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Проблема цілісності в психології 

• В.Вундт сформулював один із законів свідомості – закон «творчого синтезу»: 

вже в простому сприйманні, наприклад, музичного акорду, ми виявляємо, що 

воно є дещо більшим, ніж «проста сума поодиноких тонів». Ця закономірність 

виявляється при дії аперцепції – духовної активності з боку суб’єкта, який може 

довільно комбінувати ті чи інші елементи свідомості. Завдяки дії аперцепції 

елементи, які входять до складу цілого, змінюють свої властивості. 

• Кристіан фон Еренфельс (представник Австрійської школи (АШ), сформованої 

в Грацькому університеті в Австріїї (80-ті роки 19 ст. – 10-ті роки 20 ст.))  почав 

вирішувати власне проблему цілісності. В 1890 році виходить робота «Про 

гештальт-якості»: сприймання мелодії не залежить від відчуттів звуків, які 

входять до його складу: при транспонуванні в іншу тональність звуки можуть 

змінюватись, а сприймання мелодії зберігається. Ця нова «якість цілісності» – 

«гештальт-якість» – ще один новий зміст (елемент) свідомості, яка 

автоматично з'являється в свідомості, як тільки в ній виникнуть складаючі 

мелодію звуки.  

• Голова Австрійської школи – Алексіус Мейнонг - вважав гештальт-якість 

результатом спеціального духовного акту; сприймання не є дзеркальним 

відображенням фізичної реальності, воно є результат спеціальної 

«цілісноутворюючої» духовної активності.  

Таким чином вирішення проблеми цілісності в Австрійській школі  не вийшло за межі 

елементаризму. Проти цього й виступила гештальт-психологія, представники якої 

стверджували, що сприймання від початку цілісне. 



 
Гештальт - психологія   

Зародилася в Німеччині й орієнтувалася на природничі науки 

як на зразок наукового знання, але більше використовувала 

досягнення фізики та математики, а не фізіології організму. 

Основоположниками гештальт-психології можна вважати   

Макса Вертгеймера (1880-1943), Вольфганга Келера (1887-

1967) та Курта Коффку (1886-1941). Вони зустрілися в 1910 

році у Франкфурті-на-Майні в психологічному інституті, де 

Вертгеймер шукав експериментально відповідь на питання 

про те, як будується образ сприйняття видимих рухів, а Келер 

і Коффка були не тільки досліджуваними, а й учасниками 

обговорення результатів дослідів. У цих дискусіях 

зароджувалися ідеї нового напряму психологічних досліджень. 

 



 

Експеримент М. Вертгеймера  
    Через дві щілини - вертикальну та відхилену від неї на 20-

30 градусів - пропускалося з різними інтервалами світло. 

При інтервалі більше 200 мілісекунд два подразника 

сприймалися роздільно, як наступні один за одним, при 

інтервалі менше 30 мілісекунд - одночасно; при інтервалі 

близько 60 мілісекунд виникало сприйняття руху. 

Вертгеймер назвав це сприйняття фі-феноменом  

(стробоскопічним рухом; рухом, що здається). 

   

Результати цього експерименту були опубліковані в 1912 році 

в статті "Експериментальні дослідження видимого руху". 

Він заперечував висновки Австрійської школи та теорії 

елементів свідомості  В. Вундта. 



 

Дослідження сприймання в гештальт-психології 

 
Дослідження сприймання, проведені М. Вертгеймером, К. Коффкою та іншими 

гештальт-психологами, дозволили розкрити основні закони сприймання: 

 

•Основний закон сприймання – поділ зорового поля на фігуру та фон: людина 

сприймає фігуру як замкнене ціле, розташоване попереду фону, а фон здається 

таким, що безперервно простягається позаду фігури.  

 

•Закон транспозиції: психіка реагує не на окремі подразники, а на їхнє 

співвідношення: елементи можуть бути об'єднані, якщо є хоч якась подібна ознака, 

наприклад близькість або симетрія (напр., експеримент В.Келлера з курами). 

 

•Закон прегнантності: існує тенденція до сприйняття самої  простої і стабільної  

фігури з усіх можливих перцептивних альтернатив. 

 

•Закон константності: все прагне до постійності. 

 

•Закон близькості: тенденція об'єднання в цілісний образ елементів, суміжних у часі 

та просторі.  

 

•Закон ампліфікації (заповнення прогалин у сприйнятій фігурі): якщо фігура 

незакінчена, то людина прагне бачити її як ціле.  

Було накопичено більше 100 законів сприймання. 

 

 



 

Дослідження мислення  

 

 

• В.Келер проводив експерименти з людиноподібними мавпами. Принцип структурності 

поширив на мислення. Мислення – цілісний процес. Як тварини вирішують проблему? – 

Шляхом миттєвого бачення рішення – інсайту. Головна умова: усі елементи, які 

складають рішення, мають знаходитися в полі зору. 

• В середині 20-х років М. Вертгеймер перейшов від дослідження сприймання до вивчення 

мислення. Результатом цих експериментів стала книга «Продуктивне мислення», яка була 

опублікована вже після смерті вченого, в 1945 році. В ній він спробував застосувати 

гештальт-принципи до питань творчого мислення людей: мислення здійснюється у 

термінах цілісного усвідомлення проблеми. 

• Вивчаючи великий емпіричний матеріал (експерименти з дітьми та дорослими 

випробовуваними, бесіди, в тому числі і з А. Ейнштейном), способи перетворення 

пізнавальних структур, М. Вертгеймер дійшов висновку про те, що розуміння проблеми у 

цілому повинно переважати розуміння її складових.  

• Введені М.Вертгеймером терміни реорганізації, групування, центрування описують 

реальні моменти інтелектуальної роботи, підкреслюючи її специфічно психологічну 

сторону, відмінну від логічної. 

 



 

 

Етапи процесу мислення (за М.Вертгеймером): 

 

1. Виникнення проблеми. На цьому етапі з'являється почуття 

"спрямованої напруженості", яка мобілізує творчі сили людини. 

2. Аналіз ситуації, усвідомлення проблеми. Основним завданням цієї 

стадії є створення цілісного образу ситуації. 

3. Вирішення проблеми. Цей етап мисленої діяльності в значній мірі 

неусвідомлений, хоча попередня свідома робота необхідна. 

4. Виникнення ідеї вирішення проблеми - інсайту. 

5. Виконавча стадія. 



Динамічна теорія особистості К.Левіна 

. Основа людської активності – потреби (прагнення  людини досягнути мету) Потреби 

поділяються на біологічні та квазіпотреби (виникають в поточній ситуації).  

• Квазіпотреби створюють сліди напруги, які прагнуть до розрядки, яка здійснюється в 

певній ситуації – психологічному полі. 

• Життєвий простір містить людину в оточенні психологічного середовища; це чисельність 

реальних і нереальних, актуальних, минулих, майбутніх подій, які знаходяться в 

психологічному просторі індивіда в цей момент. (очікування, цілі, образи обєктів, реальні 

або уявні перешкоди на шляху досягнення бажаного – все те, що може зумовити 

поведінку людини.) 

• Поведінка – це функція особистості та її життєвого простору в даний момент часу. 

• Життєвий простір містить людину в оточенні психологічного поля. 

• Людина поділена на перцептуально-моторний регіон та внутрішньоособистісний. 

• Внутрішньоособистісний регіон поділяється на групи переферійних осередків та 

центральних осередків. Психологічне середовище теж поділяється на регіони.  Зв'язок 

між регіонами здійснюється завдяки локомоціям.  Локомоції (дії) можуть відбуватися як в 

дійсності, так і уявно. Життєвий простір оточений зовнішньою оболонкою, яка є 

частиною непсихологічного, або об'єктивного середовища.  

• Регіони людини розділені кордонами, які мають властивість  проникливості. Регіони 

життєвого простору взаємов'язані так, що факт одного регіону може вплинути на факт 

іншого. Коли між двома фактами виникає такий вплив, говорять про подію. Ступінь 

пов'язаності або міра впливу між регіонами визначається жорскістю кордонів, кількістю 

проміжних регіонів і властивостями поверхні регіонів. 

 

 



 

Експериментальні дослідження 

в школі К. Левіна: 

 
1. Експеримент Б. Зейгарник (ефект 

незавершеної дії). 

2. Дослідження  феномена заміщення  

    (А. Малер, К. Лісснер). 

3. Дослідження забування намірів (Г.В. 

Біренбаум). 

4. Дослідження феномена психічного 

перенасичення (А. Карстен). 

5. Дослідження рівня домагань (Ф.Хоппе). 

 

 



Вплив гештальт-психології на розвиток 

гештальт-терапії 

• Гештальт-терапія – метод, створений американським психологом і 

психотерапевтом Фредеріком  Перлзом під впливом ідей гештальт-

психології, екзистенціалізму та психоаналізу.  

• Ф. Перлз переніс закономірності утворення фігури, встановлені 

гештальт-психологією, на мотивацію людської поведінки: виникнення і 

задоволення потреб він розглядав як ритм формування і завершення 

гештальтів. 

• Хворою на невроз є людина, яка хронічно перешкоджає задоволенню 

власних потреб, відмовляється від реалізації свого Я, спрямовуюча свої 

зусилля на створення Я-концепції, що створюється для неї іншими 

людьми  (близькими) і яку з часом починає сприймати за справжнє Я. 


