
Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного 

факультету. 

Тема: Основні напрямки психології 

На ранніх етапах психологія розвивалася як описова наука, в якій основним 

методом здобування знань про психіку людини була інтроспекція 

(самоспостереження). Однак результати, що одержували за її допомогою, 

мали значну долю суб'єктивізму, а тому не давали змоги вирішувати складні 

фундаментальні проблеми. їх нагромадження призвело на початку XX ст. до 

виникнення серйозної кризи в психології. Не виправдав покладених на нього 

сподівань метод інтроспекції, не вдалося уточнити специфіку психічної 

реальності й дати відповідь на питання про зв'язок психічних функцій з 

фізіологічними процесами в організмі. Крім того, виявилися серйозні 

розбіжності між психологічною теорією і даними експериментальних 

досліджень. 

Спроба подолати цю ситуацію з різних концептуальних позицій зумовила 

формування кількох принципово відмінних напрямів у психології — 

біхевіорізму, гештальтпсихології, психоаналізу, когнітивної, генетичної, 

гуманістичної психології, а також діяльнісного підходу. 

Біхевіоризм. 

Основоположниками його були американські вчені Джон-Бродес Уотсон 

(1878—1958) і Едуард-Лi Торндайк (1874—1949). Вони вважали, що 

предметом психології повинні бути не свідомість чи душевні явища, що є 

недоступними науковому спостереженню, а поведінка. Основне завдання 

біхевіоризму (англ. behaviour — поведінка) полягає в нагромадженні 

спостережень за поведінкою з таким розрахунком, щоб, знаючи стимул S, 

можна було б наперед передбачити реакцію R людини, і навпаки. На цій 

підставі було виведено формулу класичного біхевіоризму S — R. Отже, 

вивчення поведінки зводилося до аналізу стимульних ситуацій. На думку 

біхевіористів, поведінка є або результатом научання — індивідуально 

набутого досвіду шляхом сліпих спроб і помилок або завченого репертуару 

навичок. Процеси, які відбуваються в мозку від початку дії стимулу до появи 

реакції, було названо «чорним ящиком», бо вони не піддаються 

безпосередньому спостереженню. 

Біхевіористична концепція є механістичною за своєю суттю: людина чи 

тварина в ній розглядаються як пасивний механізм, що відповідає на впливи, 

незалежно від наявності свідомості. Біхевіористи проводили досліди 

здебільшого на тваринах, а здобуті висновки поширювали на людей без 

урахування їх особливостей. Вони вважали, що людина відрізняється від 

тварин лише здатністю реагувати на мовні стимули. 



Внаслідок еволюції цього напряму в працях американських вчених Едуарда-

Чейза Толмена (1886—1959), Кларка-Леонарда Халла (1884—1952), Барреса-

Фредеріка Скінера (1904—1990) та ін. з'явився необіхевіоризм, що також 

спирається на поведінковий принцип, але допускає в класичній формулі 

біхевіоризму наявність «проміжних змінних» між стимулом і реакцією у 

вигляді гіпотез, очікувань, пізнавальних схем тощо. 

Гештальтпсихологія.  

Сформувалася вона в 20—30-х роках XX ст. завдяки працям Макса 

Вертгеймера (1880— 1943), Вольфганга Келера (1887—1967), Курта Коффки 

(1886—1941) та інших німецьких психологів. Вони виступили проти 

асоціативної психології В. Вундта і Е. Тітченера, які стверджували, що 

складні психічні феномени утворюються з простих за законами асоціацій. 

Поняття про гештальт (нім. — форма) зародилося при вивченні сенсорних 

утворень, коли виявилася «первісність» їх структури відносно компонентів 

(відчуттів). Наприклад, хоча мелодія при її виконанні в різних тональностях і 

породжує різні відчуття, але пізнається як та сама. Гештальтисти 

підкреслювали якісну своєрідність цілого, вважаючи, що воно не зводиться 

до суми складових і не виводиться з них. Вони гадали, що мислення полягає 

в усвідомленні структурних вимог до елементів проблемної ситуації і в діях, 

які відповідають цим вимогам. На їх думку, побудова складного психічного 

образу відбувається в інсайті — процесі миттєвого схоплювання структури у 

полі сприймання. 

Гештальтисти своїми дослідженнями зробили цінний внесок у вивчення 

проблем сприймання, пам'яті, мислення, в утвердження системного підходу 

до вивчення психічних явищ. Але, розірвавши аналіз і синтез, вони 

відмежували просте від складного, створили значні труднощі у пізнанні 

складного. 

Психоаналіз. 

У 1896 р. у психології виник напрям, який пізніше помітно вплинув на 

розвиток багатьох сфер діяльності, пов'язаних із пізнанням людини: 

медицину, літературу, мистецтво та ін. Його засновником був австрійський 

психіатр і психолог Зігмунд Фройд (1856—1939). У своїй лікарській практиці 

він дійшов висновку, що фізіологічний підхід до психіки є недостатнім, і 

запропонував нову систему аналізу психічного життя людини, яку назвав 

психоаналізом. У структурі особистості Фройд виділив три компоненти, що 

взаємодіють, — Воно (Ід), Я (Его) і Над-Я (Супер-Его). Воно і Я локалізовані 

в несвідомому. 

Воно — зосередження природжених інстинктів і потягів, серед яких провідну 

роль відіграють статевий інстинкт, інстинкт самозбереження, а також танатос 



(потяг до смерті і руйнування). Воно є джерелом психічної енергії, рушійною 

силою людської поведінки. 

Я є свідомістю людини, яка в інтересах самозбереження пригнічує інстинкти 

і потяги відповідно до вимог соціального середовища. 

Над-Я — носій моральних норм, що формується несвідомо за життя людини 

в процесі виховання, проявляється як совість, виконує функцію критики. 

Постійний і непримиренний конфлікт між цими компонентами, за Фройдом, 

породжує почуття напруженості і тривоги, що частково знімаються за 

допомогою захисних механізмів — витіснення (переведення того, що не 

відповідає принципу реальності, у несвідоме), проекції (перенесення власних 

переживань на об'єктивну реальність), регресії (повернення до нижчих форм 

поведінки) і сублімації (витрачання енергії на різні дозволені форми 

діяльності). 

Несвідоме проявляється у свідомості як помилки, описи, обмовки, 

сновидіння тощо. Воно є причиною різних неврозів — функціональних 

розладів вищої нервової діяльності. Завдання психоаналітика полягає в тому, 

щоб виявити за допомогою аналізу вільних асоціацій і сновидінь 

переживання, які травмують особистість, допомогти усвідомити їх, а значить, 

звільнитися від них. 

Фройд створив оригінальну і життєздатну теорію, але, поклавши в її основу 

несвідоме, значно знизив її цінність. Учні, послідовники, а згодом і значною 

мірою наукові опоненти Фройда стверджували, що не сексуальні потяги 

визначають психічний розвиток особистості, а почуття неповноцінності і 

необхідності подолати цей дефект чи архетип (колективне несвідоме), що 

нагромаджують у собі загальнолюдський досвід. Так, австрійський психолог 

Альфред Адлер (1870—1937) у своїй індивідуальній психології заперечував 

існування чіткої межі й гострих суперечностей між свідомістю і несвідомим, 

а основоположник аналітичної психології швейцарський психолог Карл-

Гюстав Юнг (1875—1961) розглядав людину з точки зору того, що є в ній 

позитивного, а не її недоліків. 

Американські психологи-неофройдисти Карен Хорні (1885—1952), Гаррі-

Стек Саллівен (1892—1949), Еріх Фромм (1900—1980), реформуючи 

психоаналіз Фройда, були впевнені, що особливості людської психіки 

залежать і від несвідомого її ядра, і від соціальних умов життя індивіда. Вони 

стверджували, що спонукають людину до активності не тільки біологічно 

задані неусвідомлювані інстинкти, а й набуті прагнення до безпеки і 

саморегуляції (Хорні), образи себе та інших, що сформувалися в ранньому 

дитинстві (Саллівен), вплив культури (Фромм). 

Попри розбіжності у поясненні природи людської психіки велике значення 

психоаналізу полягає в тому, що він уперше привернув увагу до несвідомого, 



а також заклав основи психологічної допомоги людині, чим утвердив 

психологію як науку, що має реальну практичну значущість. Деякі 

теоретичні здобутки цієї теорії й понині використовують при лікуванні 

психічно хворих людей. 

Когнітивна психологія. 

Це один із сучасних напрямів психології. Її представники — німецький 

психолог Ульріх Найссер (нар. 1928) та інші — вважають, що вирішальну 

роль у поведінці суб'єкта відіграють знання (лат. cognito — знання). Вони 

досліджують внутрішню організацію основних психічних процесів: 

сприймання, пам'яті, мислення. Центральне місце відводиться питанням 

систематизації знань у пам'яті суб'єкта, співвідношення словесних і образних 

компонентів у процесах мовлення і мислення. 

Напрям виник під впливом теоретико-інформаційного підходу. Тому він 

передбачає створення моделей психічних процесів на основі аналогії між 

обробленням інформації машиною і людиною. Основне поняття когнітивної 

психології — схема. Так, процес сприймання інтерпретується як певний 

набір послідовних змін, опосередкованих когнітивною схемою — нервовими 

і психологічними структурами, які формуються у людини разом із 

набуванням досвіду. 

Генетична психологія. Її основоположник Ж. Піаже, вивчаючи проблеми 

розвитку інтелекту дитини, дійшов висновку, що джерелом її 

інтелектуального розвитку є дії з речами в процесі соціалізації. Ці дії, 

поступово інтеріоризуючись (із зовнішніх, реальних дій із предметами 

перетворюючись на внутрішні, ідеальні), утворюють інтелектуальні 

структури. У розвитку інтелекту Піаже виділяє три послідовні етапи: 1) 

сенсомоторний, 2) конкретних і 3) формальних операцій. Послідовний 

перехід від попереднього етапу до наступного відбувається в міру оволодіння 

дитиною певними внутрішніми операціями. Піаже навіть перші предметні дії 

дитини тлумачить як її зустріч із навколишнім світом. Насправді уже в 

ранньому віці діяльність дитини має суспільний характер, бо здійснюється в 

спілкуванні з дорослим, який ставить перед нею нові завдання і від якого 

вона засвоює сформовані суспільством способи їх виконання. Однак у своїх 

працях Піаже не показує процесу ускладнення людської діяльності, зміни її 

мотивів, способів виконання, що має вирішальне значення для розвитку 

психіки дитини. І все-таки за здатністю охопити і пояснити розвиток 

дитячого інтелекту теорії Піаже немає рівних. 

Гуманістична психологія.  

Найвідоміші представники цього напряму — американські психологи Гордон 

Олпорт (1897—1969), Генрі-Александер Мюррей (1893—1988), Карл-Ренсом 

Роджерс (1902—1987), Абрахам-Харольд Маслоу (1908—1970) — вважають, 



що предметом психологічного дослідження повинна бути здорова творча 

особистість, основною метою якої є прагнення до самоактуалізації, розвитку 

конструктивного начала людського «Я». Вони стверджують, що людина 

відкрита для світу і наділена від природи потенційними можливостями для 

безперервного розвитку і самовдосконалення, вона шукає сенс життя, а її 

базисними потребами є любов, творчість, інші найвищі цінності. Так, Маслоу 

зазначає, що потреба в самоактуалізації є вершиною ієрархії людських 

потреб, яку утворюють потреби в повазі й самоповазі, належності до певної 

спільноти, в безпеці, а також пізнавальні, естетичні, фізіологічні та ін. 

Причому потреба в самоактуалізації виникає лише тоді, коли задоволено 

нижчі ієрархічні потреби. 

Діяльнісний підхід. 

Він був властивий радянській психологічній науці, яка зробила значний 

внесок у розвиток світової психології, про що свідчить її визнання багатьма 

зарубіжними вченими. Так, сучасний американський наукознавець Л. Грехем 

у своїй праці «Природознавство, філософія і науки про людську поведінку в 

Радянському Союзі» писав, що радянські вчені створювали інтелектуальні 

конструкції, які становлять величезний інтерес як видатні досягнення 

філософського матеріалізму. Представники діяльнісного підходу розглядали 

психіку як функцію мозку, спрямовану на відображення об'єктивної 

дійсності в процесі активної взаємодії людини із зовнішнім світом, тобто в 

процесі діяльності. 

У психології поняття «діяльнісний підхід» найчастіше використовують у 

двох значеннях. У широкому сенсі воно означає методологічний напрям 

досліджень, в основу яких покладено категорію предметної діяльності. У 

розвитку цього напряму найпомітнішими є наукові доробки російських, 

українських та зарубіжних дослідників (Л. Виготського, С. Рубінштейна, 

Бориса Ломова (1927—1989), Г. Костюка, П. Зінченка, Анрі Валлона (1879—

1962) та ін.). 

У вузькому сенсі цей термін вживає О. Леонтьев, який розглядає психологію 

як науку про виникнення, функціонування і структуру психічного 

відображення в процесах діяльності людей. На його думку, через аналіз 

системи видів діяльності, у яких бере участь людина як суспільна істота, 

можна розкрити таке системне утворення, як особистість. 

Розроблення діяльнісного підходу у вітчизняній психології започаткував Л. 

Виготський. Створюючи культурно-історичну концепцію психічного 

розвитку людини, він обґрунтував поняття «вищі психічні функції» 

(мислення в поняттях, розумне мовлення, логічна пам'ять, довільна увага) як 

суто людські, соціально зумовлені форми психіки. Ці функції виникають і 

розвиваються як форми зовнішньої діяльності і тільки пізніше, 



опосередковані знаками, поступово інтеріоризуються. У знаках втілено мовні 

значення. Вони спочатку виступають як зовнішні засоби, що 

опосередковують спілкування дитини з дорослим, потім стають внутрішнім 

інструментом, що дає людині змогу керувати своєю психікою. 

Система знаків визначає поведінку більшою мірою, ніж навколишня 

дійсність, оскільки знак у згорнутому вигляді містить програму поведінки. 

Отже, на думку Виготського, вищі психічні функції — це сформовані 

протягом життя психічні процеси, які виникають як форма взаємодії між 

людьми, а пізніше перетворюються на інтеріоризовані процеси, що свідчать 

про суспільний характер людської психіки. Розвиваються вони в процесі 

научання, тобто спільної діяльності дитини і дорослого. 

Подальший розвиток ідеї Л. Виготського отримали у працях Л. Божович, П. 

Гальперіна, Д. Ельконіна, О. Запорожця та ін. 

С. Рубінштейн, вивчаючи місце психічного у взаємозв'язку явищ 

матеріального світу, критикував односторонність онтологічного та 

гносеологічного поглядів на його природу. Представники онтологічного 

(буттєвого) напряму, вбачаючи єдність світу в його матеріальності, 

стверджували, що психічне є матеріальним. Прихильники гносеологічного 

(пізнавального) напряму наполягали на тому, що психічне є ідеальним, 

оскільки воно є образом речі, а не власне річчю. Рубінштейн заперечував 

можливість вивести психічне як ідеальне за межі матеріального світу чи 

відділити ідеальне під матеріального і протиставити їх одне одному. У 

пізнавані,ній діяльності суб'єкта, за твердженням вченого, відбуваються 

психічне відображення об'єкта у вигляді ідеального образу. Разом із тим, як і 

все психічне, цей образ є причинно-зумовленим явищем. Отже, образ має 

рефлекторну природу. 15 ньому нерозривно поєднано процеси, що 

відбуваються у мозку, та їх зовнішні вияви, був переконаний учений. 

С. Рубінштейн сформулював принцип єдності свідомості й діяльності. У 

діяльності суб'єкта він виявив психологічно істотні компоненти і конкретні 

взаємозв'язки між ними. І І,е — дії, операції та вчинки, що співвідносяться з 

метою, мотивом та умовами діяльності суб'єкта. Разом із О. Леонтьєвим в 

30—40-х роках XX ст. він розробив філософсько-психологічну схему аналізу 

діяльності за її основними компонентами (цілями, мотивами, діями, 

операціями та ін.). 

О. Леонтьев в основу психологічної теорії діяльності поклав здобуті 

результати аналізу розвитку психіки у філогенезі. Він показав, що кожна 

стадія розвитку психіки с результатом урізноманітнення й ускладнення форм 

зв'язку живого організму з навколишнім середовищем, тобто ускладнення 

структури діяльності. Отже, психіка формується в діяльності й виявляє в ній 

свої особливості. Діяльність людини має предметний характер. Вона 



спрямована на предмет, на перетворення його властивостей. У процесі 

діяльності людина надає йому певних значень, світ, що її оточує, постає 

перед нею як образ свідомості. Значення, втілені в поняття, стають засобом 

формування особистого досвіду і дають змогу передавати нащадкам 

здобутки попередніх поколінь. 

З теорією Леонтьева не зовсім погоджувався Б. Ломов. Оскільки 

індивідуальна діяльність є лише складовою функціонування суспільства, то 

починати аналізувати її (слід не з абстрактного відношення «суб'єкт-об'єкт», 

а з вивчення функцій цієї індивідуальної діяльності в суспільстві, в системі 

взаємодії індивіда з іншими людьми в тому соціальному контексті, в який ця 

діяльність включена. Суспільна природа діяльності виявляється повніше, 

якщо діяльність є колективною. 

Г. Костюк з урахуванням особливостей діяльнісного підходу розробив теорію 

психічного розвитку в онтогенезі. У психічному розвитку дитини, який 

забезпечується єдністю біологічних і соціальних умов, провідну роль він 

підводив навчанню і вихованню. Дозрівання організму, вважав учений, 

змінює ставлення дитини до навколишнього середовища, що зумовлює появу 

нових видів діяльності. На його думку, становлення психіки відбувається 

нерівномірно: є періоди прискореного розвитку окремих психічних функцій 

(сенситивні періоди) і періоди сповільнення. Разом із тим він може бути 

гетерохронним — тоді прискорений розвиток одних функцій відбувається на 

фоні сповільнення розвитку інших. Психіка розвивається шляхом надбудови 

нових структур над уже утвореними. Між цими структурами виникають 

суперечності, які розв'язуються підняттям дитини на новий, вищий, ступінь 

розвитку. Ці суперечності є рушійною силою психічного розвитку дитини. 

Визнаючи провідну роль суспільних умов (навчання і виховання) в 

психічному розвитку дитини, Костюк не ігнорував і можливостей 

спонтанного розвитку. Його ідеї широко використовуються в дослідженнях 

українських вчених, зокрема Олександра Скрипченка (нар. 1921) та 

Олександра Киричука (нар. 1929), присвячених розумовому розвитку 

молодших школярів. 

П. Гальперін у межах діяльнісного підходу створив теорію поетапного 

формування розумових дій. Він виділив і охарактеризував основні етапи 

переміщення зовнішньої матеріальної дії з предметами у внутрішній 

розумовий план, намагаючись розглядати і психіку як діяльність. Так, 

дослідник вважав, що при дії подразника на орган чуття у мозку людини 

виникає орієнтувальна діяльність, наслідком якої є психічне відображення 

(образ). 

Охарактеризовані напрями і підходи до вирішення основних психологічних 

проблем свідчать про те, що психологія все ще перебуває в пошуках свого 



предмета дослідження. Отримані наукові результати все більше розширюють 

сферу людського пізнання. Нерідко вони змушують заново переосмислити ці 

проблеми. Тому можлива поява тенденцій, які стануть новими ланками 

безперервного процесу пізнання психіки людини. 

Основні напрямки сучасної психології 

(загальний огляд). 

Фактом сучасної психологічної науки є те, що у неї немає однозначної набору 

дослідницьких методів. Існуючі методи психології отримують свою 

інтерпретацію в рамках тієї чи іншої наукової школи. Саме тому психологія 

підрозділяється на безліч наукових напрямів: 

 

Психологія свідомості (У. Джеймс) - одна з найбільших. З точки зору Джеймса, 

свідомість особистості полягає в усвідомленні потоку думки, в якому кожна 

частина як суб'єкта пам'ятає попередні, знає відомі цих частин об'єкти, 

зосереджує на деяких з них свої турботи як на своїй особистісної, і привласнює 

останньої всі інші елементи пізнання. Виконуючи функцію пристосування, 

свідомість долає труднощі адаптації, коли запасу реакцій (рефлексів, навичок і 

звичок) недостатньо: фільтрує стимули, відбирає з них значимі, зіставляє їх між 

собою і регулює поведінку індивіда. Будучи особисто відокремленим, 

індивідуальне, свідомість становить основу особистості як емпірично даного 

агрегату об'єктивно пізнаваних речей. Аналізуючи свідомість і співвідносячи 

його з особистістю, Джемі виділяє три структурні частини особистості: 1) її 

складові елементи; 2) почуття й емоції, викликані ними (самооцінка), 3) вчинки, 

викликані ними (піклування про самого себе і самозбереження). 

 

Біхевіоризм - напрям у психології, що вивчає поведінку людини і способи 

впливу на поведінку людини. Біхевіоризм у вузькому розумінні, або класичний 

біхевіоризм - біхевіоризм Дж.Уотсона і його школи, який досліджує тільки зовні 

бачимо поведінку і не робить відмінності між поведінкою людини та інших 

тварин. Для класичного біхевіоризму всі психічні явища зводяться до реакцій 

організму, переважно руховим: мислення ототожнюється з мово рушійними 

актами, емоції - до змін всередині організму, свідомість принципово не 

вивчається, як що не має поведінкових показників. Основним механізмом 

поведінки приймається зв'язок стимулу і реакції (S - R). Представники: Едуард 

Торндайк, Іван Петрович Павлов, Джон Бродес Уотсон. 

 

Фрейдізм - назву теорії і методу психоаналізу. Названа по імені 3. Фрейда (1856 

- 1939), австр. лікаря - невропатолога і психіатра. Психіка розглядається ним як 

щось самостійне, що існує паралельно матеріальним процесам (Психофізичний 

паралелізм) і керовану особливими, вічними психічними силами, що лежать за 

межами свідомості (Несвідоме). Усі психічні стани, всі дії людини, а потім і всі 

історичні події та суспільні явища Фрейд піддає психоаналізу, тобто тлумачить 

як прояв несвідомих, і перш за все сексуальних, потягів. Одвічні конфлікти в 



глибинах психіки індивідів стають у Фрейда причиною і змістом (прихованим 

від безпосереднього усвідомлення) моралі, мистецтва, науки, релігії, держави, 

права, воєн і т. п. (Сублімація). Сучасні прихильники Ф. - неофрейдісти 

(Неофрейдізм), представники шкіл «культурного психоаналізу» (К. Хорні, Г. 

Кардінер; Ф. Александер, Г. Саллівен зберігають незайманою основну логіку 

міркувань Фрейда, відмовляючись від тенденції бачити у всіх явищах 

людського життя сексуальну підоснову і від деяких інших методологічних 

особливостей класичного Ф. фрейдистська концепція зробила і продовжує 

робити великий вплив на різні області буржуазної культури, і особливо помітне 

- на теорію і твори мистецтва. Менший вплив Ф. має зараз в неврології та 

психіатрії. 

 

Гештальтпсихологія виникла на початку нашого століття в Німеччині. Її 

засновниками були Макс Вертгеймер (1880-1943), Курт Коффка (1886-1967), 

Вольфганг Келер (1887-1967). Назва цього напряму походить від слова 

«гештальт» (нім. Gestalt - форма, образ, структура). Психіка, вважали 

представники цього напряму, повинна вивчатися з точки зору цілісних структур 

(гештальтів). 

Центральним для них стало уявлення про те, що основні властивості гештальта 

не можна зрозуміти шляхом підсумовування властивостей окремих його частин. 

Ціле принципово не зводиться до суми окремих його частин, більше того, ціле - 

це зовсім інше, ніж сума його частин. Саме властивості цілого визначають 

властивості окремих його частин. Так, музична мелодія не може бути зведена до 

послідовності різних музичних звуків. Курт Левін (1890-1947) німецький, а 

потім американський психолог розробляв ідеї гештальтпсихології стосовно 

психології особистості. 

 

Гуманістична психологія виникла в 60-і роки нашого століття в американській 

психології. Цей напрямок проголосило в якості основної ідеї новий погляд на 

розвиток людини. Воно засноване на оптимістичному підході до розуміння 

природи людини: вірі у творчі можливості, творчі сили кожної людини, в те, що 

він здатний свідомо вибирати свою долю і будувати своє життя. Саме з цим 

пов'язана назва цього напряму, що походить від латинського слова humanus - 

людяний. У той же час, гуманістичні психологи вважають, що дослідження 

наукових понять і застосування об'єктивних методів веде до дегуманізації 

особистості і її дезінтеграції, перешкоджає її прагненню до саморозвитку, таким 

чином, цей напрямок приходить до відвертого ірраціоналізму. Найбільш 

відомими представниками цього напряму є Карл Ренсом Оджерс (1902-1987) і 

Абрахам Харольд Маслоу (1908-1970). 

 

Когнітивна психологія (Дж. Келлі, Д. Міллер, У. Найссер) виникає у 60-ті роки 

20-го століття в протистояння біхевіоризму. Вона повернула в предмет 

психології суб'єктивний аспект. Когнітивна психологія - психологія пізнання, де 

пізнання - основа свідомості. Назва цього напряму походить від латинського 

слова cognitio - знання, пізнання. Його виникнення і розвиток пов'язані з 

бурхливим становленням комп'ютерної техніки і розвитком кібернетики як 



науки про загальні закономірності процесу управління і передачі інформації. 

Когнітивна психологія розглядає залежність поведінки людини від наявних у 

нього пізнавальних схем (когнітивних карт), які дозволяють йому сприймати 

навколишній світ і вибирати способи правильного поведінки в ньому. Цей 

напрямок в даний час бурхливо розвивається, і у нього немає будь-якого 

визнаного лідера. Критика когнітивної психології пов'язана, перш за все, з тим, 

що проведені в ній дослідження ототожнюють мозок людини з машиною, 

істотно спрощуючи тим самим складний, багатогранний внутрішній світ 

людини, розглядаючи його як щодо спрощені схеми і моделі. 

 

Радянська психологія - період 1920-30х рр. .- становлення радянської 

психології на основі філософії марксизму. У цей період закладаються дві 

основні взаємопов'язані теми в історії радянської психології, які будуть 

визначати її розвиток впродовж наступних десятиліть. Це, по-перше, пошук 

конкретно-емпіричного наповнення марксистської психології. По-друге, це тема 

пошуку самостійного, відмінного від фізіологічного, соціологічного, 

літературознавчого, антропологічного, медичного та ін. дослідження 

самостійного об'єкта і підстав психологічного дослідження, відмінного від 

фізіологічного, соціологічного, літературознавчого, антропологічного, 

медичного та ін. дослідження. І в той же час, психологія в цей період 

розвивається в тісній взаємодії і діалозі з різноманітними суміжними областями 

«людинознавства» і представлена різноманітними прикордонними школами та 

дослідницькими традиціями. Роком визнання радянської психології слід 

вважати 1929, коли перша представницька група радянських вчених була 

заявлена для участі у IX міжнародному психологічному конгресі. І в той же час, 

паралельно з процесами інтеграції радянської науки в міжнародну науку і 

становлення оригінальних наукових шкіл, проходять і протилежні процеси 

обмеження академічної свободи і введення ценури та державного контролю над 

науковими дослідженнями. Так, 1930-ті рр.. ознаменовані поруч інспірованих 

органами державного контролю дискусій у психоневрологічних науках, таких 

як «реактологічна» і «рефлексологічного» дискусії, в ході яких обговорюються 

наукові напрямки були незмінно засуджені і віддані анафемі, а їх представники і 

послідовники мали опублікувати публічні покаяння у визнанні помилковості 

своїх поглядів . 
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