються в радощах або
сумують аж до розпачу, їхні реакції на вчинки свої або інших лю�
дей загострено емоційні, афективні.

Тривожні характери в усьому чекають небезпеку, виявляють
підвищену боязливість, соромливість, розгубленість, здатні схо�
ватися від небезпечного, поступитися навіть слабшому, втекти
від нього, якщо він чимось погрожує.

Інтровертовані особистості замкнуті, свої думки та пережи�
вання спрямовують на самих себе, на свій внутрішній світ, уника�
ють контактів з іншими, не пристосовані до обставин. Вважають,
що аутизм підлітків більше властивий інтровертованим особис�
тостям.

Екстравертовані особистості прагнуть до спілкування, кон�
тактів з іншими, багато говорять про себе, хвалькуваті, зосеред�
жуються переважно на зовнішніх явищах, а не на собі, схильні по�
годжуватися з усім, що їм пропонують.
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19.4. Природа характеру

Психічні властивості людини — це особливий прояв вищої
нервової діяльності, підґрунтям якої є природжені особливості
нервової системи, своєрідні сполучення яких (сила, врівнова�
женість, рухливість) виявляються в типах темпераменту. Але
слід пам’ятати, що природжений тип нервової системи з перших
днів життя перебуває під впливом суспільних умов життя, вихо�
вання, які накладають відбиток на їх функціонування.

У процесі життя у людини утворюються динамічні стереотиE
пи, тобто система нервових зв’язків у корі великих півкуль голов�
ного мозку, яка виникає під впливом різноманітних подразнень,
що діють у певній послідовності та певній системі. Багаторазові
повторення таких подразнень спричиняють утворення міцних
нервових зв’язків, які потім виявляються дедалі легше та автома�
тичніше, без особливого нервового напруження. Утворення та
перероблення динамічних стереотипів потребують значної, ча�
сом важкої роботи нервової системи. Динамічні стереотипи утво�
рюють фундамент звичних дій, рис характеру, які, як уже зазна�
чалося, здебільшого виявляються мимоволі.

Отже, характер особистості є складним синтезом типу нерво�
вої діяльності та життєвих вражень, умов життя, виховання. Жи�
ва істота, писав І. Павлов, з дня народження зазнає найрізно�
манітніших впливів навколишнього середовища, на які вона не�
минуче повинна відповідати певною діяльністю, що часто
закріплюється на все життя і виявляється у певних рисах харак�
теру. Отже, характер, вважав І. Павлов, «є сплав з рис типу та
змін, зумовлених середовищем».

У вченні про характер були спроби пов’язати характер люди�
ни з будовою тіла, з особливостями дії залоз внутрішньої сек�
реції, проте ці спроби неспроможні були розкрити сутності ха�
рактеру. Зазнали краху також і теорії, що розглядали характер як
природжену психічну властивість.

Люди народжуються з різними особливостями функціону�
вання головного мозку, що зумовлюється типом нервової систе�
ми, але ці фізіологічні відмінності людей є лише передумовою
для формування в процесі життя різних морально�психологічних
якостей, зокрема і відмінностей у характері. Те, що в одній сім’ї за
схожих умов виростають діти з різними рисами характеру, не мо�
же бути доказом природженості рис характеру. Адже однакових
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умов у вихованні дітей не буває. Багатогранність спілкування,
обставин, в які потрапляють діти, їхніх переживань створює над�
звичайно різноманітні умови життя та виховання дітей. Саме це,
відбиваючись у мозку дитини, викликає найрізноманітніші
індивідуальні способи реагування, які поступово стають у кожної
дитини своїми, властивими лише їй звичними рисами характеру.
Саме те, що морально�етичні норми життя і вимоги до дітей
у процесі їх виховання (вказівки, санкції) здебільшого бувають
типовими, найбільше зумовлює прояви типових рис характеру,
спільних для багатьох людей.

19.5. Формування характеру

Формування характеру — це процес становлення стійких пси�
хологічних утворень особистості під впливом об’єктивних і
спеціально створених для цього умов, коли її дії та вчинки в ре�
зультаті їх багаторазових повторень стають звичними й визнача�
ють типову модель її поведінки.

Характер людини формується в процесі її індивідуального
життя під провідним впливом суспільних умов. Особливо важли�
ву роль у вихованні характеру відіграє активна діяльність особи�
стості, і передусім праця як середовище її суспільного буття,
спілкування, як необхідна умова її самопізнання та саморе�
алізації. В процесі праці виявляються моральні, інтелектуальні,
вольові та інші якості особистості, що, закріплюючись під впли�
вом певних умов життя, набувають рис характеру.

Реформування, що відбуваються в сучасному суспільстві, по�
ява нових ідеалів і цінностей, зумовлених входженням до систе�
ми ринкових відносин, створюють передумови для формування
рис характеру нової ділової людини.

Серед чинників, які мають для людини життєве значення і
впливають на формування її характеру, особлива роль належить
вихованню. Виховання організовує обставини життя і спрямовує
в потрібному напрямі життєві впливи, підкріплює їх, створює
відповідне ставлення до навколишньої дійсності особистості, що
формується. Разом з тим воно гальмує негативні впливи, пере�
шкоджає закріпленню небажаних звичок і рис її поведінки.

На певному, достатньо високому етапі розвитку особистості
починають діяти самовиховання і саморегулювання процесу
становлення характеру. Сформовані в процесі виховання потре�
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би, ідеали, установки особистості стають підґрунтям її вимог як
до зовнішніх умов життя, так і до самої себе. Вона сама починає
організовувати своє життя і виховувати себе, керуючись при цьо�
му як власними, так і суспільними ціннісними орієнтирами. По�
вною мірою здатність до самовиховання характеру виявляється
тоді, коли особистість набуває життєвого досвіду, оволодіває за�
садами психологічної культури, коли у неї формується світогляд
і остаточно складаються ідеали, відповідно до яких вона починає
свідомо планувати своє життя і визначати в ньому своє місце.

Відмінності в характерах помітні вже у дітей молодшого
дошкільного віку. У цьому віці, як показує досвід виховання в ди�
тячих садках, досить виразно виявляються такі риси: това�
риськість, колективізм, ласкавість, сміливість, соромливість, за�
мкнутість, охайність, точність, терплячість або примхливість,
впертість, різкість та ін. Прояви рис характеру у цьому віці близь�
ко стосуються темпераменту.

Особливо важливе виховання характеру в підлітковому віці.
Підліток уже не дитина, у нього гострий інтерес до навколишньої
дійсності, дуже велика активність, прагнення до праці — фізичної
та розумової. Потрібно навчитися організовувати цю активність,
навчити підлітків діяти дружно, займатися громадською робо�
тою, працювати організовано. Треба мати на увазі те, що невраху�
вання у вихованні вікових особливостей підлітків дуже часто зу�
мовлює негативізм, браваду, неслухняність, нестриманість, не�
вмотивовані вчинки. Разом з тим підлітки чутливі до думки ко�
лективу. Вони дорожать оцінкою колективом їхньої трудової, на�
вчальної та спортивної діяльності, керуються нею у своїй по�
ведінці, і це відіграє значну роль у формуванні їхнього характеру.

Юнаки та дівчата старшого шкільного віку вже досягають
фізичної зрілості й здатні виявляти в поведінці, праці та навчанні
достатньо сформовані риси характеру: відповідальність, дис�
циплінованість, цілеспрямовану наполегливість, принциповість,
самостійність.

Дослідженнями формування характеру доведено, що особли�
во дієвими чинниками є самостійність і самодіяльність у праці,
навчанні. При цьому необхідно поставити юнака чи дівчину
в такі умови, за яких вони могли б виявити колективізм,
мужність, витримку, працьовитість. Але буде великою помил�
кою, якщо виховання в колективі нівелюватиме індивідуальні
якості особистості. В колективі потрібно розкривати й зміцнюва�
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ти кращі риси характеру кожного члена колективу, формувати
яскраву індивідуальність.

Успішне формування рис характеру потребує єдності вихов�
них заходів сім’ї, школи та соціального середовища, громадсь�
кості.

Ключові поняття теми 

Характер, структура характеру, тип характеру, акценту-
ація, акцентуація застрявання, акцентуація педантизму, акцен-
туація демонстрування, акцентуація тривожності, риси харак-
теру, моральні риси характеру, вольові риси характеру.

Формалізована структура змісту теми

Характер — індивідуально своєрідне сполучення постійних
істотних властивостей особистості, що виявляються 
в її поведінці. 
Групи рис характеру, що виражають ставлення особистості
до дійсності:
ставлення до трудової діяльності, ставлення до інших людей,
ставлення до самої себе, ставлення до речей та природного
середовища.
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ХАРАКТЕР

Властивості
характеру:
– повнота

– цілісність

– визначеність

– сила

Зміст і
форма

Риси характеру:
– інтелектуальні

– емоційні

– вольові

Стійкі риси,
що виявляють
ставлення
особистості:
– до самої себе

– до інших людей

– до праці

– до речей та

природного середовища



Запитання для самостійної роботи 

1. Які риси особистості поєднує в собі характер?
2. В яких проявах ставлення найповніше виявляється характер

особистості?
3. Які компоненти можна виокремити в структурі характеру?
4. Які риси характеру особистості є типовими, а які — нетипови�

ми?
5. У чому виявляється акцентуація характеру особистості?
6. Як поєднуються в характері природні та соціальні чинники?
7. Яким є механізм формування властивостей характеру?
8. Як пов’язані між собою характер і темперамент?
9. Якими є умови формування характеру?

Альтернативно�тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з думкою, що фізіологічним підґрунтям утворен�
ня характеру є динамічні стереотипи?

2. Чи можливі суперечності між змістом і формою характеру?
3. Чи можна стверджувати, що акцентуація певних рис характе�

ру особистості зумовлюється тільки обставинами її життя?
4. Чи всі стійкі риси поведінки особистості входять до структу�

ри її характеру?
5. Чи всі властивості характеру можуть свідчити про його сфор�

мованість?
6. Чи може характер впливати на особливості прояву темпера�

менту?
7. Чи можна вважати, що соціальний чинник справляє вирі�

шальний вплив на формування характеру?
8. Чи можна погодитися з твердженням, що деякі риси характе�

ру можуть передаватися спадково?

Завдання та проблемні ситуації

1. У чому може виявлятися вплив характеру на темперамент?
В якому напрямі та за яких умов цей вплив може відбуватися?

2. Які риси поведінки людини свідчать про силу її характеру?
Якими є психологічні умови формування сильного характеру?

3. Чим пояснити, що найповніше характер людини виявляється
в складних, критичних ситуаціях?
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4. Чи правомірне з погляду психології твердження: «Характер
гартується у боротьбі»? Аргументуйте свою думку.
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