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Замість лекції з курсу «Патопсихологія», що повинна була бути прочитана студентам 3-го 

курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде самостійно опрацювати 

нижченаведену літературу та написати реферат на тему: «Розлади пізнавальної сфери та 

способи їх клінічного дослідження», висвітливши наступні питання: розлади відчуття, 

сприйняття та уваги і методи їх виявлення в клініці.  

 

Допоміжні матеріали до теми. 

Розлади відчуття. При класифікації розладів відчуття розрізняють кількісні і якісні 

порушення відчуття. До кількісних порушень відносять розлади, пов’язані з змінами порогів 

відчуття. Серед них виділяють гіперстезію – підвищення чутливості, посилення здатності 

відчувати різноманітні види подразнень; гіпоестезію – зниження здатності відчувати 

подразнення та анестезію – втрату здатності відчувати подразнення. 

Розлади відчуття можуть мати органічну або функціональну основу. Так, описана лепрозна 

анестезія, яка виникає як результат специфічного ураження рецепторів шкіри при лепрі та 

характеризується послідовним ослабленням і втратою спочатку температурної, потім 

больової, а згодом і тактильної чутливості, при тому що пропріоцептивна чутливість довго 

зберігається. Добре відома й істерична анестезія, для якої характерна функціональна втрата 

чутливості у хворих, тобто за відсутності органічного ураження рецепторів, нервів та 

нервових центрів. В межах істеричної анестезії описані розлади больової чутливості по типу 

«панчох та рукавичок». Вони проявляються особливим видом розладів больової чутливості, 

за якого відмічаються чіткі межі порушень чутливості, що не відповідають зонам інервації 

певних нервових коренців чи нервів.  

Крім гіпо-, гіпер-, анестезії, при яких порушуються кількісні показники, виділяють ще й 

якісні розлади відчуття, наприклад, парестезії, які проявляються неприємним відчуттям 

оніміння, покалування, печіння, повзання мурах тощо. При цьому хворі стають 

метушливими, непосидючими,  тривожними. В них відмічається підвищена чутливість до 

стикання шкіри з постільною білизною, одягом тощо. 



Іншим різновидом якісних розладів відчуття часто вважають синестезію – виникнення 

відчуття в одному з аналізаторів після подразнення іншого аналізатору. Наприклад, пацієнт 

може відчувати неприємні смакові відчуття при певних зорових подразненнях. 

Сенестопатії – патологічні відчуття, як правило, неприємні й болісні, що не мають 

соматичної основи («сухість у шлунку») . Проявляються відчуттям печіння, сдавлювання, 

стягування тощо й супроводжуються переживанням їх незвичності й відмінності від 

звичайних відчуттів. Вони виникають в різних частинах тіла, не відповідають за 

локалізацією певним анатомічним утворенням та слугують основою для іпохондричних ідей 

та марення. 

Розлади сприйняття 

Агнозії – розлади процесів впізнавання подразників зовнішнього середовища (оптичних, 

акустичних, тактильних, нюхових, смакових) або частин власного тіла, що виникають, як 

правило, внаслідок пошкодження певних коркових зон головного мозку при збереженні 

цілісності органів чуття. Так, хворий бачить предмет, але назвати його не може. (Наприклад, 

подивившись на малюнок, на якому зображені окуляри, він говорить, що це велосипед). В 

основі справжніх агнозій лежить розлад синтезу відчуттів або співвіднесення з попереднім 

досвідом. 

     Крім справжніх агнозій виділяють також псевдоагнозії , які спостерігаються у хворих з 

лобним синдромом. Характерне для цих хворих порушення довільності усіх процесів 

призводить до того, що хворі не стільки не можуть, скільки «не хочуть» впізнати те, що 

пропонується. Вони не здійснюють активного пошукового процесу. Проте наполягання 

експериментатора («Будь ласка, подивись уважніше») призводить до того, що хворий дає 

правильну відповідь   

Галюцинації - сприйняття, що виникає без реально існуючого об'єкта. Галюцинації ділять по 

різних видах аналізаторів, у яких вони виникають: зорові, слухові, тактильні, нюхові, 

смакові, галюцинації загального чуття.  

Зорові галюцинації бувають безформними - полум'я, туман, дим (фотопсії) і предметними; 

натуральної, зменшеної, збільшеної і гігантської величини; безбарвними, природно 

пофарбованими або вкрай інтенсивного фарбування; рухливими або нерухливими; 

немінливими по змісту, стабільними, і постійно мінливими у вигляді різноманітних подій, 

що розігруються як на сцені або як на кіноекрані. Зміст галюцинацій може бути страхаючим, 

викликати жах або, навпаки, викликати цікавість, замилування.  



Слухові галюцінації розділяють на слухові образи окремих звуків, гудків, шумів, пострілів 

тощо і фонеми, або вербальні галюцинації (слова, розмови). За інтенсивністю слухові 

галюцинації бувають тихими, голосними, натуральними. Зміст їх може бути байдужним, 

загрозливим, лиховісним, попереджуючим, пророчим. Виділяють галюцинації, що 

коментують (голос або голоси висловлюють думку про кожну дію хворого) і імперативні 

(голос або голоси наказують робити ту або іншу дію).  

Нюхові галюцинації - поява різноманітних уявних запахів різної інтенсивності - від злегка 

відчутних до задушливих. Смакові галюцинації - відчуття смаку, не властивого прийнятій 

їжі, частіше неприємного й огидного. Тактильні галюцинації - відчуття повзання по тілу 

комах, хробаків, відчуття на поверхні тіла або під шкірою сторонніх предметів. Вісцеральні 

галюцинації - відчуття наявності в порожнині тіла (звичайно в животі) сторонніх предметів, 

живих істот, нерухливих або таких, що ворушаться або пересуваються (наприклад, жаб). 

Складні галюцинації - одночасне співіснування різних видів галюцинацій (зорових, слухових 

і т.п.).  

Галюцинації поділяються на справжні та псевдогалюцинації. Псевдогалюцинації як і 

справжні галюцинації, виникають без наявності реального об'єкта. Проте, на відміну від 

справжніх галюцинацій, образи псевдогалюцинацій не ототожнюються з реальними 

предметами і явищами, тобто позбавлені характеру об'єктивної реальності, а також ці 

галюцинації не проектуються назовні, а перебувають усередині голови або тіла (хворий чує 

«усередині голови», бачить «внутрішнім оком»). Ще одна важлива відмінність: хворі 

стверджують, що те, що вони чують або бачать, є результатом зовнішнього впливу, тобто тут 

завжди є відчуття насилля, «поробленості».  

Ілюзії - помилкове, перекручене сприйняття реально існуючого об'єкту за допомогою зору 

або слуха (зорові й слухові ілюзії).  

Деперсоналізація - розлад схеми тіла, перекручене відчуття форми або величини свого тіла, 

положення його в просторі.  

Дереалізація - розлад сприйняття навколишнього з почуттям примарності навколишнього 

світу. Зовнішній світ сприймається віддаленим, невиразним, застиглим, безбарвним, 

силуетним. Все навколишнє здається зміненим, невизначеним, неясним. Часто 

супроводжується втратою почуття дійсності, появою сумніву в реальності існування 

навколишніх предметів, людей, тощо.  



Близькими до дереалізації є феномени «ніколи не баченого» (jamais vu), наприклад знайома 

місцевість сприймається начебто вперше побачена, і «раніше баченого» (deja vu), коли в 

незнайомій місцевості й приміщенні виникає почуття, начебто людина вже тут була.  

     Як приклади методів, які використовуються для дослідження розладів сприйняття, можна 

назвати наступні: 

- сприйняття в умовах дефіциту часу (за допомогою тахістоскопу); 

- сприйняття контурних та силуетних зображень; 

- сприйняття «зашумлених» зображень (наприклад, контурні фігурки перекреслені 

ламаними лініями або складені з окремих елементів і включені в складне оптичне 

поле) тощо. 

Розлади уваги 

Розлади уваги – це порушення, що спостерігаються при втомленні та при органічних 

пошкодженнях мозку, передусім – лобних долей. Вони характеризуються неадекватними 

змінами спрямованості та виборності цілісної діяльності та порушеннями координації 

окремих дій. Можуть проявлятися в звуженні об’єму уваги, в її нестійкості (відволікаємості 

на побічні подразники), в різкому погіршенні розподілу уваги та її переключення. При 

ураженні лобних долей мозку і пов’язаних з ними неспецифічних структур розлади уваги 

можуть бути неспецифічними і проявлятися в багатьох видах діяльності. При ураженні 

певної аналізаторної системи розлади уваги можуть бути модально-специфічними й 

проявлятися в роботі тільки однієї модальності. 

У клінічній практиці частіше за інші розлади уваги спостерігається підвищене відволікання. 

Хворим важко зосереджуватися на одному об'єкті або діяльності. Увага їхня нестійка, 

сторонні подразники, у тому числі й малоцікаві, можуть порушувати зосередженість уваги і 

діяльність хворого. Відволікання хворих буває настільки сильне, що вони не можуть 

зосередитися на запитаннях психолога, постійно переключаються з однієї думки на іншу. 

Здатність людини довільно і свідомо змінювати спрямованість своєї діяльності 

забезпечується переключенням уваги. Швидкість переключення уваги залежить від 

рухливості нервових процесів. При певних захворюваннях (наприклад, при епілепсії) ця 

швидкість суттєво погіршується. Зручним способом дослідження цього є використання 

«Червоно-чорної таблиці Ф.Д.Горбова.  

Зосередженість уваги залежить від мотивації діяльності та індивідуальних якостей людини. 

Якісною характеристикою зосереджуваності уваги людини на об'єкті є рівень її концентрації, 



який може суттєво знижуватись при певних захворюваннях. Найпопулярнішим способом 

виявлення цього є «Коректурна проба». 
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Замість лекції з курсу «Патопсихологія», що повинна була бути прочитана студентам 3-го 

курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде самостійно опрацювати 

нижченаведену літературу та написати реферат на тему: «Розлади мислення», 

висвітливши наступні питання: Класифікація розладів мислення за Б.В. Зейгарнік. 

Приклади розладів. Способи їх виявлення. Клінічна класифікація розладів мислення.  

 

Допоміжні матеріали до теми. 

Розлади мислення В патопсихології класифікація розладів мислення була запропонована 

Б.В.Зейгарнік. Вона виділяла такі різновиди: 

1. Розлад операційної сторони мислення. Серед операцій мислення найбільша увага була 

прикута до процесу узагальнення. Тут виділялися дві форми порушень: зниження процесу 

узагальнення та його спотворення.     

     Зниження процесу узагальнення полягає в тому, що хворий (найтиповіший приклад – 

хворий на олігофренію) або взагалі неспроможний знайти щось спільне між двома об’єктами 

або ж здійснює узагальнення найпримітивнішого типу – на основі конкретно-ситуативних 

ознак. Узагальнення за ситуативною ознакою спостерігається у хворих, які об’єднують 

предмети чи явища покладаючись на їх віднесення до однієї і тієї ж ситуації (наприклад, 

класифікуючи картки з малюнками, об’єднують малюнки «жінки», «каструлі», «ложки», 

«картоплі», «цибулі», «капусти» й «буряка» у групу під назвою «Мама варить борщ»). 

Об’єднання за конкретними ознаками полягає в тому, що хворий для узагальнення 

використовує не абстрактні – категоріальні, функціональні тощо – характеристики, а ті, що 

можна сприйняти: «одного кольору», «у обох чотири ноги» і т.п. 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc
http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc


     Спотворення процесу узагальнення полягає в тому, що хворий (найтиповіший приклад – 

хворий на шизофренію) об’єднує предмети чи явища, використовуючи нестандартні, 

другорядні, латентні, несуттєві ознаки. (Скажімо, «коза», «риба», «пила» й «слон» 

об’єднуються в группу слів, що мають 4 букви).  

     Для дослідження розладів процесу узагальнення користуються методами «Порівняння», 

«Класифікації», «Виключення» тощо.  

     2. Розлад динаміки мислення 

Як і в попередньому порушення Зейгарнік виділяла в межах цього розладу два варіанти: 

лабільність та інертність мислення. 

 Лабільність мислення - збільшення кількості асоціацій, що утворюються в кожний 

проміжок часу, полегшення асоціативного процесу. У виражених випадках прискорення 

мислення доходить до скачки ідей, при якій спостерігається безперервна зміна однієї 

незакінченої думки іншою. 

  Інертність мислення розуміється Зейгарнік як уповільнення мислення чи його в'язкість. 

Виникнення асоціацій уповільнюється, число асоціацій зменшується, зміст їх стає бідним і 

одноманітним. Утворення нових асоціацій може уповільнюватися внаслідок тривалого 

домінування попередніх. Це виражається у в'язкості мислення, зниженні його 

продуктивності. Наступає втрата здатності виділення головного з другорядного, істотного з 

несуттєвого. 

     Методами, за допомогою яких можна дослідити розлади динаміки мислення є «Пояснення 

прислів'я», методика «Називання 50 слів» тощо. 

     3. Розлад мотиваційної сторони мислення 

Виліляються два варіанти розладів мотиваційної сторони мислення – резонерство й 

різноплановість. 

Резонерством називають схильність до безплідного мудрування. Воно полягає в 

претензиційно-оціночній позиції хворого й схильності до серйозних узагальнень по 

відношенню до незначних об'єктів суджень. Афективність проявляється і в самій формі 

висловлювання. Одним з методів, за допомогою якого можна дослідити це відхилення, може 

бути методика «Визначення понять». (Наприклад, «Кінь – це тварина, яка в дореволюційній 



Росії заміняла працю людини в багатьох процесах її роботи, а також була предметом 

захоплення любителів»). 

Різноплановість полягає в тому, що судження хворих про щось проходять в різних 

площинах. Дослідники дещо по-різному трактують це відхилення. Для одних 

різноплановість полягає в зісковзуванні з однієї думки, одного принципу на інший (скажімо, 

при класифікації: «Люди поділяються на чорнявих, білявих та блакитнооких»). Для інших  - 

різноплановість це безкінечна варіативність рішень без надання пріоритету будь-якому з них 

(приклад з виконання методики «Виключення четвертого» з праць В.М.Блейхера: «Здесь 

могут быть три плана. Первый план – я исключаю очки. При этом я руководствуюсь 

нежеланием слепоты духовной. Очки – это символическая согласованность, 

свидетельствующая о слепоте. Второй план – при рассмотрении с позиций человеческой 

необходимости, использования в быту – нужны все 4 предмета. Есть и третий план – все 

эти предметы, кроме весов, являются более единичными, цельными по своей природе»). 

4.Розлад критичності мислення. Це відхилення полягає в тому, що хворий не помічає своїх 

помилок при виконанні будь-яких розумових завдань, більше того – може, навіть, не 

реагувати на критику, на вказівки на помилки, які надає експериментатор. Виявлення цього 

розладу можливе при виконання різних інтелектуальних завдань, проте, можна 

користуватися й більш вузько спеціалізованими методами, наприклад, пробою Ебінгауза. Ця 

методика являє собою текст з пропущеними словами. Завдання хворому – вставити 

пропущені слова так, щоб зберігся зміст оповідання. Хворі з некритичним мисленням 

вставляють слова, керуючись в найкращому випадку тільки грамматичною узгодженістю чи 

відповідністю вставленного слова до змісту попереднього слова чи речення, не враховуючи 

смисл тексту в цілому. 

 

Клінічна класифікація розладів мислення в чомусь пересікається з класифікацією Зейгарнік, 

а в чомусь – доповнює її. Всі розлади мислення в ній діляться на дві групи – відхилення за 

формою і відхилення за змістом.  До перших відносять: 

Прискорення мислення – те ж саме, що лабільність мислення в класифікації Зейгарнік. 

Уповільнення мислення - виникнення асоціацій украй уповільнюється, число асоціацій 

зменшується, зміст їх стає бідним і одноманітним. Хворі скаржаться на втрату здатності до 

мислення, ослаблення розумових здатностей, інтелектуальне отупіння. 

Незв'язність мислення - втрата здатності до утворення асоціацій, до з'єднання образів 

сприйняття, понять, до відбиття дійсності в її зв'язках і відносинах. Це втрата здатності до 



найелементарніших узагальнень, до здійснення аналізу й синтезу. Мова хворих при цьому 

представляє набір лів, не зв'язаних змістом. 

Докладність мислення - утворення нових асоціацій украй уповільнюється внаслідок 

тривалого домінування попередніх. Виражається у в'язкості мислення, зниженні його 

продуктивності. Наступає втрата здатності виділення головного з другорядного, істотного з 

несуттєвого. 

Персеверації та стереотипії мислення - тривале домінування при загальному різко 

вираженому утрудненні асоціативного процесу однієї думки або судження. Проявляється в 

тому, що на різні питання дається однакова відповідь за рахунок домінування у свідомості 

обмеженого числа думок. 

Розірваність мислення – при збереженні форми – граматичної побудови мовлення – 

повністю втрачається його зміст. (Наприклад: «Підтримуючи вашу зацікавленість і повністю 

поділяючи ваші погляди, я міг би опуститися до рівня найближчого підвіконня. І в тому, і в 

іншому випадку це було б правильно, оскільки не можна попасти в небо тільки одним 

пальцем»). 

Резонерство – те ж саме, що і у Зейгарнік.. 

Шперрунги - мимовільні обриви думок. 

До розладів мислення за змістом відносяться наступні види: 

Марення - помилковий умовивід, що, по-перше, не відповідає дійсності, перекручено її 

відбиває, по-друге, повністю опановує свідомість хворого, залишається, незважаючи на явне 

протиріччя з дійсністю, недоступним корекції. Визначальними властивостями марення є 

непохитне переконання, помилкове обґрунтування, порушення логіки судження, тобто поява 

«кривої логіки», коли висновки не випливають із передумов.  

Виділяють два види марення. У першому випадку порушується в основному раціональне, 

логічне пізнання. Порушено логіку міркувань, перекручені помилкові судження 

підкріплюються ланцюгом доказів, що мають суб'єктивну логіку. При цьому патологічному 

тлумаченню піддаються всі події навколишнього, у зв'язку із чим первинне марення часто 

називають маренням тлумачення, інтелектуальним маренням. Почуттєве пізнання при цьому 

не страждає. По змісту первинне марення ділиться на марення винахідництва, 

реформаторства, ревнощів тощо. 



Марення образне (почуттєве) на відміну від первинного інтелектуального марення 

виражається в порушенні не тільки раціонального, але й почуттєвого пізнання. Воно 

переважно носить наочний характер з перевагою уяви, фантазій, мрій. Маячні ідеї 

фрагментарні, в них багато неясного, непослідовного. Вони виникають без системи, на 

відміну від первинного марення вони не доводяться, приймаються як даність. У свідомості 

калейдоскопично проноситься рій образів. Почуттєве марення нерідко супроводжується 

розгубленістю, тривогою. У вчинках хворих при цьому нерідко переважають раптовість і 

мимовільність. При ньому, як правило, не наступає необоротних (як при первинному 

маренні) змін особистості. Залежно від афекту (депресія, манія) зміст афективного марення 

буває різним. При депресії може виникати марення самозвинувачення, самознищення, 

гріховності, марення загибелі тощо. При маніакальній зміні афекту виникають маячні ідеї 

переваги, виняткової талановитості, фізичної сили, величі. 

Надцінні ідеї - судження, що виникають у результаті реальних обставин, але займають 

надалі невідповідне їхньому значенню пріоритетне положення у свідомості людини з 

розвитком надмірної емоційної напруги. На відміну від марення вони виникають як 

патологічне перетворення природної реакції на реальні події. Для марення ж характерно із 

самого початку патологічне тлумачення дійсності. Надцінні ідеї, незважаючи на домінуюче 

положення у свідомості, не стають поглядом, їх поява не супроводжується зміною 

особистості, що характерно для марення. Через деякий час надцінні ідеї при сприятливих 

обставинах втрачають свою інтенсивність і зникають. 

1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. 5-е издание. – М.: Изд-во МГУ, 2007. 

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/.../b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc 

3. Прикладна психологія : навчальний посібник / В. М. Павленко, І. В. Кряж, 

О. Л. Луценко та ін. за ред. В. М. Павленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. –  

С. 82-102. 

 

21.04.2020 

Замість лекції з курсу «Патопсихологія», що повинна була бути прочитана студентам 3-го 

курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде самостійно опрацювати 

нижченаведену літературу та написати реферат на тему: «Розлади пам’яті», висвітливши 

наступні питання: Класифікація розладів пам’яті за Б.В.Зейгарнік. Способи їх виявлення. 

Клінічна класифікація розладів пам’яті. Приклади розладів. 

Допоміжні матеріали до теми. 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc
http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc


Розлади пам'яті.  Б.В.Зейгапнік виділила наступні розлади пам’яті: 

1. Порушення неопосередкованої пам’яті. Цей розлад проявляється в тому, що об’єм 

запам’ятовування у хворого різко знижується. Найпростішим способом виявлення цього 

розладу в клініці є проба на запам’ятовування 10 слів. Відомо, що нормативний об’єм 

відтворення складає 7 плюс-мінус 2 стимула. Зрозуміло, що відтворення меншої кількості 

стимулів буде свідчити про порушення неопосередкованої пам’яті. 

2. Порушення динаміки мнестичної діяльності. Відомо, що в нормі кількість відтворених 

стимулів повинна збільшуватись із збільшенням кількості повторень. Будь-які варіанти 

відхилення від цієї закономірності розглядаються як порушення динаміки мнестичної 

діяльності. Відповідно, найпростішим способом виявлення цього розладу може бути 

неодноразове виконання проби на запам’ятовування 10 слів. Аналізується крива відтворення 

при графічному зображенні цієї динаміки. 

3. Порушення опосередкованої пам’яті. Об’єктом дослідження у цьому випадку стає 

запам’ятовування, що виконується за допомогою певних допоміжних засобів – спеціальних 

мнемотехнічних прийомів, картинок, малюнків тощо. Відомо, що у здорової дорослої 

людини об’єм опосередкованого запам’ятовування повинен бути більшим, ніж той, який 

спостерігається без використання допоміжних засобів. Останнє й перевіряється в 

спеціальних експериментах. Крім того, потребує дослідження й сам процес 

опосередковування, ті допоміжні засоби, які можуть використовуватись хворою людиною 

для запам’ятовування. Найбільш популярним в клініці методом дослідження цього є 

методика «Піктограми». 

Клінічна класифікація розладів пам’яті включає наступні варіанти: 

Дисмнезії - різні види ослаблення пам'яті у вигляді зниження здатності запам'ятовування, 

збереження й відтворення. Виділяють наступні види дисмнезий: Гіпомнезія - ослаблення 

пам'яті, Амнезія - відсутність пам'яті, безпам'ятство, що відноситься до певних періодів часу, 

а саме: 

Ретроградна амнезія - випадання з пам'яті подій, що безпосередньо передували 

несвідомому стану або іншому порушенню психічної діяльності. 

Антероградная амнезія - втрата спогадів про події, що випливали за закінченням 

несвідомого стану або іншого розладу психіки. 

Фіксаційна амнезія - втрата здатності запам'ятовування, відсутність пам'яті на поточні події. 



Прогресуюча амнезія - поступово наростаюче спустошення запасів пам'яті - від 

запам'ятовування подій останнього часу до запам'ятовування подій минулого. 

     Парамнезії - це омани пам'яті. Виділяють наступні види парамнезій: 

Конфабуляції - це помилкові спогади про події, яких взагалі ніколи не було. Бувають 

фантастичні конфабуляції, коли їхнім змістом може стати патологічна уява у формі спогадів.  

Псевдоремінісценції –  омани пам’яті, що полягають в зміщенні в часі подій, що дійсно мали 

місце в житті хворого. Хворі, розповідаючи про події, що дійсно відбувалися, сповіщають 

такі факти, яких не було взагалі, або ж були, але в інші часи. Спостерігаються, як правило у 

другій половині життя при різноманітних за своїм генезом органічних захворюваннях 

центральної нервової системи, наприклад при старечому недоумстві. 

Криптомнезії - ослаблення пам'яті аж до повного зникнення розходжень між подіями, що 

дійсно мали місце, й подіями, побаченими в сні, прочитаними або почутими. В одних 

випадках все останнє згадується як таке, що відбувалося в дійсності з самим хворим 

(асоційовані згадки), в інших – події, що дійсно відбувалися, згадуються як почуті, прочитані 

чи побачені уві сні (відчуджені згадки). Спостерігаються при шизофренії, екзогенно-

органічних та старечих психозах. 

4. Зейгарник Б.В. Патопсихология. 5-е издание. – М.: Изд-во МГУ, 2007. 

5. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/.../b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc 

6. Прикладна психологія : навчальний посібник / В. М. Павленко, І. В. Кряж, 

О. Л. Луценко та ін. за ред. В. М. Павленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. –  

С. 82-102. 

 

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 

08.04.2020 

Замість лекції з курсу «Етнопсихологія», що повинна була бути прочитана студентам 3-го 

курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде самостійно опрацювати 

нижченаведену літературу та написати відповідний реферат на тему: «Культура, мова, 

психіка», висвітливши наступні питання: 

Релятивістський підхід (гіпотеза лінгвістичної відносності),Універсалістський підхід 

«генеративна граматика» Н.Хомського), Теорія мовленнєвої діяльності. 

 

       Допоміжні матеріали: 

Культура, мова, психіка 

2.3.1. Релятивістський підхід  

http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc
http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc


Найцікавішими  щодо розгляду питання про зв’язок культури, мови та 

свідомості є дослідження, проведені з метою перевірки гіпотези  лінгвістичної 

відносності когнітивної діяльності людини, тобто тези про залежність 

пізнавальних можливостей людини від характеристик її рідної мови.  

Гіпотеза Сепіра – Уорфа (гіпотеза лінгвістичної відносності) розроблена в 

30-х роках ХХ століття. Е. Сепір (1884–1939) – американський лінгвіст і 

антрополог. На формування поглядів Сепіра, як ученого, значний вплив 

справили традиції американської культурної антропології ХІХ початку ХХ 

століття, що займалася описовими дослідженнями традиційних суспільств 

американського континенту. Значна частина робіт Е. Сепіра присвячена аналізу 

індіанських культур. Е. Сепір був прибічником структурної лінгвістики, що 

формувалась у той період. Пафосом цього напряму було прагнення перейти в 

аналізі мови від історико-описових побудов до використання методів точних 

наук, дати систематичний опис мови, подібний до математичного. Результати 

застосування структурних методів до аналізу індіанських мов привели його до 

загальної теорії мови, розуміння виняткової важливості мови в соціалізації 

людини, унаслідок чого Е. Сепір висунув гіпотезу про вирішальну роль мови у 

формуванні індивідуальних уявлень про навколишній світ. На його думку, 

найменування предметів, що існують в мові, явищ, подій суть «звукові 

патерни», стереотипні форми сприйняття, які, зберігаючи стійкість у культурі, 

впливають на процес формування людських уявлень про ці явища та їх оцінку.  

       Ця ідея була розвинута колишнім студентом та послідовником Е. Сепіра 

Б. Уорфом (1897–1941) і тому отримала назву  гіпотези  Сепіра  –  Уорфа, хоча 

насправді ця назва є помилковою, бо вчені ніколи не були співавторами і 

ніколи не говорили про свої ідеї як наукову гіпотезу. Втім саме за цією назвою 

їх думки відомі науковцям та широкому загалу. Відповідно до цієї гіпотези 

когнітивні категорії формуються не відповідно до реальностей природного 

світу або універсальних властивостей людського мислення, а як результат 

організації граматичних і лексичних систем. Так, на думку Е. Сепіра, 

«граматичні системи детерміновані довільними умовностями в мовних 

спільнотах, когнітивні ж системи створюються граматичними системами». 



Б. Уорф конкретизував висловлене положення в двох площинах. Перша: групи 

людей, що говорять різними мовами, по-різному сприймають і пізнають світ. 

Ця ідея власне і отримала назву «гіпотеза лінгвістичної відносності», іноді ж 

про неї говорять як про її «м’який» варіант. Друга: саме різниця в мові є 

причиною відмінностей в протіканні пізнавальних процесів. Ця ідея отримала 

назву «доктрина лінгвістичного детермінізму», або посиленого, більш 

жорсткого варіанту «гіпотези лінгвістичної відносності». Найважливішою 

подією для поширення ідей Б. Уорфа серед широкої публіки була публікація в 

1956 році його головних робіт про лінгвістичний релятивізм в одному томі, 

названому «Мова, мислення і реальність». 

     Для доказу своїх гіпотез Б. Уорф не проводив експериментів, а 

використовував порівняльні лінгвістичні методи. У різних мовах він 

порівнював поняття, що означають одне й те саме явище. За різноманітністю та 

кількістю позначень робилися висновки про когнітивні характеристики 

етнічних груп. Наприклад, ескімоси використовують безліч різних слів, що 

позначають сніг, – падаючий сніг, талий сніг, сухий сніг тощо. Таким чином 

вони створюють кілька лінгвістичних категорій, що характеризують природне 

явище – сніг. Європейці ж та американці не створюють спеціальних категорій, а 

вживають одне слово. То ж чи розрізняють вони різниі варіанти снігу? Інший із 

прикладів Б. Уорфа – слова для води в мові хопі: окреме слово для позначення 

питної води в якійсь ємності і окреме – для води, що тече по природному руслу. 

Ці приклади полісемії доводять, по-перше, що, в тубільних мовах часом 

утворюються більш витончені семантичні градації і відмінності, ніж у 

європейських мовах, а по-друге, що прямий переклад з однієї мови іншою, 

навіть коли справа стосується таких начебто базових понять, як вода або сніг, 

не завжди можливий. 

       Найбільш детально розроблений Б. Уорфом доказ існування лінгвістичного 

релятивізму – фундаментальна різниця в розумінні часу у хопі. Він 

стверджував, що в протилежність англійській мові та іншим мовам 

середньоєвропейського стандарту, мова хопі не сприймає потік часу як 

послідовність окремих етапів, таких як «три дні» або «п’ять років», але швидше 



як єдиний процес. Відповідно, в мові хопі немає іменників, що позначають 

відрізки часу, як їх розуміють носії європейських мов. Він припустив, що це 

розуміння часу є основоположним для всіх аспектів культури хопі і пояснює 

певні поведінкові моделі. 

Б. Уорф та його послідовники припускали, що наявність чи відсутність у 

мові певних термінів впливає, зокрема, на те, як членує услід за мовою 

навколишнє середовище представник даного етносу, які властивості речей він 

бачить, а які мова виводить поза його увагу й сприйняття. Великі надії 

покладалися при цьому на вивчення випадків так званих «мовних лакун», тобто 

відсутності у порівнюваних мовах прямих термінів-відповідників на означення 

певних явищ (деяких кольорів або їхніх відтінків, предметів природного 

середовища чи явищ культури тощо). Зрештою були зафіксовані деякі 

міжетнічні відмінності у пізнавальних здібностях людей різних культур, 

зумовлені саме особливостями їхньої рідної мови.  

Радянський психолог Л. Виготський був знайомий з роботами Е. Сепіра 

та Б. Уорфа й експериментально вивчав шляхи того, як структури мови 

впливають на формування понять у дітей. Результати його досліджень були 

опубліковані в 1934 році в роботі «Мислення і мова» і були співзвучні з 

гіпотезою лінгвістичної відносності, підтримуючи ідею впливу мови на 

пізнання. 

У 1953 році психолог Е. Леннеберг опублікував детальну критичну 

роботу того підходу до проблеми, який був фундаментальним для Е. Сепіра та 

Б. Уорфа. Головна критична претензія Е. Леннеберга до робіт Б. Уорфа 

полягала в тому, що його роботи ніколи насправді не показували причинно-

наслідкового зв’язку між лінгвістичним феноменом і його відображенням у 

сфері поведінки або мислення, але лише вказували на те, що цей зв’язок має 

бути. Разом зі своїм колегою Р. Брауном Е. Леннеберг наполягав на тому, що 

для того, щоб довести існування цього причинно-наслідкового зв’язку, 

необхідно простежити пряму кореляцію лінгвістичних феноменів і поведінки. 

Вони взялися за те, щоб довести або спростувати існування лінгвістичного 

релятивізму експериментально й опублікували свої дослідження в 1954 році. 



Оскільки ні Е. Сепір, ні Б. Уорф ніколи практично не висували гіпотези, 

Р. Браун і Е. Леннеберг сформулювали свою гіпотезу, визначивши два головних 

принципи основної тези Б. Уорфа. По-перше, «світ сприймається і пізнається 

по-різному в різних лінгвістичних спільнотах», по-друге, «в основі формування 

когнітивних структур лежить мова». Ці два принципи власне й були пізніше 

розвинені Р. Брауном як м’який і жорсткий варіанти гіпотези. 

Оскільки Р. Браун і Е. Леннеберг вважали, що об’єктивна реальність, що 

відбивається в мові, єдина для носіїв усіх мов, вони вирішили перевірити, як 

різні мови описують одну й ту саму об’єктивну реалію. Р. Браун і Е. Леннеберг 

організували низку експериментів, в яких розглядалася кодифікація кольорів. У 

першому експерименті вони з’ясовували, чи легше для носіїв англійської 

запам’ятати відтінок, для якого в їх мові є окреме слово, ніж ті кольори, для 

яких окремих слів немає. Це дозволило їм поєднати лінгвістичну категоризацію 

безпосередньо з нелінгвістичним завданням – розпізнаванням і 

запам’ятовуванням кольорів. У наступному експерименті носії двох мов, які 

визначають кольори по-різному, англійської та зуні, виконували завдання з 

розпізнавання. Таким чином, можна було визначити, чи впливає розрізнення 

колірних категорій людьми, що говорять різними мовами, на їх здатність 

розпізнавати нюанси всередині загальних колірних категорій. Дослідження 

Р. Брауна і Е. Леннеберга поклало початок традиції дослідження лінгвістичної 

відносності через кольорову термінологію. 

 Наприклад, Е. Леннеберг та Дж. Робертс (1956) спробували довести, що 

люди, які розмовляють мовами, що по-різному розподіляють спектр, мають 

відрізнятися здібностями запам’ятовування та впізнавання кольорів залежно від 

наявності чи відсутності в мові слів на означення певних кольорів. 

Експерименти ставилися на трьох групах індіанців племені зуні, одна з яких 

володіла тільки рідною мовою, друга – тільки англійською, а третя – обома. У 

мові зуні жовтий та помаранчевий кольори визначаються одним і тим самим 

словом, у англійській на їх означення існують різні слова. Дослідники 

з’ясували, що зуні, які володіють тільки рідною мовою, зіткнулися з куди 



більшими труднощами під час упізнавання цих кольорів, аніж ті, котрі володіли 

обома мовами або лише англійською. 

 Цікаві дані було отримано й щодо впливу на пізнавальну діяльність 

людини етнічних особливостей граматичної побудови рідної мови. Один із 

таких експериментів  провели Дж. Керрол і Дж. Касагранде (1958) у резервації 

індіанців навахо. У мові навахо на відміну від англійської дієслова, що 

визначають маніпуляції з предметами, мають різну форму залежно від форми 

предметів (круглясту, довгасту тощо). Дослідники виходили з припущення, що 

«одномовні» навахо класифікуватимуть предмети інакше за навахо, котрі 

розмовляють англійською мовою, та білих американців, оскільки мова останніх 

не вимагає від носія спеціальної уваги до форми класифікованих предметів. 

Таким чином була б продемонстрована залежність мислення від характеру 

мови. За умовами експерименту дитина мала вирішити, до якого з двох 

предметів, що їх демонстрував експериментатор, більше пасує третій предмет. 

Експериментатор показує, наприклад, жовту мотузку та синю паличку. Після 

цього дитині показували жовту паличку й питали, до якого з показаних 

предметів вона пасує. Результат відповідав сподіванням авторів: діти, які 

розмовляли мовою навахо, класифікували предмети швидше за формою, аніж 

за кольором, у більш ранньому віці, ніж англомовні діти.  

       Проте, незважаючи здавалося б на досягнення прихильників гіпотези 

лінгвістичного релятивізму, в 1960-х роках увага вчених все більше 

зосереджується на протилежній ідеї – ідеї про універсальну природу мови. Сам 

Е. Леннеберг був одним із перших когнітологів, що почали розробляти 

універсалістську теорію мови, яка була в підсумку сформульована Н. Хомським 

у формі універсальної граматики. Теорія доводить, що в основі всіх мов лежить 

одна основна структура, усі лінгвістичні структури мають іманентну природу, а 

те, що ми сприймаємо як відмінності між окремими мовами, – знання, яке ми 

отримуємо в процесі вивчення мови, – всього лише поверхневе явище, яке не 

впливає на когнітивні процеси, які є універсальними для всіх людей. Ця теорія 

була домінуючою парадигмою в американській науці з 1960-х і до 1980-х, а 



сама ідея лінгвістичного релятивізму впала в немилість і навіть стала об’єктом 

насмішок.  

В кінці 1980-х – на початку 1990-х досягнення когнітивної психології і 

когнітивної лінгвістики спричинили відродження інтересу до гіпотези Е. Сепіра 

– Б. Уорфа. Одним з тих, хто запропонував новий підхід до цих ідей, став 

Дж. Лакофф. Він стверджував, що мова часто використовується метафорично, і 

те, що мови використовують різні культурні метафори, відкриває щось нове про 

те, як мислять носії цієї мови. Наприклад, в англійській мові є метафори, в яких 

час порівнюється з грошима, але в інших мовах таких порівнянь не існує. Інші 

лінгвістичні метафори можуть бути загальними для багатьох мов, тому що 

засновані на загальнолюдському досвіді, наприклад, метафори, в яких «верх» 

асоціюється з хорошим, а «низ» – з поганим. У своїй книзі «Жінки, вогонь і 

небезпечні речі: що категорії мови говорять нам про мислення» Дж. Лакофф 

переглядає гіпотезу лінгвістичного релятивізму і особливо позиції Б. Уорфа 

відносно того, як лінгвістична категоризація відображає і/або впливає на 

ментальні категорії. Він дійшов висновку, що дебати з приводу лінгвістичного 

релятивізму були сповнені суперечностей і, як наслідок, безплідні. Дж. Лакофф 

визначив чотири параметри, за якими дослідники можуть бути розділені 

відповідно до їх думок про те, на чому заснований лінгвістичний релятивізм:  

- перший параметр – ступінь і глибина лінгвістичного релятивізму. 

Деякі вчені вважають, що кілька прикладів поверхневих мовних 

відмінностей і асоційованої з ними поведінки досить для того, щоб 

продемонструвати існування лінгвістичного релятивізму, інші – 

заперечують це, доводячи, що тільки глибинні відмінності в 

лінгвістичних і культурних системах можуть бути задовільними як 

доказ;  

- другий параметр полягає в тому, чи є концептуальні системи 

абсолютними й іманентними або ж можуть бути розширені або змінені 

протягом життя окремої людини;  

- третій параметр – чи може здатність до перекладу трактуватися як 

доказ схожості або відмінності між концептуальними системами; 



-  четвертий параметр полягає в тому, що визначається джерелом 

лінгвістичного релятивізму – мова або розум. 

Дж. Лакофф доходить наступного висновку: багато вчених критикували 

Б. Уорфа, використовуючи визначення лінгвістичного релятивізму, які сам 

Б. Уорф ніколи не вживав, і, отже, їх критика не може бути визнана 

ефективною. 

Дослідники, які працюють у наш час, зокрема, Л. Бородицька, Дж. Люсі і 

С. Левінсон, стверджують, що мова впливає на мислення, але в більш 

обмеженій мірі, ніж раніше передбачалося. Їхні праці започаткували новий етап 

досліджень, коло досліджуваних проблем було розширено, а результати стали 

більш точними. Дослідники лінгвістичного релятивізму зараз не дотримуються 

наївного раннього підходу до екзотичних лінгвістичних структур, а також не 

піддаються глузуванням і нищівній критиці, як в універсалістський період. 

Замість того, щоб доводити або спростовувати теорію, дослідники 

лінгвістичного релятивізму тепер досліджують зв’язки та кордони між 

мисленням (чи знанням), мовою і культурою, описують ступінь і види 

взаємозв’язку і взаємовпливу. Частіше, ніж раніше,  вони використовують дані 

експериментів, щоб підтвердити свої висновки. Психолінгвістичні дослідження 

пішли набагато далі в вивченні колірного сприйняття і продовжують розвивати 

цей напрямок, досліджуючи сприйняття руху, емоцій, предметного уявлення і 

пам’яті. 

Дж. Люсі виділив три найважливіші напрямки досліджень лінгвістичного 

релятивізму.  

Перший він визначив як «структуроцентричний» підхід. Дослідження в 

рамках цього підходу починаються зі спостереження за структурними 

особливостями мови, а потім переходять на вивчення можливих наслідків для 

мислення і поведінки. Перший приклад подібних досліджень – спостереження 

Б. Уорфа за розбіжностями граматики часу в мові хопі та англійській (див. 

вище). Пізніші дослідження в цьому ж дусі були проведені Дж. Люсі, який 

описує, як використання граматичних категорій числа і числових 

класифікаторів у юкатекскій мові впливає на мислення її носіїв. Ці дослідження 



показали, що носії юкатекскої мови швидше схильні класифікувати об’єкти за 

їх матеріалом, ніж за їх формою, як вважають за краще робити носії 

англійської.  

Другий напрямок досліджень – «обласний» підхід, коли вибирається 

окрема семантична область і порівнюється у різних лінгвістичних і культурних 

груп, щоб виявити кореляції між лінгвістичними засобами, які 

використовуються в мові для позначення тих чи інших понять, і поведінкою. 

Традиційні дослідження в цій сфері – дослідження колірної термінології, хоча 

ця область, як стверджував Дж. Люсі і визнавали інші дослідники цієї сфери, 

наприклад П. Кей, і не є оптимальною для вивчення лінгвістичного релятивізму 

через певні обмеження. Інша семантична область, плідність досліджень 

лінгвістичного релятивізму в якій вже доведена, – простір. Просторові категорії 

в різних мовах дивно різноманітні, недавні дослідження продемонстрували, як 

носії покладаються на лінгвістичну концептуалізацію простору у виконанні 

багатьох повсякденних завдань. У дослідженні, проведеному С. Левінсоном зі 

співавторами, повідомлялося про три базові різновиди просторової 

категоризації; багатьма мовами використовують їх комбінації, але в деяких 

мовах існує тільки один вид просторової категоризації. Наприклад, 

представники австралійської народності гуугу-йімітір використовують тільки 

абсолютні напрямки, коли описують просторові відносини – місцезнаходження 

всіх предметів описується за допомогою абсолютних координат. Так, носій 

мови гуугу-йімітір скаже, що людина знаходиться на північ від будинку, а носій 

англійської скаже, що людина знаходиться перед будинком або зліва від 

будинку, що залежить від точки зору мовця. Ця різниця дозволяє носіям гуугу-

йімітір краще виконувати деякі види завдань, такі, наприклад, як знаходження й 

опис позицій на відкритому просторі, в той час як англомовні краще 

справляються із завданнями, коли потрібно визначити розташування об’єктів 

щодо мовця (наприклад, якщо попросити носія гуугу-йімітір накрити круглий 

стіл, поклавши виделки праворуч від тарілок, а ножі – зліва, то це буде для 

нього неймовірно важко).  



Третій напрям досліджень – «поведінковий» підхід, початок якому було 

покладено спостереженнями за різною поведінкою представників різних 

лінгвістичних груп і подальшими пошуками можливих причин цієї поведінки в 

різних лінгвістичних системах. Цей підхід був використаний Б. Уорфом, коли 

він пояснював часті пожежі на хімічному заводі використанням слова 

«порожні» для позначення цистерн, в яких залишалися вибухонебезпечні 

випаровування. Одне з досліджень в цьому напрямку було організовано 

Р. Блумом, воно було спрямоване на з’ясування того, чому на фінських заводах 

відбувається більше нещасних випадків на виробництві, ніж на таких же 

шведських заводах. Дослідник дійшов висновку, що когнітивні відмінності між 

використанням прийменників у шведській і відмінків у фінській мовах могли 

вплинути на те, що на шведських заводах більша увага приділяється 

виробничому процесу, а на фінських – кожному працівнику окремо.  

 

2.3.2. Універсалістський підхід 

       Як приклад впливу універсалістського підходу в 1960-х роках можна 

згадати дослідження Б. Берліна і П. Кея. Вони розвивали дослідження 

Е. Леннеберга про кодифікацію назв кольорів. Б. Берлін і П. Кей вивчали 

формування колірної термінології в мовах і виявили певні тенденції, зокрема 

універсальну послідовність появи в мові назв кольорів. Наприклад, вони 

продемонстрували, що в мовах, в яких небагато слів для позначення кольорів, 

тим не менше це будуть цілком певні кольори. Так, якщо в мові тільки три 

слова для позначення кольорів, то, з великою ймовірністю, це будуть чорний, 

білий і червоний, бо саме в такій послідовності назви кольорів виникають в 

будь-якій мові.  Той факт, що, здавалося б, випадкові відмінності в 

найменуваннях кольорів у різних мовах можуть демонструвати наявність 

універсальних лінгвістичних патернів, уявлялося найважливішим аргументом 

проти лінгвістичного релятивізму.  

       Закономірним кроком у концептуальних пошуках психолінгвістів стала 

«генеративна граматика» Н. Хомського (1957). На думку Н. Хомського та 

його послідовників, в основі мови має лежати певна обмежена система правил, 



яка й є граматикою мови, й певний обмежений запас вихідних граматичних 

конструкцій (так званих «ядерних речень»). Саме вони й дають змогу людині 

будувати безліч «правильних» речень, саме їх вона використовує для побудови 

мовленнєвого звертання до інших або для розуміння звернених до неї речень. 

          «...Під генеративною граматикою я розумію просто систему правил, 

котра якимось експліцитним і добре визначеним способом приписує реченням 

структурні параметри. Зрозуміло, що кожен, хто розмовляє (певною) мовою, 

оволодів генеративною граматикою... Але це не означає, що він усвідомлює 

правила граматики, або навіть те, що він здатен їх усвідомити, або ж те, що 

його судження щодо інтуїтивного знання ним мови обов’язково правильні» [9].  

  Загальна схема утворення речення, за Н. Хомським, така. Існує 

невеликий список нерозгорнутих ядерних конструкцій типу «іменник у 

називному відмінку –  перехідне дієслово – іменник у знахідному відмінку» 

(наприклад, «Робітники будують дім») або ж «іменник у називному відмінку – 

неперехідне дієслово» («Дитина спить»), як правило, таких конструкцій 

близько десяти;  декілька правил розгортання речення (наприклад, перехід 

типу ІМЕННИКІМЕННИК + ПРИКМЕТНИК здійснюється за умови, що 

прикметник обов’язково ставлять у тому ж відмінку, у якому  стоїть іменник) і 

декілька правил трансформації (пасивізація, номіналізація, заперечення тощо). 

Речення будь-якої складності формують, застосовуючи до ядерних речень 

перелічені правила перебудови висловлювання. І навпаки, розуміння 

зверненого до людини речення пов’язане із зворотною процедурою зведення 

його до базового типу та порівняння з ядерними реченнями. 

             Наприклад, фраза «Молоді робітники дуже швидко будують висотний 

дім» – це, за Н. Хомським, результат розгортання ядерного речення «Робітники 

будують дім» (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1 Формування складного речення з ядерного. 

 

 Оскільки ніхто спеціально не дає дитині таких знань, тобто не навчає її 

базових структур речень, правилам трансформації висловлювань по лінії 

«ядернерозгорнуте», а зі звичайного мовного спілкування дитини та 

дорослого таку довершену інформацію не можна отримати (хоча б через 

принципову «невичерпність» мовної продукції), то послідовники генеративної 

(глибинної, трансформативної) граматики вважали за краще визнати  

природженість основних правил оперування мовою (Дж. Міллер та ін.). Ця 

обставина викликала велику кількість перевірочних експериментів, 

прискіпливу критику з боку дослідників Гарвардської школи психологів 

(Т. Бівер, М. Гаррет, Д. Слобін, Дж. Шлезінгер), психологів школи Ж. Піаже та 

філософів французької соціологічної школи (А. Валлон, Р. Зразо), а зрештою – і 

цілком закономірно – радянських психологів та філософів. Так, скажімо, праці 

Ж. Піаже та його учнів довели, що мова як людська здатність виникає не разом 

з народженням дитини, а формується на базі так званого сенсомоторного 

інтелекту, сенсомоторної «логіки», коли у дитини на базі досвіду маніпуляцій з 

різними предметами формується здатність до генералізації дій (перенесення 

схем дії з певним предметом на інші предмети). Це зрештою й забезпечує 

формування функції символізації, окремим випадком якої є мова. Так само 



вирішує проблему походження «глибинних граматичних правил» й 

Дж. Шлезінгер, який вважає, що невербальна діяльність дитини, насамперед 

взаємодія з дорослим, дає змогу дитині оволодіти системою відношень 

реального світу, що фіксуються також у синтаксичних структурах. Отож 

«відкриття» дитиною відношень між елементами синтаксичних структур – це 

процес, зумовлений не стільки «вихідними мовними даними», скільки аналізом 

дитиною мовного спілкування з дорослими у типових ситуаціях, що 

неодноразово повторювалися. 

 Отже, методологічні засади, з яких починаються психолінгвістичні 

дослідження, були зрештою трансформовані у бік визнання впливу соціальних 

факторів на процеси засвоєння та використання людиною мови, визнання 

діяльнісного (спів-діяльнісного) походження психічної основи комунікативних 

здібностей людини. 

 

2.3.3. Теорія мовленнєвої діяльності  

В попередніх розділах вже йшлося про критику положень 

універсалістської теорії Н. Хомського. З іншого боку, продовжувалася критика 

гіпотези лінгвістичного релятивізму, експериментальні дослідження – дедалі 

більш недвозначно – свідчили на користь не стільки лінгвістичної, скільки 

«діяльнісної відносності» (термін П. Тульвісте) психічних процесів. 

 Приміром, коли згаданий експеримент Дж. Керрола та Дж. Касагранде 

повторили на англомовних дітях із середніх прошарків Бостона (тобто на 

«типових американцях»), раптом виявилося, що вони – як і одномовні діти 

навахо – також воліють класифікувати предмет за формою, а не за кольором. 

Дослідники пояснили цей факт тим, що бостонські дітлахи завдяки багатому 

досвіду маніпулювання з іграшками (якого не було в англомовних дітей навахо) 

змогли набути названих «навичок мислення», хоча рідна мова їх до цього і не 

стимулювала. 

 Експеримент групи М. Коула (1969) з представниками африканського 

племені кпелле (Ліберія) також підтвердив тезу про переважно «діяльнісну 

відносність» розумової активності представників різних етнічних угруповань. 



Справа в тому, що мова кпелле орієнтує свого носія на надання переваги 

більшому за розміром предмету (тобто, наприклад, порівнюючи двох людей 

різного зросту, кпелле завжди посилаються на того, хто вищий, і замість того, 

щоб сказати «Джо нижчий за Джона», кажуть «Джон вищий за Джо» тощо). 

М. Коул та його колеги спробували знайти лінгвістично обумовлену різницю у 

мисленні дітей кпелле та американських дітей, перевіряючи їхню здатність 

вирішувати задачу перенесенням попередньо засвоєної навички вибирати як 

«правильний» більший або ж, навпаки, менший кубик із двох запропонованих 

експериментатором. Припускалося, що кпелле раніше за американських дітей 

навчаться розуміти відношення «більше за» й переносити його на новий 

матеріал. 

 «...Однак це припущення не знайшло підтвердження. Майже всі діти, 

незалежно від мови і відвідування школи, оволоділи операцією перенесення, й 

виявилося несуттєвим, на розуміння якого відношення їх випробували – «більше 

за» чи «менше за». Окрім того, час, потрібний на тренування, виявився 

однаковим для вибору більшого й меншого кубика»[4].  

 Загалом, з приводу пошуків кінцевих причин етнопсихологічних 

відмінностей у специфіці організації мови саркастично зауважив відомий 

психолог П. Тульвісте (1988): «По-російські неможливо говорити про минулі 

дії людини, якщо невідомо, чоловік це чи жінка. Естонською мовою це 

можливо, і, як правило, стать не називається, оскільки граматика мови цього не 

вимагає. Але з цього, однак, не випливає, що естонець не помічає статі 

людини». 

 Дослідження стосовно мовних лакун також не змінило загального 

напрямку еволюції етнопсихолінгвістичних досліджень у бік діяльнісного 

розуміння отриманих результатів. З’ясувалося, що відсутність у певній мові 

конкретного терміна на означення явища чи ознаки не впливає на здатність 

представників етносу, які користуються цією мовою, фіксувати такі 

«невисловлені» параметри середовища. Важливим виявилося не стільки те, 

існує чи не існує в мові те чи інше окреме слово, скільки те, щоб піддослідний 

зміг взагалі якось означити дане явище (ескімоси, як відомо, мають спеціальні 



слова для означення снігу, який падає і який лежить, сухого та рихлого снігу, 

але ці явища можна описати й у межах інших мов, де такі спеціальні терміни 

відсутні). Отже, увага дослідників і тут була зорієнтована на способи 

використання мови, тобто на мовну діяльність. 

       Основи теорії мовленнєвої діяльності (ТМД) було сформульовано в працях 

О. Леонтьєва у 60–70-х роках минулого сторіччя [6]. Це не означає, зрозуміло, 

що до моменту створення цієї концепції дослідження, які згодом стали 

називатися психолінгвістичними, у Радянському Союзі не проводилися або 

теоретично не осмислювалися. Навпаки, поява ТМД стала можливою, з одного 

боку, завдяки глибокій традиції експериментальних досліджень у галузі 

психології мови та наявності у вітчизняній психології теоретичної бази 

культурно-історичної школи Л. Виготського (1982, 1984) і, головним чином, 

психологічної концепції діяльності О. Леонтьєва – з іншого. Що ж відрізняє 

ТМД від попередніх психолінгвістичних концепцій 

 Виходячи з принципу єдності психіки та діяльності, ТДМ має, на думку 

О. Леонтьєва, кілька суттєвих відмінностей від інших версій психолінгвістики. 

По-перше, вона розглядає мовне спілкування не як відірваний від інших форм 

людської життєдіяльності процес, а як процес вирішення більш широкого 

немовленнєвого завдання за допомогою вербальних засобів. По-друге, вона 

підходить до мови не стільки як до продукту/тексту (це вторинний аспект), а як 

до процесу породження такого продукту, цікавиться динамічною організацією 

мовленнєвих операцій, дій, діяльності. Через це ТДМ стверджує, що, по-третє, 

«реальна системність мови» існує як організація мовних елементів лише у 

конкретній діяльності, здійснення якої вона покликана забезпечити, і що, по-

четверте, жорсткої операційної схеми побудови мовного висловлювання, яку 

намагалися знайти Н. Хомський та Дж. Міллер, взагалі не існує, а існує гнучка 

та чутлива до зовнішньодіяльнісних змін евристично-пошукова вербальна 

діяльність. 

 Вирішуючи питання про природу «мовної здатності (компетенції)», 

діяльнісна концепція психолінгвістичних явищ заперечує версію про її видову 

природженість людини й стверджує, що джерелом формування здатності до 



мовного спілкування є потреба дитини у спільній з дорослими діяльності та 

позамовному спілкуванні. Становлення системи засобів і правил спілкування 

(до яких належать мова взагалі і правила використання мовних знаків зокрема) 

за такого підходу є закономірним результатом процесу задоволення об’єктивно 

існуючої у дитини потреби, необхідною умовою продовження та поглиблення 

взаємодії між дитиною та дорослими. 

 ТМД вирішує «класичні» проблеми психолінгвістики, що були поставлені 

на попередніх етапах її розвитку, скажімо, задачі моделювання процесу 

формування висловлювання. Одну з перших таких моделей-узагальнень у 

межах ТМД розробили О. Леонтьєв і Т. Ахутіна (модель передбачає три блоки: 

глибинне програмування граматико-семантичної структури висловлювання; 

граматична реалізація глибинної програми через семантичний, фонетичний та 

суб’єктивно-частотний добір слів і конструювання висловлювання; моторне 

програмування та реалізація висловлювання). Але включення мовлення у 

ширший діяльнісний контекст надає цим моделям змістовно відмінного від 

попередніх схем значення. Навіть якщо під час побудови таких моделей 

використовуються схожі терміни, наприклад «глибинна програма», це зовсім не 

означає, що йдеться про природжену «глибинну граматику» Н. Хомського. У 

моделях останнього часу формування згаданої глибинної програми 

недвозначно пов’язується з процесами інтеріоризації розгорнутих 

міжособистісних дій, матеріальних дій на зовнішніх предметах і т. п., уявлення 

про які детально розроблено в межах концепції П. Гальперіна. 

 З точки зору теорії поетапного формування розумових дій психічні 

механізми мовного спілкування, генерації та розуміння мовлення формуються 

так само, як і будь-які психічні здібності, тобто інтеріоризацією попередніх 

розгорнутих предметних дій міжособистісного характеру. Мовні форми дії 

відображують структуру попередніх  матеріальних дій на зовнішніх предметах 

(ширше: структуру тих діяльнісних відносин, до яких залучено носія мови) та 

передають цю побудову власне розумовим, психічним діям, діям «у плані 

образу». Мова як система у певний спосіб пов’язаних знаків сама виникає 

внаслідок засвоєння дитиною (і подальшого «згущення», «згортання») 



конкретної системи відносин зі світом, що їх розгортають перед нею дорослі. 

Брак чи, навпаки, наявність конкретних «параметрів» у діяльності суб’єкта 

мовлення, існування чи відсутність певних відношень у системі його взаємодії з 

іншими людьми або з природним середовищем призведе до відповідних 

розбіжностей у функціонуванні мови (від фонетичного до семантичного рівня). 

 «Слова, що стосуються особливостей побуту приватного, суспільного 

та державного, як вони були дані історичним ходом його розвитку, вимагають 

детальних пояснень, поза якими їхнє справжнє значення назавжди залишиться 

для іноземця незрозумілим. Як  перекласти,  наприклад,  російський термін        

с т а н о в о й    и с п  р а в н и к  або англійські  s h e r  i  f  f ,   a t t o r n e y? 

Вихід один – пояснювати їхню суть аж до повного викладення обов’язків і 

діяльності цих органів урядової влади» [10]. 

1. Павленко В. М. Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. – Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 448с. 
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Замість семінарських занять з курсу «Етнопсихологія», що повинні були 

проводитися для студентів 3-го курсу, в межах дистанційної форми навчання 

їм треба буде самостійно опрацювати нижченаведену літературу та написати 

відповідний реферат на тему «Культура і пізнання», висвітливши наступні 

питання: Перцептивна діяльність, Уява, Інтелектуальні операції, 

Особливості мислення та пам’яті українців. 

Допоміжні матеріали: 

2.4. Культура і пізнання                                                 

2.4.1. Перцептивна діяльність  

Головні напрямки вивчення етнічної специфіки перецепції.  Уже з 

перших спроб вивчення етнічних особливостей перцептивної діяльності досить 

чітко окреслилося коло дослідницьких зусиль та визначилися головні напрямки 

пошуку. До останніх традиційно відносять: 

-  по-перше, міжкультурні дослідження сприйняття кольорів 

(найвідомішими є досліди на базі концепції «лінгвістичної відносності» 



психічної діяльності, пов’язаної з іменами багатьох науковців від  

В. Гумбольдта до Е. Сепіра, Б. Уорфа та Д. Лі);  

- по-друге, вивчення сприйняття геометричних фігур представниками 

різних етнокультурних угруповань (О. Лурія, Е. Хелловел, М. Сегал, 

Д. Кемпбел, М. Херсковіц та ін.); 

- по-третє, аналіз етнічних відмінностей у переживанні ілюзій 

сприйняття, в основному, оптичних (У. Ріверс, О. Лурія та ін.).   

У межах цих напрямків предметом етнопсихологічного дослідження стали, 

зокрема, міжкультурні відмінності у константності сприйняття (У. Беверідж, 

Г. Олпорт та ін.) і його вибірковості (Дж. Беррі), у сприйнятті перспективи, 

тобто глибини малюнка (А. Брімл, У. Хадсон, Я. Дереговський) тощо. Через 

дослідження особливостей переживання зорових ілюзій представниками різних 

етносів перед етнопсихологами постала проблема психологічного механізму 

ілюзорної перцепції, і  етнопсихологія сприйняття на тривалий час стала 

ареною змагань прибічників «культурогенної» (Г. Олпорт, Т. Петтігрю, 

Г. Ягода) та «пігментаційної» (Р. Поллак, Дж. Беррі та ін.) версій його 

формування. Загалом, це уможливило для експериментальної психології 

перехід від фіксації окремих нетотожних моментів сенсорно-перцептивної 

сфери представників різних етносів до конкретного вивчення цілісних етнічних 

«перцептивних (або когнітивних) стилів», тобто, певних способів здійснення 

психічної діяльності, характерних для певних етнічних груп (Дж. Даусон, 

Дж. Беррі, М. Уобер та ін.). 

 У свою чергу, необхідність побудови загальної концепції формування 

етноспецифічних «стилів» перцепції зумовила комплексний підхід до факторів 

«стабілізації» психічної діяльності. Від абсолютизації окремих факторів 

етнопсихогенезу – національної мови (Е. Сепір, Б. Уорф), етнічної системи 

цінностей (Дж. Даусон), природного середовища (Дж. Беррі) тощо – 

етнопсихологія поступово переходить до розуміння взаємозалежності та 

взаємодії зазначених факторів етноособливостей психічного відображення, 

причому на базі діяльнісної концепції психогенезу. 



 «Одна з найцікавіших особливостей полягає в тому, що вона звертає 

увагу дослідників на створені різними культурами види технічної діяльності як 

можливе джерело розбіжностей у пізнавальних процесах людей з різних 

культур... Ми зрозуміємо міжкультурні відмінності в пам’яті, або в мисленні, 

або в утворенні понять лише в тому разі, якщо нам пощастить визначити ті 

операції, які складають ці процеси у тих чи інших ситуаціях, та міжкультурну 

відмінність у тих операціях і ситуаціях. Стосовно міжкультурних досліджень 

це означає, що ми мусимо поставити питання щодо того, як певна група людей 

сприймає малюнки, навчається розпізнавання, класифікує геометричні стимули 

і т. ін.» [3]. 

    Відомо, що головними моментами, від яких залежить кінцева якість 

перцептивних здібностей вихованця, є тип засвоєння малюком сенсорних 

еталонів (кольору, форми, розміру тощо) та характер дії, виконуваної з цими 

еталонами. Отже, шлях до розуміння етнічних особливостей перцептивної 

діяльності передбачає визначення особливостей сенсорних еталонів та 

перцептивних дій, засвоєних особою в етновиховному процесі. 

 

       Сенсорні еталони як детермінатори етнічної свідомості. Сенсорні 

еталони психіки можуть мати як прямий, так і непрямий вплив на формування 

етнічних особливостей свідомості. Прямий, або безпосередній, вплив сенсорних 

еталонів на етнічну специфікацію свідомості пов’язаний з тим, що в різних 

етносів вони мають різне матеріальне втілення, тобто різні народи на роль 

еталонів тих чи інших сенсорних властивостей та якостей добирають різні 

об’єкти та явища навколишньої дійсності. Іншими словами, різне природне 

середовище існування етнічних груп разом із наявними відмінностями 

соціокультурного плану призводять до розбіжностей у наборах сенсорних 

еталонів, якими користуються носії конкретних етнічних свідомостей. Ця 

обставина добре фіксується в асоціативних експериментах. 

 Так, на стимульне слово «жовтий» росіяни найчастіше відповідають 

словом «кульбаба», узбеки – «просо», українці – «соняшник». Еталоном білого 

кольору  в різних етносах є: для росіян – сніг, для узбеків – бавовна, для казахів 



– молоко, для жителів тропічної Африки – кокосовий горіх. Видова відмінність 

у складі рослинного світу на території проживання різних народів зумовлює те, 

що у відповідь на стимульне слово «квітка» росіяни найчастіше вживають 

слово «ромашка» чи «конвалія»; словаки –  «фіалка»; англійці – «маргаритка». 

 Досліди, проведені в 30-ті роки О. Лурія, підтверджують цю тенденцію: 

дошукуючи необхідні еталони порівняння, селяни-узбеки активно 

використовували типові природні об’єкти («колір фісташки», «колір персика», 

«колір іриса/півників» тощо) та характерні соціальні реалії – господарські, 

культурні та ін. («колір зіпсованої бавовни» і т. ін.). Розглянемо українські 

народні еталони порівнянь природного та соціокультурного походження: 

білий    –   як сніг, береза, крейда, молоко, сметана, полотно, смерть; 

чорний  –   як циган, галка, ніч, земля, мара, сажа, вуголь; 

синій     –   як небо, терен, бузина, курячий пуп; 

червоний   –  як буряк, калина, кров, рожа, ягода, мак, рак, жар; 

круглий     –  як бочка, гарбуз, кулька, місяць, яблуко, яйце; 

кислий      –  як оцет, щавель, солоний огірок; 

гострий     – як бритва, ніж, спис, сокира, стріла; 

бігає          –  як скажений, весільна мати, ошпарений.  

 Як подібність природного середовища викликає формування подібних 

сенсорних еталонів у представників різних етносів (наприклад, бавовна як 

еталон білого кольору не тільки для узбеків, а й для росіян, що мешкають в 

Узбекистані), так і спільність соціокультурного розвитку формує подібність 

блоку соціогенних порівнянь. Тому для росіян предметним еталоном червоного 

кольору є «прапор» або ж «краватка», а не , скажімо, «кров» як для французів. 

 Своєрідною перехідною (між прямою та непрямою) формою детермінації 

етнічної свідомості через сенсорні еталони є модельні компоненти 

сприйняття. Як елементи предметної основи життєдіяльності етносу 

соціальні реалії та об’єкти тваринного й рослинного світу беруть активну 

участь у формуванні таких компонентів сприйняття, які у випадках 

неоднозначної перцепції завершують фрагментарний образ сприйняття. Через 

розбіжності у цій сфері одне й те саме зображення, отримане за допомогою 



тахістоскопа, представники різних етносів тлумачать по-різному: як сліди 

верблюда, як метелик на квітці, як лапи собаки. 

 Непряма форма дії сенсорних еталонів як детермінаторів етнічної 

специфіки сприйняття пов’язана з вибором типу сенсорних еталонів: наочно-

образних (певні кольорові об’єкти, предмети певної форми) або «формальних» 

(кольори спектра, геометричні фігури).  

 «У школі у Волочанці (нганасанське селище - авт.), де ми проводили 

дослідження, в одному з класів над дошкою висіли вирізані з картону квадрат, 

коло та трикутник. Учителька розповіла, що коли вона сама навчалася у 

школі, їй дуже важко було зрозуміти, що таке геометричні фігури, що це за 

предмети чи речі. Вдома вона таких «речей» не знала. І зараз, повісивши їх у 

класі над дошкою, вона, починаючи з першого класу, час від часу повторювала 

учням їх назви та визначення, аби вони звикли до таких «речей»...» [9]. 

Залежність кінцевого характеру перцептивної дії та якості сприйняття від 

типу сенсорних еталонів неодноразово фіксувалася в міжкультурних 

психологічних дослідженнях. Зокрема, учасники експедиціі О. Лурії виявили 

неспроможність неосвічених піддослідних-узбеків (представників типового 

традиційного суспільства) здійснювати категоріальну класифікацію відтінків 

певного кольору або зображень схожої форми через те, що ці люди спиралися у 

своїх зорових діях на відмінну систему наочно-зорових, а точніше – 

предметних, еталонів. 

 Доведена до їх відома інструкція – розбити пропоновані відтінки на 

окремі групи –  викликала у них цілковите спантеличення та репліки: «це 

неможливо зробити», «тут немає схожих і класти їх разом не можна», «вони 

зовсім не схожі один на одного: цей – як теляче лайно, а цей – як персик». 

Піддослідні цієї групи починали, як правило, притуляти окремі моточки вовни 

(шовку) один до одного, намагалися з’ясувати їхні відтінки, розгублено хитали 

головами і відмовлялися виконувати завдання» [6]. 

Тип сенсорних еталонів, що їх використовує етнос, визначає й деякі 

міжетнічні відмінності в переживанні зорових ілюзій. Наприклад, багато 

оптико-геометричних ілюзій (ілюзія Мюллера – Лайєра, горизонтально-



вертикальна ілюзія та ін.), характерних для сприйняття «цивілізованих 

народів», виражені значно слабше або ж  зовсім відсутні в перцептивній 

діяльності представників «традиційних суспільств». Існує достатньо підстав 

для припущення, що такі відмінності у перцепції пов’язані з міжетнічними 

відмінностями в наборах сенсорних форм-еталонів, з особливостями 

предметного оточення та матеріальної культури етносу. Так, пояснюючи меншу 

поширеність серед зулусів ілюзії обертання трапецієподібного вікна (віконна 

рама обертається навколо власної осі чи здійснює маятникоподібні рухи 

вперед-назад?), Г. Олпорт та Т. Петтігрю підкреслюють переважання у 

зулуській культурі сферичних і круглястих форм: будівлі, загородки, поля, 

двері та багато іншого, що, за уявленням європейців, має бути прямокутним, 

тут кругле. У зулуській мові є слово «круглий», але нема слова «квадратний». 

Усе це призводить до того, що, перебуваючи у «прямокутному» середовищі, 

представники західної цивілізації (а також європеїзовані зулуси), які підсвідомо 

вважають трапецієподібне вікно прямокутним, бачать не його обертання, а рух 

уперед-назад, тобто роблять помилковий перцептивний висновок, а зулуси з 

традиційних груп, які не вважають вікно обов’язково прямокутним, вільні від 

ілюзії. О. Лурія взагалі наполягав на тому, що в умовах різних культур 

ставлення до геометричних форм як до реальних предметів може створити 

цілком різні закономірності геометричного сприйняття структур. 

«Піддослідні, які сприймали геометричні фігури предметно, не виявили у 

своєму сприйнятті жодних ознак відповідності законам структурного 

сприйняття, описаним у гештальт-психології. Зображені точками чи 

хрестиками трикутник або квадрат оцінювалися ними як зірки, годинник, 

намисто, але, як правило, не оцінювалися як пунктирно зображений трикутник 

чи квадрат. Фігура незавершеного кола або трикутника оцінювалась як 

браслет, тумар (амулет) чи мірка для гасу, але не оцінювалася як незакінчена 

геометрична фігура. Ми маємо підстави вважати, що описані гештальт-

психологією закони «чіткості» (прегнантності) структур, закони доповнення 

структур до цілого (ампліфікації) виявляються з повною виразністю у 



піддослідних, котрі засвоїли геометричні поняття, і не виявляються у тих, хто 

сприймає ці форми предметно» [6]. 

Інакше кажучи, це ще раз підтверджує тезу про те, що результат перцепції 

залежить від якості сенсорних еталонів: у нашому випадку від того, 

використовуються в ролі еталонів форми геометричні фігури (трикутник, коло, 

квадрат) чи конкретні фігурні предмети (тарілка, дзеркало, стремено тощо). 

 

Характер перцептивної дії як канал етнічної специфікації психіки. 

Загальне пояснення залежності певних параметрів сприйняття від якості 

сенсорних еталонів зводиться до того, що різні типи еталонів дають змогу особі 

чинити над собою досить відмінні набори дій або, інакше кажучи, містять різні 

види діяльності. Здатність еталонного об’єкта брати участь у різних  

предметних діях зумовлює, зрештою, придатність похідного сенсорного 

еталона для організації різних типів перцептивних дій і ступінь продуктивності 

використання відповідного сенсорного еталона у процесі вирішення 

різнопланових перцептивних завдань. Так, наведені факти залежності 

перцептивної діяльності узбецьких селян від типу наявних у них сенсорних 

еталонів, зокрема високий рівень константності («неілюзійності») сприйняття, 

пояснюються переважанням певного типу діяльності в їхньому повсякденному 

житті, а саме: конкретної предметної діяльності з обмеженим колом 

матеріальних об’єктів. Роль «сенсорного зразка» на цьому етапі, як зазначалося, 

виконують так звані «предметні передеталони», тобто певні предмети-носії 

якихось властивостей, узяті за взірець. Саме ця тілесність еталонного об’єкта, 

його речовинна втіленість і матеріальна незруйнованість (на відміну, скажімо, 

від абстрактних, «схематичних» геометричних фігур чи барв) «обтяжують» 

розумові дії з ним і обмежують їх певним колом можливостей. 

(Трансформувати «абстрактний» трикутник – витягнути його, нахилити і т. п. – 

досить легко; трансформувати ж предмет-еталон, наприклад трикутне 

стремено, неможливо, не зруйнувавши. А отже, і сприйняття, побудоване на 

таких еталонах, виходитиме з незмінності, константності форми, хоч би око й 

фіксувало деякі зміни вигляду об’єкта). Аналогічну ситуацію й аналогічний тип 



діяльності ми бачимо у дітей приблизно 3–4 років, тож цілком природно, що 

саме в цьому віці фіксується і найвищий ступінь розвитку константності 

сприйняття форми об’єкта. 

«У цьому віці предметна дія завжди виконується з реальним предметом, і 

уловлювання перспективних змін форми призвело б до того, що сприйняття 

перестало б правильно орієнтувати таку дію. Сприйняття проекційних 

властивостей форми, непотрібне і навіть шкідливе для здійснення діяльності 

предметної, стає необхідним в інших видах діяльності, наприклад під час 

побудови перспективних зображень» (Р. Говорова, 1968). 

Отже, доки діяльність орієнтується виключно на незмінність предмета під 

час взаємодії з іншими об’єктами та суб’єктом діяльності, доки їй «непотрібно 

знати» блок проекційних властивостей предмета, доти дитина (та й дорослий 

член традиційного суспільства) їх «не сприймає» і бачить предмет таким, яким 

він є (має бути), а не таким, яким він видається. Тож і послаблена здатність (або 

її немає) переживати певні зорові ілюзії, притаманна багатьом «примітивним» 

народам, і їхня нездатність бачити перспективну глибину малюнка, тобто 

«третій вимір» двомірного об’єкта, мають суто діяльнісну основу. 

Зрозуміло, що загальна відмінність типів діяльності об’єктивується у 

певній відмінності операційної побудови перцептивної дії. Нагадаємо, що 

психологи виокремлюють три основні типи перцептивних дій дитини: 

ідентифікацію (коли досліджувана властивість або якість збігається з 

еталоном),  прирівнювання до еталона (виявлення та характеристка тих 

властивостей предмета, які відхиляються від еталона) і перцептивне 

моделювання   (співвіднесення властивостей досліджуваного об’єкта з групою 

еталонів та побудова «еталонної моделі» об’єкта). Тому, на додаток до 

вищевикладеного, цілком припустимо, що етнічні особливості перцептивної 

діяльності можуть бути спричинені також операційними відмінностями 

процесу сприйняття. І якщо досить важко уявити, що у життєдіяльності якогось 

етносу і його «педагогічній практиці» відсутні організовані форми активності, 

потрібні для формування перцептивних дій першого та другого класів, то щодо 

можливості відсутності у представників якогось етносу дії перцептивного 



моделювання – найскладнішої з названого набору дій – ми маємо ґрунтовний 

експериментальний матеріал. Про це свідчить, наприклад, виявлена 

А. Штілерманом нездатність узбецьких школярів виконувати «тест 

комбінацій», тобто з окремих фрагментів складати цілісний образ розрізаних на 

частини фігур (класична ситуація еталонного моделювання). Нездатність 

побудувати еталонну модель зображеної ситуації призводить до того, що 

представники багатьох африканських племен не розуміють змісту малюнка чи 

фотографії або не можуть побачити перспективу зображення. Щодо природи 

цієї нездатності, то дослідники досить недвозначно підкреслюють її діяльнісне 

підґрунтя. 

«Серед домашніх занять ганських дітей, що брали участь у дослідах, я не 

знайшов такої діяльності, як читання, малювання, розглядання малюнків, 

орнаментування та гра з іграшками-конструкторами. Лише в поодиноких 

випадках дитині до школи щастило користуватися олівцем...» [3].  

Таку саму інтерпретацію отримали свого часу результати А. Штілермана. 

Перші ж коментатори отриманих ним даних цілком справедливо вказали на ту 

обставину, що «типова узбецька дитина 1925–1927 років» не грала в кубики, а 

отже, дія комбінаторного відтворення складного образу (дія еталонного 

моделювання) була у неї несформованою. 

Таким чином, діяльнісний підхід до перцептивних дій суб’єкта дає змогу 

вивести етнічні особливості процесу сприйняття з особливостей організації 

народнопедагогічної практики (дитячих ігор, обрядових дій тощо) та основних 

типів господарської діяльності етнічної групи, що визначають специфіку її 

сенсорних еталонів і характер властивих їй перцептивних дій. Залежно від 

вимог, що їх ставлять дитині в ігрових та соціальних взаємодіях, у 

господарсько-побутовій та культурній сферах формуються ті чи інши етнічні 

особливості процесу перцепції. 

 

2.4.2. Уява 

 Уява як об’єкт етнопсихологічного дослідження. Дію еталонного 

моделювання можна вважати загальним фундаментом процесу образного 



моделювання дійсності, бо завдяки їй уможливлюється образне відтворення 

будь-якого комплексного, різнобічного об’єкта. Однак процес уяви не 

вичерпується лише дією еталонного моделювання явищ дійсності, він 

передбачає також створення власне уявних образів, які не мають реальних 

прообразів поза межами свідомості суб’єкта, тобто процес уяви набуває власної 

суті лише за умови існування певного психологічного механізму відриву образу 

від реальності, механізму створення уявної ситуації. 

Отже, етнічну специфіку уяви можна шукати, по-перше, в особливостях 

тих сенсорних еталонів, які використовуються для створення образної моделі 

навколишніх явищ, по-друге, в етнічній специфіці засобів формування у дитини 

дії еталонного моделювання, по-третє, в етнічних відмінностях механізму 

створення уявної ситуації. Зрозуміло, що ці можливі шляхи етноспецифікації 

уяви зумовлені відповідною організацією провідних типів діяльності етносу. 

Спробуємо  поглянути на такі аспекти етнічної детермінації уяви з позицій 

діяльнісного підходу. 

 Як фундаментальна загальнолюдська потенція уява стає об’єктом 

педагогічних зусиль майже в усіх культурах.  

 «Усі народи з різними національними культурами мають свій досвід і свої 

традиції у вихованні дітей. Однак спосіб введення дітей в ігрову діяльність у 

всіх однаковий. Дорослий створює розбіжність наочного та смислового поля з 

явним домінуванням останнього. Це дає змогу дитині вийти за обмеження 

тривимірної фізичної наявності у простір уяви.» ( Г. Кравцов, 1990). 

 Щодо типологічної єдності діяльності людської уяви, то такий висновок 

підтверджує структурно-сематична єдність міфології та обрядова діяльність 

різних етносів, виявлена під час наукових розвідок. Наприклад, етнограф 

А. Топорков (1990), вивчивши поліські вірування та обряди, дійшов висновку, 

«що жодні з них не можуть розглядатися як власне поліські, усі вони знаходять 

паралелі поза Поліссям». Якщо обряд дійсно є розгорткою образу майбутніх 

дій, то така констатація має принциповий характер щодо шуканих 

міжкультурних відмінностей, зводячи їх до мінімуму. 



 І все ж етнічна відмінність у здатності уяви цілком реальна. Приміром, 

О. Лурія зафіксував великі утруднення або ж практичну неспроможність 

створювати уявну ситуацію у неписьменних (тобто тих, хто живе 

«традиційним» життям) узбеків і киргизів, яка виходить за межі їхнього 

практичного досвіду, а М. Мід вказує на нерозвиненість уяви у дітей народності 

манус (спрощені малюнки, відсутність сюжетних зображень, відмова від 

одухотворення неживих предметів природи, примітивні тлумачення плям 

Роршаха тощо). У першому випадку ми очевидно стикаємося з фактом 

несформованості відповідних психічних дій, оскільки навіть короткочасна 

початкова шкільна освіта ліквідує згадану нездатність. Про це свідчать і дані 

А. Штілермана щодо відсутності в узбекських дітей «комбінаторних 

здібностей». У другому випадку ми також знаходимо факт залежності 

характеристик процесу уяви від характеру дитячих ігор, забавлянок, тобто від 

організації провідної для дитини діяльності.  

«Дорослі не розповідають дітям казок, їм незнайомі загадки, головоломки. 

Сама ідея, що дітям можуть подобатися легенди, видається абсолютно 

фантастичною дорослому манус.» (М.Мід, 1988) 

 Дітей манус не заохочують до участі у громадському житті дорослих, в 

тому числі в обрядах, у них украй мало рольових ігор, які б відбивали цей бік 

суспільного життя. Нарешті, дуже високий в суспільстві манус престиж 

правдивості є ще одним фактором, що перешкоджає розвитку уяви. В єдиному 

зафіксованому М. Мід випадку групової гри в домашнє господарство (діти 

робили вигляд, що чистять кокосові горіхи) маленька дівчинка на запитання 

дослідниці про їхні дії зізналася: «Це наша брехня». 

 Отже, факти свідчать про залежність характеру психічної діяльності (в 

нашому випадку уяви) індивіда від особливостей організації попередньої 

зовнішньої матеріальної (або предметної) діяльності. Отже, всі наявні 

етнопедагогічні засоби організації діяльності дитини (від ігор до соціальних 

норм поведінки) можуть розглядатися як народні засоби етнічної специфікації 

процесу уяви, зокрема рівня її розвитку. Оскільки кінцевий результат творчої 

уяви не в останню чергу залежить від арсеналу образних засобів, яким може 



скористатися особа, остільки важливим моментом етнопсихологічного аналізу 

уяви мають стати особливості етнічних систем еталонних порівнянь. 

 

Етнічні особливості образного складу свідомості. Виходячи з 

найзагальніших уявлень про фактори етнопсихогенезу, можна припустити, що 

найпримітнішими обставинами, які визначають етнічну специфіку образного 

складу свідомості, є природні та соціальні умови існування етносу. Відбиваючи 

особливості місцевої флори та фауни, ландшафту та клімату, суспільна 

свідомість (як і свідомість індивідуальна) збагачується природним фоном 

асоціацій і набуває через це «першого шару» етнічної специфіки образного 

складу свідомості. 

Небо, зірки:    Поле не міряне, вівці не лічені (рос.); 

  Лежить велика шкіра, уся в дірочках (евен.). 

Брови:  Два соболі лежать хвостами один до одного (якут.); 

  На одному камені дві змії лежать (лезгин.). 

Сніг:  Наша галявина заячою шкірою укрилася (евен.); 

            Весною наляканий білий скакун іще повернеться в колишній табун (узб.).

 У цьому процесі окремі природні образи набувають не тільки здатності 

асоціативного домінування у відповідях представників різних етносів на певні 

стимульні слова, але стають здебільшого загальноетичними символами 

соціально значущих реалій. Так, у таджицькому фольклорі традиційними 

образами-символами добра є тюльпан, виноград, диня, абрикос, рис; символами 

зла, невірності, безплідності – персик, колючка, лебеда, гарбуз. Вода тут 

уособлює чистоту, процвітання та щастя, сонце – істину, місяць – вроду, зірка – 

віддаленість і т. п. 

 Відсутність або наявність у природному оточенні етносу певних тварин 

(разом з особливостями їхньої поведінки) та рослин приводить, зрештою, до 

відмінностей у змісті образності етнічної свідомості. В Іорданії, зокрема, 

популярне прислів’я: «Запалив свічку, шукав весь тиждень, а знайшов віду!». 

Іронічність прислів’я зрозуміла тим, хто живе на березі Червоного моря. Віда – 



маленька мушля, якими вкритий весь берег. Але цих мушлів нема, скажімо, у 

Судані – немає там і прислів’я з подібним порівнянням. 

       Кожен кулик своє болото хвалить (рос.). 

       Кожна лисиця своїм хвостом пишається (груз.,туркм.). 

Кожному ішакові свій рев подобається (турецьк.). 

І ворона свої пісні вихваляє (марійськ.). 

І цибуля себе фруктом вважає (перс., тадж.). 

Ті самі обставини, очевидно, змушують різні народи у випадках образної 

заміни відповіді «ніколи» використовувати вирази «коли мул народить» (рим.), 

«коли у собаки ніс перестане бути мокрим» (якут.), «коли рак на горі свисне» 

(рос. і укр.), «коли лежачий у воді стовбур стане крокодилом» (сьєрралеонські 

креоли), «коли верба народить виноград» (болг.) та ін. 

Як зазначалося, разом із особливостями природного оточення свій внесок у 

процес формування етнічної специфіки образного складу свідомості роблять 

також відображувані соціальні реалії певної етнічної спільноти. Іноді вони 

поєднуються з природними образами (як, наприклад, у арабському прислів’ї: 

«Існує три речі, від яких не сподівайся на помилування: море, султан і час»), 

іноді постають як самостійний художній образ («Мінарет і той падає»), 

формуючи, так би мовити, «другий шар» образної етноспецифіки свідомості: 

З різкою проти гладіатора (лат.); 

Одну чалму на дві голови не надінеш (араб.); 

Вчора тільки йогом став, а сьогодні вже коса до пояса (інд.); 

Жалує цар, та не жалує псар (рос.); 

Кума не бить - пива не пить (укр.); 

Отже, до асоціативних процесів індивіда включаються образи та поняття зі 

сфери соціального устрою та господарської практики, побуту та історії етносу, 

його релігійних вірувань тощо. 

У арабів, які сповідують іслам, процедура розлучення з дружиною 

дивовижна для чужинців і нескладна: чоловікові досить тричі в присутності 

свідків виголосити слова «Я розлучаюся з тобою!». А як повернути дружину, 

якщо вранці зрозумів, що погарячкував? Шаріат вимагає, щоб розлучена жінка 



одружилася з іншим (він зветься «мустахілем»), потім розлучилася з ним, а вже 

після цього вона має право знову стати дружиною свого колишнього чоловіка. 

У такій ситуації чоловік-невдаха змушений сам підшукувати своїй дружині 

«тимчасову другу половину» (намагаються, природно, знайти горбатого, 

кульгавого або й зовсім хворого), платити йому великі гроші –  спочатку за 

весілля, потім – за розлучення. Така дорога ціна (і економічна, і психологічна) 

легкого розлучення й викликала до життя образність арабського прислів’я: 

«Краще сто коханців, аніж один мустахіль». 

Окрім змістової специфіки образного складу свідомості, значну роль у 

формуванні етнічної специфіки асоціативних процесів уяви відіграють деякі 

формальні характеристики взаємодії образів суспільної свідомості, відображені, 

наприклад, у паремійному фонді. До таких формальних характеристик    

образних процесів можна віднести етнічну варіативність і метафоричну 

оборотність популярних фольклорних образів. У цьому разі йдеться про те, що 

за загальної єдності сфер, про які, скажімо, загадують загадки (природне 

оточення, господарство, людина), можливі помітні етнічні відмінності як у 

вигляді образів, за допомогою яких «шифрується» загаданий об’єкт, дія або 

явище, так і у здатності зворотного порядку: наскільки спроможні 

метафоричний образ і загаданий предмет помінятися місцями. Отож, якщо у 

загадці «чёрный конь скачет в огонь», кочерга ототожнюється з конем, то 

наскільки реальна загадка зі зворотним ототожненням «кінь – кочерга»? 

З етнічною варіативністю образів у суспільній свідомості й, зокрема, в 

пареміях ми частково знайомилися, говорячи про екологічну або соціально 

зумовлену специфіку асоціативного процесу. Але межі згаданого явища значно 

ширші, бо соціальні умови буття етносу, типи його господарської діяльності 

визначають не лише конкретний набір  фольклорних образів, а й саму ієрархію 

сфер, з яких ці образи добираються. Якщо звести паремійні образи у класи 

«людина», «домашнє господарство» та «дика природа», можна помітити, що у 

прислів’ях та приказках різних народів (інакше кажучи, у їхній суспільній 

свідомості) образам із названих розрядів приділяється різна увага. Наведені у 

табл. 2.5 показники підтверджують тенденцію ієрархізації популярних 



паремійних образів і дають змогу говорити про певні профілі асоціативних 

реакцій того чи іншого етносу, а отже, про певні переваги образів із різних 

класів у процесах метафоричних перетворень [8]. 

Таблиця 2.5  

Етнічна варіативність образів (у процентах), які використовуються у 

загадках (за С. Тагліним) 

 Тематика 

Етнічна 

приналежність образів  

Людина Домашнє 

госпо-

дарство 

Дика 

природа 

Невизна-

чена 

тварина  

Перелік 

власти-

востей 

 Вірменські  49,5  31,6    7,2  18,9  15,0  

 Карельські  25,5  24,5  19,0    8,7  21,4   

 Російські  34,2  23,0    8,5    6,8  22,5 

 Українські  19,3  30,9    9,5  12,2  23,9 

 Хакаські  22,0  38,5  11,9    1,9  11,9 

 Евенкійські  31,7  18,6  11,7    3,4   15,9 

 

Як схожість, так і відмінність цих профілів пояснюється типом 

господарської діяльності етносу та його залежністю від середовища: високий 

рівень господарювання зумовлює домінування в пареміях образів з розряду 

речей хатнього вжитку, реманенту, домашніх тварин і т. п., а низький рівень 

господарства, що робить людину залежною від примх природного середовища, 

відповідає за пік «природних» образів у пареміях етносу. За такого розуміння 

проблеми ясно, що домінування у пареміях образів класу «людина» пов’язане з 

таким станом етносу, коли ні продуктивна праця, ні боротьба з природою не є 

головною об’єднуючою спільноту умовою. Такими етноформуючими 

факторами можуть бути, наприклад, сильна центральна політична влада або 

військові акції загарбницького чи захисного характеру, що тривають упродовж 

життя кількох поколінь. Можливий також варіант мирного переселення у 

м’якші природні умови, коли загальний низький рівень добробуту (через 

відсутність стабільної господарської основи) може бути досягнутий 



мінімальними зусиллями у сфері господарської діяльності. Народи-

завойовники, які живуть «з меча», народи-колонізатори, які протягом віків 

розсувають «межі землі» (першопроходці, «пасіонарії» або культуртрегери – 

адже «перможців не судять»), народи, які не змогли через природні чи 

соціальні умови створити ефективне продуктивне господарство, – ось 

найвірогідніші претенденти на те, що в їхніх загадках, прислів’ях, приказках 

домінуватиме образ людини в різних її проявах. Адже якщо символи, щоб бути 

прийнятими, мають бути добре знайомими, то в одному з перелічених випадків 

«добре знайомими» етносу будуть речі господарського використання, в 

другому – явища та об’єкти природи (саме таку картину ми бачимо в якутських 

пареміях), а у третьому –  щойно розглянутому – «найбільш знайомою» 

виявиться сама людина, бо нічого більш значущого «під руками» просто немає. 

Російське прислів’я «гол, как сокол» вельми показове у цьому відношенні. 

Треба зазначити, що в межах загального образного профілю можливі 

підпорядковані етнічні варіації, пов’язані з особливостями структури та 

функціонування конкретних етносів. Так, велика кількість кетських загадок 

починається словами «син» (хип) або «дочка» (хунь): «дочка увесь день плаче, 

усю ніч плаче» (=  річковий поріг); «син два паруси несе» (= вуха) тощо, тобто 

в них переважають образи людини як члена соціуму, а не як індивіда, але 

загалом зберігається певне становище образів класу «людина».  

У багатьох карельских загадках образи традиційних для росіян «братців» 

заступають «сестриці»: «чотири сестриці під однією ковдрою сплять» (= стіл); 

«дві сестри поряд живуть, а одна одну не бачать» (= очі); «ти, сестричко, по тій 

дорожці, я –  по оцій, а ночувати разом будемо» (= кінці ременя). А у фінських, 

скажімо, загадках поширеними образами є «стара, яка сидить у кутку» та 

«чоловік, котрий входить у ліс» («стара сидить у кутку, сто очей у неї на 

обличчі» – сито; «чоловік входить у ліс, його ніс шкрябає небо» – рушниця на 

плечі та ін.), які відбивають традиційний розподіл праці між статями: праця 

землероба, лісоруба, мисливця чи рибалки – праця чоловіча (і загадки про ці 

види праці спираються на образ чоловіка), а роботи по господарству та порання 



в хаті – справа жінки («маленька Марі зі стрічкою у волоссі все сидить і 

сидить» – мітла). 

Відмінність у образному складі російських та українських паремій 

пов’язана саме зі зміною асоціативного профілю, тобто зі зміною послідовності 

елементів (образів різних класів) у «ланцюжку домінування». Якщо для 

російських паремій ми маємо загалом послідовність образів «людина – 

домашнє господарство – дика природа», то для українських –  «домашнє 

господарство – людина – дика природа». Цей висновок підтверджується на 

матеріалі загадок, прислів’їв і приказок. 

Очерет:    Стоїть цап над водою, киває бородою. 

                  Стоит дед над водой, качает бородой. 

Морква:    Жовта курка під забором кублиться.  

                  Сидит девица в темнице, коса на улице. 

Мак:         Стоїть півень на току в червоному ковпаку. 

                  На тычинке городок, в нём семьсот воевод. 

Розбіжність образності тотожних за смислом російських та українських 

фразеологізмів також пояснюється відмінністю образних профілів суспільної 

свідомості українців і росіян, наприклад: «всяк молодец на свой образец» – «як 

півень уміє, так і піє»; «я ему про Ерёму, а он мне про Фому» – «я йому про 

індики, а він мені про кури дикі»; «снявши голову, по волосам не плачут» –  

«пропав кінь, і вузду кинь» і т. ін. Очевидно, що і в цьому разі російський етнос 

схильний віддавати перевагу образам, пов’язаним із людиною, а українці – 

образам, пов’язаним із домашнім господарством.         

Переходячи до розмови про метафоричну оборотність образів народної 

свідомості, зазначимо, що на цю особливість образного складу звернула увагу 

психологів дослідниця фінського фольклору Е. Кьонгес-Маранда. 

«Своєрідність метафор у загадках полягає в тому, що здебільшого вони 

існують у двох можливих реалізаціях: якщо в результаті метафоричного 

«стрибка» А виявляється подібним до Б, то можна знайти й «оборнену» 

загадку, в якій Б подібне до А. Такі «оборнені» метафори є однією з 

найпомітніших рис фінських загадок».  (Е. Кьонгес-Маранда, 1978) 



Дослідниця наводить низку характерних для фінських загадок 

взаємообернених метафор: голка = птах, ковбаса = змія, меч = змія, ножиці = 

краб, курка = жінка, вітряк = людина та ін. 

Горобина на священному пагорбі, священне листя на горобині ( = наречена 

на весіллі). 

Наречена стоїть на пагорбку, все літо у розкішному вбранні, всю зиму 

гола (= листяне дерево). 

З маленького неба йде сніг ( = просіювання борошна крізь сито). 

Борошно падає у кошик, почеплений на гілках дерева ( = снігопад). 

Для нашого розгляду така оберненість метафор важлива у двох 

відношеннях: по-перше, як індикатор і засіб формування оберненості 

розумових операцій та децентрації (здатності дивитися на речі з різних 

позицій), яка відбувається у свідомості особи. По-друге, як показних етнічних 

особливостей образного складу свідомості. Адже цілком зрозуміло, що можна 

сміливо передбачати етнічні відмінності у кількості та характері обернених 

метафор, а також у сферах, з яких переважно беруться метафоричні образи. 

Виходячи з розглянутої раніше тенденції домінування певних класів образів у 

профілях асоціативних реакцій різних етносів, ми також можемо передбачити 

деяку несиметричність оберненості образів, яка виявляється у неоднаковій 

здатності образів із різних класів заміщувати та бути заміщуваними образами 

речей та явищ, які належать до інших розрядів. Оскільки «корінною», або 

«базовою», метафорою стають предмети зі сфери явищ, зрозумілих на «рівні 

здорового глузду», остільки логічно припустити, що сфери утворення таких 

базових метафор пов’язані з домінуючим типом діяльнісного ставлення соціуму 

до світу, зокрема з його господарським укладом, соціальною організацією та 

культурними традиціями. Конкретний матеріал за російськими загадками 

наведено в табл. 2.6 

Таблиця 2.6  

Оберненість деяких метафор (у процентах) у народних російських загадках 

за матеріалами збірки Д. Садовникова (за С. Тагліним)  

 Об’єкт загадування 



 Образ  

Житло 

Речі  

вжитку 

Люди Земля і 

небо 

Явища 

природи 

Людина – індивід 30,2 44,7   9,6 13,3 19,8 

«-» – член соціуму   4,1   4,7 12,0   6,7 10,9 

Тварини: свійські 16,3 10,6   8,4 13,3 14,9 

 «-»     дикі   3,3   5,9   4,8   2,9   6,9 

 «-»     невизначені   0,0   3,5   0,0   1,9   5,5 

«-»     частини тіла   2,4   0,0   0,0   0,0   0,0 

Речі  вжитку     6,5   9,4 24,0 22,9 12,9 

Явища природи   0,0   2,3   2,4   1,9   0,0 

 

 Якщо звести ці табличні дані до трьох виокремлених раніше класів 

образів  - «людина», «дика природа» та «домашнє господарство» (надалі, як і 

Е. Кьонгес-Маранда, ми будемо називати об’єкти цього класу «предметами 

культури»), то для російських загадок із збірки Д. Садовникова (1959) ми 

отримаємо таку схему оберненості метафор (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1 Схема оберненості метафор у народних загадках: Л – «людина», К – «предмети 

культури», П – «дика природа», х ↔ у – метафори симетрично обернені (тобто образи обох 

груп однаково часто стають метафорами в загадках про предмети іншої групи); х → у – 

образи «у» використовуються як метафори для «х», але не навпаки (оберненість метафори 

відсутня). 

 

Іншими словами, тут спостерігається взаємна оберненість образів зі сфер 

«людина» та «предмети культури» і метафоричний опис явищ «дикої природи» 

за допомогою цих двох неприродних класів. Такий шлях включення природних 

об’єктів до кола звичних уявлень – через ототожнення або уподібнення їх до 

самої людини чи предметів її штучного оточення («культурного середовища») – 



характерний також для вірменських загадок із збірки І. Карапетяна (1979) і 

мордовських загадок, зібраних К. Самородовим (1983) (рис. 2.1, д). За 

збереження базової діади оборотних метафор (ЛК) у загадках карелів 

(рис. 2.1, в) явища природи переважно описуються за допомогою метафор із 

класу «предмети культури», тоді як самі явища природи є метафоричними 

образами в загадках про людину. У загадках евенків Бурятії (рис. 2.1, б) 

базовою стає діада «людинаприрода», саме на цьому напрямку ми 

фіксуємо оберненість метафор, а лінії «природа – культура» та «людина – 

культура» стають своєрідною «дорогою одностороннього руху».  

Цікавий випадок синтезу двох розглянутих випадків виявляється під час 

аналізу українських загадок. На схемі можна бачити, що метафорична 

оберненість образів фіксується тут одразу по двох лініях: «людина – культура» 

і «людина – природа» і тільки несиметричність взаємодії образів по лінії 

«природа – культура» не дозволяє схемі перетворитися на «трикутник 

метафоричної оберненості». На наш погляд, така картина складається у тих 

етносах, які дуже давно мешкають у конкретних –  причому досить м’яких – 

природних умовах (вписалися в середовище), тобто там, де людина, культура та 

природа «притерлися» одна до одної і постають не тільки об’єктивно, а й у 

свідомості етносу нерозривними складовими існування останнього (рис. 2.1, г). 

 

2.4.3. Інтелектуальні операції  

Міжкультурні дослідження мислення. Від початку етнопсихологічних 

досліджень і до наших часів багатоплановість процесу мислення практично 

унеможливлювала всеохоплююче вивчення етнічних особливостей 

інтелектуальної діяльності представників різних народів. Через цю обставину в 

поле зору дослідників потрапляли лише деякі аспекти мислення, традиційного 

для тих чи інших культур, а отже, сьогодні ми маємо досить обмежене коло 

параметрів інтелектуальної діяльності, що стали об’єктами міжкультурних 

порівнянь. Як правило, міжкультурні дослідження мислення передбачають 

з’ясування здатності піддослідних до абстрагування та узагальнення 

(переважно шляхом класифікування предметів, пошуків подібності, визначення 



понять і т. п.),  до побудови логічного умовиводу (через завершення вербальних 

силогізмів, розв’язання  задач  тощо), зрештою, до розуміння принципу 

збереження кількості речовини (довжини, об’єму, кількості елементів) та 

інших закономірностей трансформації об’єктів, що, на думку Ж. Піаже, 

свідчить про формування у суб’єкта певних інтелектуальних операцій. 

 Треба зазначити, що перелічені напрямки дослідження мають неоднакову 

експериментальну ретроспективу. Якщо вивчення здатності представників 

різних етносів до абстрагування належить до найтрадиційніших форм 

етнопсихологічних розвідок щодо мислення, то, скажімо, історія вивчення 

здатності до розв’язання силогістичних задач значно коротша. Перше 

порівняльне дослідження такого типу, проведене О. Лурією на початку 30-х 

років минулого сторіччя, сприяло тому, що такі самі роботи було проведено у 

60–70-х роках у Ліберії (М. Коул, С. Скрібнер), на Таймирі (П. Тульвісте) та 

Юкатані (Д. Шарп, М. Коул, Дж. Лейв), в ізольованих гірських районах 

Киргизії (П. Тульвісте, Т. Тамм). Що ж до міжкультурних психологічних 

досліджень, пов’язаних з поняттям збереження та деякими іншими 

характеристиками розумового розвитку дитини (наприклад, «пізнавальний 

егоцентризм» і т. ін.), пов’язаними з концепцією інтелекту Ж. Піаже, то вони 

мають найкоротшу історію, бо почалися у 70-ті роки ХХ століття (Д. Елькінд, 

Дж. Брунер, П. Грінфілд та ін.). 

 В результаті проведених розвідок виявилося, що міжетнічні особливості 

мислительних здібностей фіксуються майже на всіх зазначених напрямках. Що 

стосується процесу абстрагування/узагальнення, то вже О. Лурія довів 

існування в різних культурах різних типів класифікування: ситуативного та 

категоріального. За першого з них з ряду предметів «молоток – сокира – 

поліно – пилка» до однієї категорії зараховуються сокира, пилка та поліно (бо 

всі ці речі належать до ситуації заготівлі дрів), а за другого – молоток, пилка і 

сокира (бо всі вони належать до категорії знарядь праці). Як зазначав сам 

дослідник, в умовах існування його піддослідних  (традиційна господарська 

практика, відсутність шкільного навчання тощо) формально-логічна операція 

підведення предметів під певну логічну категорію не вважається суттєвою і 



замінюється іншими – практично значущими – операціями: аналізом 

властивостей предмета та введеням його до наочно-діяльнісної ситуації. 

 «Створене на базі конкретних «ситуаційних» уявлень угруповання 

предметів залишалося у наших піддослідних дуже стійким: якщо 

експериментатор намагався запропонувати їм інше, засноване на абстрактній 

категорії, вони найчастіше відкидали його варіант, стверджуючи, що таке 

угруповання не відбиває суттєвих зв’язків предметів, що людина, яка у такий 

спосіб класифікувала предмети, «дурна», «нічого не розуміє». Лише в окремих 

випадках вони погоджувалися з такою класифікацією, одразу ж додаючи, що 

вона «несуттєва», а «суттєва», «правильна» тільки та, де предмети поєднано 

за участю в одній спільній ситуації» [6]. 

Подальші дослідження (М. Коул та ін.) показали, що правильніше було б 

говорити не про зв’язок типу «одна культура – один тип класифікації», – бо 

залежно від матеріалу та типу завдання можуть змінюватися й основи для 

класифікацій, обрані піддослідними, – але ці дослідження не змінили того 

факту, що певна культура робить домінуючим певний спосіб категоризації 

предметної дійсності. 

Дещо подібне фіксувалося також у дослідженнях із вивчення 

етнокультурних особливостей розв’язання вербально-силогістичних задач. 

Представники традиційних культур, де б вони не мешкали, майже однаково, але 

зовсім не «по-європейському» ставилися до відповіді на класичну силогістичну 

колізію: «Благородні метали не іржавіють. Золото – благородний метал. Іржавіє 

золото чи ні?». По-перше, досить часто члени традиційного суспільства взагалі 

не сприймали силогізм як щось цілісне, а сприймали слова експериментатора як 

три незалежні і не пов’язані одне з одним речення. Тож замість очікуваної 

дослідниками умовивідної відповіді на поставлене питання такі піддослідні 

просто повторюють, а іноді й сильно перекручують вихідні фрази. Коли ж, по-

друге, вони намагаються відповісти на кінцеве запитання силогістичної задачі, 

то майже завжди звертаються до власного життєвого досвіду («У мене є золота 

каблучка, вона не іржавіє, отже, золото не іржавіє»). Можливість робити 



висновки з положень, у яких відсутній їхній власний досвід, такі піддослідні 

категорично заперечують. 

Дається силогізм: «Далеко на півночі, де сніг, усі ведмеді білі. Нова Земля 

далеко на півночі і там завжди сніг. Якого кольору там ведмеді?» 

     «Різні звірі бувають». 

     Силогізм повторюється. 

    «Я не знаю, я бачив чорного ведмедя, інших я не бачив... Кожна місцевість 

має подібних тварин: якщо біла місцевість, то білих, якщо жовта, то 

жовтих». 

    «Ну, а на Новій Землі які ведмеді?» 

   «Ми завжди кажемо тільки те, що бачимо; того, чого ми не бачили, ми не 

говоримо» [6].  

 На відміну від представників традиційних культур, «цивілізовані 

народи», а також школярі будь-якої національності (через 2–3 роки 

школярства) здатні робити формальні умовиводи, базуючись лише на 

інформації, закладеній у великій та малій посилках силогізму. 

Що ж до розуміння принципу збереження кількості, то й у цій площині 

мислення було знайдено психологічні розбіжності між представниками різних 

культур. Було, наприклад, з’ясовано, що на відміну від північноамериканських 

або європейських дітей, які починають розуміти принцип збереження вже в 6–7  

років, половина підлітків (11–12 років) з африканського племені уолоф його ще 

не розуміють, а наочне «збільшення» кількості під час переливання з широкого 

посуду у вузький пояснюють магічними діями експериментатора.  

Отже, етнічні особливості мислення існують реально. Що можна сказати 

щодо механізмів формування етнічної специфіки інтелектуальних процесів 

Тип діяльності та тип інтелектуальних операцій. Обраний нами підхід 

змушує дошукуватися кінцевих причин етноспецифікації розумової діяльності 

в різній організації предметної діяльності представників різних етнічних 

спільнот. Так, європейська дитина обов’язково, як стверджує Ж. Піаже, 

проходить у своєму інтелектуальному розвитку стадію пізнавального 

егоцентризму. У цей період дитина взагалі не здатна поставити себе на місце 



іншого, побачити ситуацію з позиції, відмінної від власної, загалом, не здатна 

«змінити точку зору». Виконуючи, приміром, завдання на класифікування 

предметів, дитина цього рівня розвитку кладе в основу класифікації своє 

ставлення до класифікованих предметів. Водночас ескімоські діти майже не 

«страждають» егоцентричністю світобачення. Як вважають дослідники, ця 

розумова відмінність пов’язана з тим, що умови виховання дитини в обох 

культурах досить різні. 

«Система цінностей ескімосів заохочує самостійність людини, однак вона 

рішуче придушує найменші прояви індивідуалістичного ставлення до життя. 

Ескімоська культура вимагає групових дій у здійсненні основних форм 

діяльності – полювання на тюленів та карібу, рибальство за допомогою 

загати. Класифікаційні структури в ескімоських дітей розвивається поза 

найменшим впливом егоцентризму того ґатунку, який ми спостерігаємо у 

європейських дітей» [2]. 

Так само пояснюється і відсутність анімізму (тобто наділення душею 

неживих предметів природи; за Ж. Піаже, це також необхідний момент 

психічного розвитку європейської дитини) у дітей із племені манус, 

зафіксована М. Мід. Як нам уже відомо, це пояснюється тим, що дорослі манус 

ніколи не розповідають малюкам казок, легенд і подібних «небилиць», з яких 

маленький європеєць саме й дізнається про «живі» сонце, місяць, каміння, ріки 

та дерева. 

Але найістотніші докази на користь діяльнісного генезу етнічних 

відмінностей інтелектуальних здібностей людей отримано в результаті 

вивчення згаданих міжкультурних розбіжностей у засвоєнні поняття 

збереження кількості. Вивчаючи процес засвоєння цього поняття дітьми 

сенегальского племені уолоф, дослідники (П. Грінфілд та ін.) зіткнулися з 

досить незвичним, як на європейський погляд, поясненням наочного 

«збільшення» кількості води після переливання її в інший посуд. Як 

зазначалося, діти були певні, що це збільшення цілком реальне і є наслідком 

якихось магічних дій дослідника. Зрозуміло, що про розуміння збереження 

об’єму (кількості) води в цьому випадку говорити не доводиться. Але після 



того, як дослідники дали змогу дітлахам власноруч упродовж певного часу 

переливати воду з посуду в посуд, майже 75 % молодших дітей та 90 % 

старших дітей зрозуміли принцип збереження. 

Дослідження, присвячені розумінню принципу збереження, проведені 

Д. Прайс-Уільямсом серед дітей племені тів у Нігерії, надають нашій тезі ще 

більшої переконливості. Він виявив, що у віці восьми років усі діти племені тів 

успішно досягли розуміння принципу збереження рідини та твердих речовин, 

тоді як для піддослідних сенегальців і в більш старшому віці верхня межа 

становила 50 %. З пояснень Д. Прайс-Уільямса щодо поведінки дітей під час 

експериментів видно, що культура племені тів, на відміну від племені уолоф, 

заохочує активний маніпулятивний підхід до фізичного світу. Він так 

розповідає про їхню поведінку: «Ці діти активно намагаються самостійно 

виконувати операції... Окрім того, вони полюбляють маніпулювати з 

предметами, пересипаючи, наприклад, землю з однієї склянки до іншої, та 

навпаки». Подібні самостійні дії жодного разу не спостерігалися серед 

неписьменних дітей племені уолоф, і тут, можливо,  –  ключ до тієї величезної 

різниці, що існує між двома культурами щодо спонтанних результатів у 

експериментах на розуміння принципу збереження» [2]. 

Д. Прайс-Уільямс з колегами провели подібні дослідження в Мексиці, де 

вони перевіряли, чи сприяє досвід гончарної справи кращому розумінню 

принципу збереження. Результати дослідження підтвердили це припущення. У 

завданнях на збереження, в яких застосовувалася глина, діти гончарів досягли 

значно кращих результатів, аніж діти, чиї батьки мали іншу професію. Діти 

гончарів краще розуміли принцип збереження кількості, рідини, ваги та об’єму. 

Залежність типу класифікації від попереднього досвіду практичної 

діяльності добре ілюструється дослідами М. Ірвіна та Д. Маклафіна зі 

школярама та селянами-рисоводами народності мано (Центральна Ліберія). 

Учасникам експерименту пропонували класифікувати на групи невеликі картки 

із зображеними на них однією чи кількома кольоровими геометричними 

фігурами. Експериментальний матеріал давав змогу за основу класифікації 

брати колір, форму або кількість об’єктів, тож піддослідних просили 



класифікувати картки по-різному. Виявилося, що дорослі неписьменні 

представники народності мано набагато гірше, аніж школярі, могли знайти 

більше як одну основу класифікації. Але коли їм було запропоновано 

аналогічне завдання на класифікування чашок із рисом (чашки були великі й 

маленькі, рис був очищений та неочищений, до того ж, двох різних сортів), то 

виявилося, що вони здатні класифікувати цей матеріал настільки ж добре, 

наскільки школярі здатні класифікувати картки з геометричними фігурами. 

Що ж до доказів суттєво діяльнісної обумовленості форм умовиводу, 

зокрема, у процесі розв’язання вербально-силогістичних задач, то тут 

принциповими є, на наш погляд, не стільки факти можливого переходу – під 

впливом в основному шкільної освіти, – представників традиційних культур від 

спирання на власний досвід до суто формального умовиводу з посилок 

силогізму, скільки факти повернення колишніх школярів до традиційних форм 

мислення через повернення до традиційних форм діяльності, як це було, 

наприклад, у дослідженнях, проведених серед гірських киргизів П. Тульвісте. 

«У той час як добре відомо, що двох-трьох класів школи достатньо, щоб 

навчити людину майже безпомилково розв’язувати нескладні силогістичні 

задачі, у тих наших піддослідних, котрі 4–5 років навчалися у школі, правильних 

відповідей було лише 52 %, «теоретичних» обґрунтувань – 15 %. Іншими 

словами, задачі розв’язувалися на рівні випадкового успіху. Навіть у 

піддослідних з 10-класною освітою правильних відповідей було лише 67 %, що 

майже не відрізняється від показників традиційних піддослідних, які не 

відвідували школу, в деяких аналогічних дослідженнях... Результати наших 

піддослідних із будь-яким рівнем освіти виявилися значно «гіршими», ніж 

результати піддослідних з таким самим освітнім рівнем в інших дослідженнях. 

Оскільки методика була така сама, то різницю в результатах логічно 

пояснити тією обставиною, що в інших дослідженнях групу «освічених» 

піддослідних складали школярі, а у нас – люди, які відвідували школу, а потім 

повернулися до традиційних видів економічної та культурної діяльності, яка не 

потребує шкільної освіти та відповідного типу мислення» [10]. 



У світлі викладеного доцільно було б поглянути на деякі особливості 

мислительних дій українського етносу в межах його традиційної ментальності 

та спробувати конкретизувати специфіку етнічної свідомості українців. 

 

2.4.4. Особливості мислення та пам’яті українців 

Традиційно-культурні особливості мислення українців [9]. У попередніх 

розділах  деякою мірою вже висвітлювалося питання про специфіку розумових 

дій представників українського етносу та шляхи етноспецифікації психічної 

діяльності українців. Ішлося про те, що формуванню оберненості розумової дії 

сприяє оберненість паремійних образів. Досить зрозумілим є й те, що зміна 

ролей у традиційних народних іграх («кіт та миші» тощо), а також виховання в 

громаді (сім’я, «вулиця») є запорукою звільнення в майбутньому української 

дитини від пізнавального егоцентризму. Тож, хоча до певного часу малюки й не 

ділять світ на «Я» і «не Я», на живе і неживе, хоча вони все наділяють душею 

(цей дитячий анімалізм базується на розвиненому корпусі анімалістичних 

казок, легенд і бувальщин), можна бути певним і у досягненні українською 

дитиною розуміння принципу збереження кількості. І справа не лише в тому, 

що поширені серед українських дітей ліплення з глини, копання та пересипання 

землі, піску, допомога в господарських клопотах, гончарство і т. ін. очевидно 

сприяли цьому, а насамперед у тому, що розуміння принципу збереження саме 

й формується на базі зворотних операцій з об’єктом. Коли дитина може 

здійснити пряму трансформацію предмета, а потім шляхом зворотної 

трансформації повернути його у первісний стан, вона починає розділяти різні 

параметри об’єкта й контролювати змінні та незмінні властивості речей, тобто 

досягає розуміння принципу збереження. 

Можна й далі продовжувати цей «загальноєвропейський» перелік рис 

інтелектуальної діяльності, властивих й українцям. Але попри всі перелічені 

тотожності український етнос зберігає певні традиційні характеристики свого 

мислення. Як відомо, взагалі найхарактернішими ознаками «традиційного» 

мислення є його гранична конкретність, постійне звертання людини до 

власного життєвого досвіду, прив’язка до цього досвіду своїх міркувань та 



умовиводів тощо. Ця форма мислення дуже своєрідна за своєю семантикою. 

Слово тут виконує не функцію абстракції та понятійного кодування, воно є 

засобом поновлення наочно-діяльної ситуації та виявлення зв’язків між 

предметами, що входять до такої ситуації. 

Така конкретність і предметність суджень властива й українським 

народним прислів’ям порівняно з деякою «абстрактністю», «безособовістю» 

відповідних російських прислів’їв. Порівняймо: 

           Російські                                                Українські 

Опять двадцать п’ять.                  Знов за рибу гроші. 

Стерпится – слюбится                  Звик собака за возом бігти, бігтиме й за 

                                                         саньми. 

Привычка – вторая натура.          Трясе цап бороду, бо так звик змолоду 

От нужды не перебирают.            Не криви писком біля чужої миски. 

Беда всему научит.                          Навчить біда кашу їсти. 

Дурное дело не хитрое.                   Не штука – вбити крука: злови-но живого. 

 

Так звана «абстрактність» чи, навпаки, «конкретність» розумової дії – це, 

за Гальперіним, показник певного рівня її розгорнутості або згорнутості. Так, 

якщо не вважати зафіксовану різницю в побудові прислів’їв цілком 

випадковою, а розглядати її як показник більшої традиційності розумової 

діяльності українців, то можна сказати, що названа «конкретність» українських 

паремійних суджень проявиться як тенденція до більш розгорнутої 

мислительної форми у колективній думці етносу. Тобто, дещо звужуючи 

проблему, можна сподіватися, що там, де у паремійному висловлюванні 

колективна свідомість російського етносу, яка базується на розумових діях 

більшого ступеня згорнутості, ніж українська, ставить крапку, українська 

традиційна ментальність вимагає ставити кому: 

                       Російські                                     Українські 

Каюсь, виноват!                       Що ж, винуватий, і в гуси. 

Поживем – увидим.                    Побачимо, що з того буде, чи торба, чи мішок.                                                                                                  

Не смейся, горох, не лучше       Не смійся, горох, не лучче квасолі – розмокнеш,        



бобов.                                       то й лопнеш. 

Нанялся – продался.                Найнявся – продався: скажуть дверима   

                                          скрипати, то і скрипай. 

 

Навряд чи можна вважати наведені факти свідченням класичної 

традиційності української ментальності. Швидше останню треба віднести до 

ментальності перехідного типу, яку О. Лурія характеризував так: 

«Під час переходу від практичних, наочно діяльних операцій до 

теоретичних, «понятійних», останні, зрозуміло, не одразу набувають того 

складного, «згорнутого» характеру, який мають уже усталені форми 

теоретичного мислення. Спочатку мислення ще оперує «розгорнутими» 

формами, використовує раніше домінантні наочно-діяльні операції; лише 

поступово воно виходить за колишні межі й оволодіває новими, досконалими 

формами абстрагування та узагальнення» [6]. 

Цілком природно в контексті наших міркувань поставити питання про 

практично-діяльнісні підстави існування тенденції до більш розгорнутої форми 

миследій українського етносу порівняно з етносом російським. Відповідно до 

попередніх концептуальних положень вища предметна конкретність 

інтелектуальної дії має під собою «деталізованішу» (тут: предметно більш 

розгорнуту) зовнішню діяльність. А оскільки безпосереднім матеріальним 

попередником колективної думки етносу виступає також обрядова практика 

спільноти, то питання можна сформулювати так: чи можемо ми віднайти в 

структурі діяльності, в особливостях побудови української та відповідної 

російської обрядовості фундамент майбутніх відмінностей розумової 

діяльності, зокрема рівня згорнутості/розгорнутості паремійних суджень? 

Етнографія дозволяє нам ствердно відповісти на це запитання хоча б 

стосовно ритуалів передноворічної обрядовості, зокрема колядування. 

Порівнюючи зимову календарну обрядовість українців і росіян, дослідники вже 

давно звернули увагу на різницю в здійсненні обряду колядування у цих двох 

етносах, причому настільки суттєву, щоб говорити про два типи цього обряду: 

узагальнений та диференційований. 



«Зазначені два типи обряду колядування такі:  

1.  Диференційований тип обряду. Обряд проводиться з урахуванням 

кожної індивідуальності, що входить до складу сімейної общини... 

Зовнішньою ознакою цього типу обряду є колядування коло хати та в хаті і 

диференційовані колядки, з якими звертаються до кожної окремої особи, 

бажаючи їй особистого добра і щастя її сім’ї. 

2.  Узагальнений тип обряду. Під час проведення обряду мається на увазі 

сімейна община в цілому (велика сім’я), обряд, звернений до глави сім’ї (інші 

члени її згадуються за зв’язком з ним)» (В.Чичеров, 1957). 

   У свою чергу, тип обряду, особливості його організації зумовлені 

особливостями родового ладу в росіян і українців, домінуючими у цих народів 

типами сімейних общин. Українське колядування зберегло реалії більш давніх 

часів, в українських колядках проглядає первісно-демократичний тип сімейної 

общини. В аналогічних творах російського народу відображено пізніший етап 

розвитку суспільства, коли глава великої патріархальної сім’ї стає одноосібним 

розпорядником майна, безроздільним господарем. 

          Зрозуміло, що проблема традиційно-культурних особливостей 

мислення українців не вичерпується розглянутим аспектом і залученим до 

розгляду матеріалом. Але, як видається, саме керуючись принципом єдності 

психіки та діяльності, ми матимемо змогу всебічно дослідити хід 

етнологогенезу, тобто процес формування етнічних особливостей мислення. 

Культура і пам'ять: відтворення в різному культурному контексті. В 

попередніх підрозділах ми торкнулися етнічної специфіки таких пізнавальних 

процесів як сприйняття, уява і мислення. Розглянемо проблему етнічної 

специфіки пам’яті на прикладі одного з крос-культурних досліджень, яке ми 

проводили нещодавно [7]. 

У психологічній літературі описано велику кількість досліджень, 

присвячених проблемам пам'яті, в тому числі – в крос-культурному аспекті, 

починаючи з класичних робіт Ф. К. Бартлетта і закінчуючи роботами сучасних 



дослідників. Однак на відміну від традиційних крос-культурних робіт, які для 

вивчення когнітивних функцій найчастіше використовують арсенал західних 

стандартних тестових методик, не завжди враховуючи специфіку способу 

життя і діяльності досліджуваних, для нас був ближче підхід культурно-

історичної психології, який звертає увагу на екологічну валідність 

використовуваного інструментарію. Певним зразком у цьому плані виступало 

дослідження пам'яті М. Коула і С. Скрібнер, проведене з 1973 по 1978 рік у 

Ліберії [3].  Досліджуваними виступали представники народу ваї, для якого 

характерна специфічна система складової писемності. Всі піддослідні були 

розбиті на п’ять груп: неписьменні ваї; ваї, які володіють традиційним 

складовим письмом; ваї, які володіють виключно арабською писемністю; ваї, 

які засвоїли як традиційну, так і арабську мову; і нарешті, ваї, що проходять 

шкільне навчання англійською мовою. Для нашого дослідження було важливо 

те, що, використовуючи спеціально розроблений набір технік для вивчення 

запам'ятовування, М. Коул і С. Скрібнер змогли показати вплив оволодіння 

різними видами писемності на особливості запам'ятовування. Так, було 

показано, що ваї, які засвоїли традиційне складове письмо, володіють кращими 

порівняно з усіма іншими групами навичками складового аналізу мови, і в тих 

методиках на запам'ятовування, для яких був важливий подібний аналіз, вони 

показали суттєво кращі результати. Ваї, що опанували арабську писемність і 

вивчали Коран, продемонстрували незрівнянно вищі результати за методом 

«послідовне відтворення». І це також не випадково, адже процедура цієї 

методики, за якої стимульний матеріал подається таким чином, що, починаючи 

з єдиного слова для запам'ятовування, на кожному наступному кроці додається 

ще одне – фактично є точним повторенням практики вивчення Корану, під час 

якої люди засвоюють його уривки саме таким покроковим чином. І, нарешті, 

ваї, які отримали освіту в школах з англійською мовою навчання, показали 

значно більш високі результати в методиках на вільне відтворення. 

Важливість взаємозв'язку саме такого важливого елементу культури, як 

писемність і особливостей оволодіння нею, з одного боку, і специфіки пам'яті, з 

іншого, постає закономірною, оскільки, як казав свого часу Ю. М. Лотман: 



«Писемність – форма пам'яті. Подібно до того як індивідуальна свідомість має 

свої механізми пам'яті, колективна свідомість, виявляючи потребу фіксувати 

щось спільне для всього колективу, створює механізми колективної пам'яті. До 

них слід віднести і писемність» [5].  Тобто, якщо пристати до точки зору 

Ю. М. Лотмана, вивчаючи специфіку співвідношення писемності і пам'яті в 

певній культурі, ми тим самим вивчаємо взаємозв'язок механізмів колективної 

пам'яті (писемності) в її максимально екстеріоризованій формі та 

індивідуальної пам'яті як інтеріоризованої форми. Остання сформувалася в 

процесі інкультурації членів певного суспільства через оволодіння ними 

певною колективною формою – писемністю. З цієї точки зору припущення про 

потенційний взаємозв'язок і спадкоємність між писемністю і пам'яттю стають 

цілком правомірними. 

Оскільки ми планували провести крос-культурне дослідження 

українських і арабських (марокканських) студентів, то попередньо ми 

звернулися до аналізу арабської писемності і традиційних культурних практик 

арабів, які істотно відрізняються від тих, які існують в Україні, і які потенційно 

могли б впливати на особливості запам'ятовування і відтворення матеріалу 

арабськими студентами. Однією з найбільш істотних особливостей арабської 

писемності є, як відомо, лівостороння спрямованість письма і читання. Йдеться 

про арабську традицію читати і писати не зліва направо, як в Україні, а навпаки 

- справа наліво. Аналіз відповідної літератури показав, що проблема залежності 

пам'яті від напрямку письма і читання залишається мало вивченою. Однак певні 

дослідження в цьому аспекті були проведені. Так, А. Бадарні, досліджуючи 

формування різних видів пам'яті в арабських і російських дітей, писав: "У 

дошкільному віці значних відмінностей між арабськими і російськими дітьми в 

напрямку зорового сприйняття стимульних рядів не було. В процесі включення 

дітей у різну, властиву культурі, освітню діяльність починають проявлятися 

чіткі відмінності. Усі арабські діти називають стимули в ряду справа наліво, а 

всі російські діти – зліва направо, відповідно до прийнятого в культурі способу 

письма і читання" [1]. Ці спостереження дали нам підставу сформулювати 

гіпотезу про вплив засвоєних в процесі навчання стереотипів письма і читання 



на особливості запам'ятовування матеріалу. Ми припускали, що студенти-

українці будуть демонструвати більш високу ефективність запам'ятовування 

стимулів, які знаходяться в лівій половині поля зору, а студенти-марокканці –  

стимулів, розташованих праворуч. 

Ця гіпотеза в подальшому була доповнена іншою ідеєю. Ми вирішили 

перевірити ефективність запам'ятовування арабами і українцями різних видів 

стимульного матеріалу. Ми виходили з того, що в арабській культурі 

приділяється значно більше уваги формі подання письмового тексту – 

розвинене і значно поширене мистецтво каліграфії з його величезною кількістю 

технік, спеціальних шрифтів і т. п. – тобто того, на що в Україні звертають 

набагато менше уваги. Ми допускали, що подібна арабська практика може 

сприяти кращому запам'ятовуванню й відтворенню різних невербальних 

просторово-образних графічних символів і геометричних фігур. З іншого боку, 

відомо, що Коран забороняє зображення людини в будь-якій формі, тому в 

мусульманських країнах відсутні такі види мистецтва, як, скажімо, портретний 

живопис або пам'ятники видатним особистостям. Ми вважали, що цей 

традиційний дефіцит людських зображень теж може впливати на 

запам'ятовування, і, щоб перевірити цю гіпотезу, до наборів різного виду 

стимульного матеріалу включили зображення людей різних професій. 

Третій фактор, який аналізувався в нашому дослідженні, – час експозиції 

стимульного матеріалу – імовірно, мав нести допоміжну функцію. Ми вважали, 

що збільшення часу експозиції будь-якого матеріалу для представників будь-

якої культури матиме позитивне значення: зі збільшенням часу експозиції 

ефективність відтворення буде поліпшуватися. З іншого боку, ми припускали, 

що зі зменшенням часу експозиції матеріалу ті взаємозв'язки, які ми 

сподівалися виявити, – залежність ефективності відтворення від спрямованості 

письма і від виду стимульного матеріалу – будуть проявлятися яскравіше. 

Таким чином, мета дослідження полягала у вивченні ефективності 

відтворення матеріалу в арабських і українських студентів залежно від: 



1) положення матеріалу в ряді і від перебування його в правому або лівому 

зоровому полі; 2) виду стимульного матеріалу; 3) часу його експозиції. 

У нашому дослідженні взяли участь 120 студентів харківських вузів: 60 

студентів із Марокко (30 юнаків і 30 дівчат) віком від 18 до 22 років і 60 

студентів-українців із тими ж статево-віковими характеристиками. Кожна з 

етнокультурних груп, в свою чергу, ділилася на дві підгрупи залежно від часу 

експозиції стимульного матеріалу (10 або 20 секунд). Дослідження проводилося 

в колективному варіанті – по 10 студентів у міні-групі. Мовою спілкування 

була українська/російська для українських студентів і французька – для 

студентів із Марокко. 

Методичний комплекс включав наступні методики: "Пам'ять на числа", 

"Пам'ять на образи (картинки)", "Пам'ять на геометричні фігури", "Пам'ять на 

кольори", "Пам'ять на образи людей різних професій". У всіх методиках 

стимульним матеріалом був ряд із 12 клітин, в яких були зображені відповідні 

стимули. Кожен із п'яти видів стимульного матеріалу проектувався на екран. 

Порядок пред'явлення стимульного матеріалу в міні-групах варіювався. По 

закінченню відповідного часу – 10 або 20 секунд в залежності від серії 

експерименту – досліджуваним пропонувалося максимально точно і повно 

відтворити на бланках відповідей (5 рядів з 12 порожніми клітинами) те, що 

вони запам'ятали. Правильне відтворення стимулу і місця його розташування 

оцінювалося 2 балами, якщо ж стимул відтворювався правильно, але місце його 

розташування було помилковим – результат оцінювався в 1 бал. 

1. Розглянемо вплив місця розташування стимульного матеріалу на його 

запам'ятовування і відтворення. Необхідні для аналізу цього питання дані 

представлені в табл. 2.7 

Таблиця 2.7  

Результати відтворення арабськими й українськими студентами всіх 

стимулів, розташованих на різних місцях в ряді 



Місце в 

ряді 

Середнє  

 

t-тест 

 

 

Значущість 

Марокканці 

(n = 60) 

Українці 

(n = 60) 

1 8,06 7,53 2,012 0,046 

2 7,40 7,15 0,964 0,337 

3 6,83 5,75 3,257 0,001 

4 5,36 4,26 3,605 0.000 

5 4,23 3,00 4,136 0,000 

6 2,78 2,06 2,929 0,004 

7 2,71 1,75 3,517 0,001 

8 2,15 1,80 1,375 0,172 

9 1,75 1,40 1,489 0,139 

10 2,60 1,11 5,553 0,000 

11 4,75 1,45 10,434 0,000 

12 5,61 1,95 9,178 0,000 

Аналіз наведених даних дає можливість зробити кілька висновків, а саме: 

- по-перше, ефективність відтворення стимульного матеріалу, в цілому, у 

арабських студентів істотно вища, ніж у українських. Тільки різниця в 

ефективності відтворення матеріалу, який займає 2-гу, 8-му і 9-ту позиції 

в ряді, не досягає статусу статистично значущої, проте навіть у цьому 

матеріалі загальна тенденція є цілком очевидною; 

- по-друге, на ефективність запам'ятовування впливає місце розташування 

матеріалу в запропонованій матриці: в обох групах найкраще 

відтворюються стимули, які займають крайнє ліве положення в 

стимульному ряді, при тому, що кожен наступний елемент стимульного 

ряду відтворюється все гірше і так до   9-ї позиції, після чого в обох 

групах починає проявлятися протилежна тенденція – з 10-ї до 12-ї позиції 

якість відтворення поступово поліпшується. Можна припустити, що ця 

тенденція пов'язана з дією двох чинників, а саме: з одного боку – з тим, 

що більшість піддослідних починали сприйняття матеріалу з лівої 

частини ряду, тобто таким способом, як звикли читати будь-який текст, а 



з іншого – з дією ефекту краю, тому кінцеві позиції – 11-та і 12-та 

запам'ятовувалися в обох культурних групах краще. 

Обговорюючи загальну для всіх студентів тенденцію, яка була тільки що 

описана, необхідно звернути увагу на той факт, що не тільки українські 

студенти (що очікувалося), але і арабські (що не очікувалося) істотно краще 

запам'ятовували стимули, які знаходилися в лівому зоровому полі. На наш 

погляд, це пов'язано з тим, що наші іноземні досліджувані були з Марокко. У 

Марокко діти в школі вивчають дві офіційні мови – традиційну арабську і в 

обов'язковому порядку французьку – мову країни, колонією якої Марокко було 

довгий час. Тому реально всі марокканці є тією чи іншою мірою білінгвами, а 

значить, і простежити в чистому вигляді вплив традиційного арабського письма 

і читання на запам'ятовування на цій групі складно. 

Разом з тим звернімо увагу на ті місця в ряді, за якими різниця в 

ефективності відтворення матеріалу між арабськими і українськими студентами 

досягає максимальних значень – це крайні праві позиції, 11-та і 12-та. Саме цей 

матеріал студенти-араби запам'ятовують незрівнянно краще, ніж українці, що, 

на наш погляд, важко пояснити чимось іншим, ніж лівосторонньою 

спрямованістю їх традиційного письма і, відповідно, першочерговим 

сприйняттям саме цього матеріалу. Тобто цей факт підтверджує основну 

гіпотезу нашого дослідження. 

Ще одним її підтвердженням є особливості запам'ятовування арабськими 

студентами графічних образів (різноманітних геометричних фігур і ліній): коли 

арабські студенти запам'ятовували графічні образи, вони, дійсно, починали 

істотно краще відтворювати ті фігури, які розташовані в правій половині 

зорового поля, порівняно з тими, які перебували в лівій половині зорового поля. 

Одним із доказів останнього виступають наступні дані. Якщо порівняти 

ефективність відтворення студентами з Марокко першого і останнього стимулу 

в ряді образів-картинок, то їх усереднене співвідношення дорівнюватиме 1,65 

до 1,15, а ефективність відтворення людських образів – 1,13 до 0,43. З цих 



даних випливає, що перший стимул, який знаходиться в лівій половині 

зорового поля, відтворюється набагато краще, ніж останній, що знаходиться в 

правій половині зорового поля. Однак ситуація принципово змінюється під час 

запам'ятовування арабськими студентами графічних образів. Тут аналогічне 

співвідношення становить 1,10 до 1,47, тобто, як ми бачимо, під час 

відтворення графічних символів краще відтворюється останній символ, що 

знаходиться в правій половині зорового поля. Можна припустити, що саме 

графічний матеріал, схожий на традиційний арабський алфавіт – арабську в'язь, 

більше, ніж будь-який інший, актуалізує у марокканських студентів і 

традиційний спосіб читання арабами – справа наліво, що і сприяє кращому 

відтворення фігур, розташованих праворуч. 

3.  Розглянемо тепер вплив виду стимульного матеріалу на його 

запам'ятовування. Необхідні для аналізу дані представлені в табл. 2.8 

 

 

 

Таблиця 2.8  

Ефективність відтворення різних видів стимульного матеріалу 

українськими та марокканськими студентами 

 

 

Матеріал 

Середнє  

 

t-тест 

 

 

Значущість 

Марокканці 

(n = 60) 

Українці 

(n = 60) 

Цифри 10,93 6,53 8,491 0.000 

Картинки 11,65 8,82 5,292 0.000 

Фігури 8,57 4,53 9,301 0.000 

Кольори 16,28 10,45 12,248 0.000 

Люди 6,83 8,90 -4,839 0.000 



В цілому 54,27 39,23 10,497 0.000 

Наведені в таблиці дані свідчать про те, що в запам'ятовуванні різного 

стимульного матеріалу українськими та марокканськими студентами 

проявляються як загальні риси, так і відмінні. Якщо говорити про загальні риси, 

то треба зазначити, що обидві групи студентів найкраще відтворюють назви 

кольорів. Це може пояснюватися як тим, що запам'ятовування кольорів для цих 

груп студентів дійсно є більш легким завданням, так і іншим моментом. Не 

виключено, що, оскільки потенційно можливий перелік назв кольорів істотно 

більш обмежений, ніж потенційно можливий набір всіх інших стимулів, деякі 

досліджувані не стільки запам'ятовували, скільки просто перераховували всі 

знайомі їм назви кольорів, хоча зовні і складалося враження, що вони їх дійсно 

пам'ятають. Яке з цих двох пояснень правильне – в межах нашого експерименту 

перевірити було неможливо. 

Якщо звернути увагу на відмінності, то наведені в останньому рядку дані 

ще раз підтверджують зроблений раніше висновок про те, що арабські 

студенти, в цілому, відтворюють матеріал набагато краще, ніж українські 

студенти. Ця закономірність стосується всіх видів стимульного матеріалу, за 

винятком запам'ятовування людей різних професій. В останньому випадку, як 

ми і прогнозували, ефективність відтворення українцями була суттєво вищою. 

Арабські студенти найгірше запам'ятовують зображення людей, а українські, як 

ми і припускали – графічний матеріал. В обох випадках, на наш погляд, це 

пов'язано з традиційними культурними практиками та видами діяльності. 

3. Ми припускали, що збільшення часу експозиції з 10 до 20 секунд 

приведе до більш ефективного запам'ятовування будь-якого стимульного 

матеріалу. Однак отримані в експерименті результати показали, що 

ефективність запам'ятовування усіма досліджуваними всього матеріалу за 

різного часу експозиції не має статистично значущих відмінностей (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9  



Порівняльний аналіз ефективності відтворення матеріалу з різним часом 

його експозиції усіма досліджуваними і окремо за групами 

Матеріал Час (c) Усі Араби Значущість Українці Значущість 

Цифри 10 

20 

9,05 

8,42 

12,33 

9,53 

0,001 5,77 

7,30 

0,002 

Картинки 10 

20 

9,87 

10,60 

12,07 

11,23 

0,319 7,67 

9,97 

0,000 

Фігури 10 

20 

6,52 

6,58 

8,60 

8,53 

0,928 4,43 

4,63 

0,674 

Кольори 10 

20 

12,50 

14,23 

15,57 

17.00 

0,025 9,43 

11,47 

0,003 

Люди 10 

20 

7,78 

7,95 

7,47 

6,20 

0,043 8,10 

9,70 

0,005 

В цілому 10 

20 

45,72 

47,78 

56,03 

52,50 

0,099 35,40 

43,07 

0,000 

Аналіз впливу часу експозиції на відтворення різних видів стимульного 

матеріалу показує, що час експозиції позитивно впливає лише на ефективність 

запам'ятовування кольорів: для всіх досліджуваних, як і для окремих підгруп, зі 

збільшенням часу пред'явлення такого матеріалу, як «колір», ефективність його 

відтворення статистично значуще поліпшується. Для всіх інших видів 

стимульного матеріалу статистично значущих відмінностей в ефективності 

його відтворення за різного часу експозиції немає. 

Однак якщо проаналізувати ці ж дані з урахуванням національної 

приналежності наших респондентів, то одержувані висновки будуть досить 

несподіваними. З таблиці випливає, що українські студенти, як ми і 

прогнозували, демонструють позитивний вплив часу експозиції на ефективність 

відтворення матеріалу. Ця тенденція спостерігається для всіх видів стимулів, і 

тільки для графічного матеріалу вона не є статистично значущою. Тому і 

узагальнена картина в українців – позитивний вплив часу на запам'ятовування 



матеріалу в цілому, без розподілу на окремі різновиди, – наочно демонструє ту 

ж закономірність. 

Істотно інша картина спостерігається у марокканських студентів. У них 

вищезгадана закономірність спостерігається, як уже зазначалося, тільки під час 

відтворення кольорів. У всіх інших випадках ми бачимо протилежну тенденцію 

– зі збільшенням часу експозиції ефективність відтворення матеріалу суттєво 

погіршується. Найбільш виразно ця тенденція проявляється під час 

запам'ятовування цифр: в разі пред'явлення цього матеріалу відмінності в 

ефективності відтворення за різного часу його експозиції максимальні. 

Чим можна пояснити цей феномен і цю відмінність між українськими та 

марокканськими студентами? Одне з можливих пояснень полягає в тому, що 

арабські студенти користуються під час запам'ятовування дещо іншими 

механізмами. Можна припускати, що українські студенти під час 

запам'ятовування перекодовують матеріал у вербальну форму і вже в такому 

вигляді зберігають у пам'яті. Оскільки ця операція вимагає і додаткового часу, 

ефективність запам'ятовування зі збільшенням часу, природно, тільки 

поліпшується. На відміну від них марокканські студенти під час 

запам'ятовування тих видів стимульного матеріалу, де це можливо, не 

застосовують цієї допоміжної операції перекодування, вербалізації, вони 

запам'ятовують і зберігають матеріал безпосередньо в тій вихідній – образній – 

формі, в якій вони його сприймали. Тому збільшення часу експозиції їм тільки 

заважає, оскільки не дає ніяких додаткових переваг, а навпаки, включає 

процеси забування, що, відповідно, тільки погіршує відтворення матеріалу. 

Одним з аргументів на користь цього припущення є спосіб відтворення 

картинок обома підгрупами наших досліджуваних: якщо українські студенти, 

відтворюючи картинки, завжди вписували в відповідні клітинки бланка назви 

сприйнятих предметів або істот, то арабські студенти часто замальовували їх 

зображення, не використовуючи вербальну форму (чого ніколи не робили 

українці). У тому ж випадку, коли без вербалізації відтворення було 

неможливим (як у випадку з запам'ятовуванням кольорів), арабські студенти 



переходили на той же спосіб запам'ятовування, що і українці, і тоді ніякої 

різниці в демонстрації тенденції впливу часу експозиції на відтворення між 

представниками двох різних культурних груп не було. 

Висновки 

1. У проведеному крос-культурному дослідженні виявлено певні спільні 

риси в запам'ятовуванні українських і арабських студентів, а саме: 

- показано, що на ефективність запам'ятовування як українських, так і 

арабських студентів впливає місце розташування матеріалу в запропонованій 

матриці: як правило, найкраще відтворюються стимули, які займають крайнє 

ліве положення в стимульном ряду, при тому, що кожен наступний елемент 

стимульного ряду відтворюється все гірше і так до 9-ї позиції з 12-елементного 

ряду, після чого починає проявлятися протилежна тенденція – з   10-ї до 12-ї 

позиції якість відтворення поступово поліпшується. Дослідження ефективності 

запам'ятовування матеріалу, розташованого в лівому і правому зоровому полі, 

показало, що обидві етнічні групи краще відтворювали матеріал, розташований 

в лівій половині зорового поля; 

- як для українських, так і для арабських студентів зафіксовано однаковий 

вплив стимульного матеріалу на ефективність запам'ятовування: для всіх 

досліджуваних характерно найкраще відтворення кольорів; 

- для обох культурних груп доведено позитивний вплив часу експозиції 

для такого стимульного матеріалу як колір: зі збільшенням часу експозиції 

ефективність його відтворення поліпшувалася. 

2. Порівняльний аналіз запам'ятовування українськими та арабськими 

студентами виявив і певні відмінності. А саме: 

- арабські студенти в цілому відтворюють матеріал краще, ніж українські. 

Арабські студенти статистично краще, ніж українські, запам'ятовували 

матеріал, розташований як у правій половині зорового поля, так і в лівій. Однак 



різниця між українськими та арабськими студентами особливо помітна під час 

запам'ятовування матеріалу, розташованого в правій половині зорового поля. 

Якщо ефективність відтворення арабськими студентами матеріалу, який 

розташований у лівій частині зорового поля, перевищує ефективність 

відтворення українців на 15 %, то ефективність відтворення арабськими 

студентами матеріалу, який розташований у правій частині зорового поля, 

перевищує ефективність відтворення українців вдвічі. На наш погляд, ця 

різниця зумовлена відмінностями в навичках читання і письма представників 

цих культур. Для українських студентів характерним є виключно 

правосторонній спосіб письма і читання. Марокканські студенти є носіями як 

традиційного лівостороннього арабського способу читання і письма, так і 

значно поширеного у них правостороннього французького способу письма і 

читання, що, очевидно, і пояснює зазначені відмінності. Можливо також, що 

саме поєднання в марокканській культурі практики читання та письма двома 

різними способами – лівостороннім і правостороннім – обумовлює і вищу 

ефективність запам'ятовування ними стимульного матеріалу; 

- арабські студенти набагато краще, ніж українські, запам'ятовують усі 

види стимульного матеріалу за винятком зображень людей, які істотно краще 

відтворюють українці. Логічно припустити, що остання відмінність пов'язана з 

відсутністю в арабській культурі традиції зображати людей і, відповідно, з 

відсутністю практики сприйняття і запам'ятовування подібних стимулів у них; 

- найбільші відмінності в запам'ятовуванні різних видів стимульного 

матеріалу представниками досліджуваних культурних груп стосуються 

графічного матеріалу і геометричних фігур: арабські студенти відтворюють їх 

майже вдвічі краще, ніж українці. Доведено, що арабські студенти порівняно з 

українцями краще запам'ятовують і відтворюють будь-які фігури, де б вони не 

розташовувалися, але в рамках цього дослідження найцікавіше те, що вони 

значно краще відтворюють фігури, розташовані в правій половині зорового 

поля, ніж у лівій. Можна припустити, що краще відтворення арабськими 

студентами графічного матеріалу пов'язано з тим, що він нагадує їм 



традиційний арабський алфавіт, а також різні стилі і шрифти каліграфічного 

мистецтва, в той час як українські студенти ні з чим подібним в процесі свого 

життя і навчання не стикаються. Логічно припустити також, що саме графічний 

матеріал, схожий на арабський алфавіт більше, ніж будь-який інший, актуалізує 

у марокканських студентів і традиційний спосіб читання арабами – справа 

наліво, що і сприяє кращому відтворенню фігур, розташованих праворуч; 

- час експозиції по-різному впливає на ефективність відтворення 

матеріалу українськими та арабськими студентами. Українські студенти краще 

відтворюють матеріал у випадку збільшення часу експозиції, це стосується всіх 

видів стимульного матеріалу, але статистично доведено – для всіх видів 

матеріалу, крім геометричних фігур. Для арабських студентів збільшення часу 

експозиції позитивно впливає тільки на запам'ятовування кольорів, в той час як 

для всіх інших видів матеріалу погіршує його відтворення. Можна припустити, 

що ця відмінність обумовлена різними звичними механізмами 

запам'ятовування: більш безпосереднім, образним у марокканців і більш 

опосередкованим, який потребує перекодування в вербальну форму, – в 

українців. 

1. Павленко В. М. Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. – Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 448с. 

 

22.04.2020 

Замість лекції з курсу «Етнопсихологія», що повинна була бути прочитана студентам 3-го 

курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде самостійно опрацювати 

нижченаведену літературу та написати відповідний реферат на тему: «Етнічна особистість», 

висвітливши наступні питання: Співвідношення понять «соціалізація», «інкультурація», 

«етнізація» та «етнокультурна компетентність», Національний характер, Базова і модальна 

особистість, Етнічна особистість, Маргінальна особистість. 

 

       Допоміжні матеріали: 

3.1.1. Співвідношення понять «соціалізація», «інкультурація», «етнізація» 

та «етнокультурна компетентність» 

Існує система категорій, за допомогою яких описується процес етнічної 

детермінації певних психологічних характеристик. Згадаймо, що поняття 



«соціалізації» визначає процес формування базових якостей людини як 

соціальної істоти – формування її свідомості, мислення, мови, навичок 

соціальної поведінки і діяльності, пов’язаних із засвоєнням досвіду попередніх 

поколінь. Виділення з цього процесу етнокультурних аспектів описується за 

допомогою додаткових понять. 

Так, залучення особистості до культурної спадщини становить стрижневу 

ідею поняття «інкультурація». За допомогою цього поняття описують процес 

засвоєння людиною різноманітних знань, значень, уявлень, що відносяться до 

культури взагалі – не тільки до своєї і не тільки до етнічної. В результаті 

інкультурації формується особиста культура індивіда. Вона охоплює власні 

зразки поведінки в різних сферах життєдіяльності, стиль поведінки, систему 

цінностей, моральних норм і переконань і т. п. 

Поняття, що відображає в єдності весь складний процес оволодіння 

особистістю елементами етнічної культури, що допомагає їй стати повноцінним 

членом етносу, набути етнокультурну компетенцію, визначається за допомогою 

терміна «етнізація». Воно охоплює все коло явищ, пов’язаних зі становленням, 

розвитком і закріпленням в особистісних структурах якостей, які відображають 

особливості культури етносу, членом якого певний індивід є. Етнізація 

розгортається як процес набуття особливостей оціночних і моральних суджень, 

естетичних уявлень, формування «композиції» типових, властивих етносу 

навичок і умінь, стилю спілкування і поведінки. 

Перший етап етнізації особистості традиційно вважається провідним, 

базовим. На цьому етапі людина освоює, як правило, підсвідомо величезний 

обсяг етнокультури, багатство спресованого досвіду попередніх поколінь. 

Різноманітні характеристики матеріальної і духовної етнічної культури 

інтеріоризуются, формуючи етноспецифічні особливості психічної діяльності 

та світогляду індивіда. 

На другому етапі етнізації людина, вже маючи певний досвід і знання, в 

тому числі про культуру інших народів, здатна до більш критичного 

сприйняття навколишнього світу та інформації про нього. Тому вона сприймає 

вплив етнокультури більш вибірково: щось приймає повністю, щось – із 



поправками, а щось – взагалі відкидає. На цьому етапі засвоєння етнокультури 

починає доповнюватися і зворотним процесом – індивідуальною творчістю 

особистості, яка, в свою чергу, може збагатити культуру етносу. 

В процесі етнізації люди певної культури засвоюють єдиний ракурс 

бачення світу, ідентичні способи його категоризації, систематизації, типізації. 

Це стає базою для загальної переконаності в природності і правильності 

«нашого» способу життя, самоочевидності багатьох «істин», однаковості 

способів інтерпретації природного і соціального світів. Завдяки цьому 

формуються засади етнічної самосвідомості, відчуття себе як «ми» (тобто всі, 

хто сприймає і розуміє світ, як я). 

Для індивіда освоєння досвіду і системи значень певної культури в процесі 

етнізації виступає як пізнання. Цей же процес, з точки зору суспільства, 

виступає як процес навчання індивіда розуміння культури, набуття ним 

«етнокультурної компетентності». Процес її досягнення здійснюється під 

керівництвом вчителя, вихователів, сім’ї, спільноти. Етнічно компетентним 

стає той індивід, який вільно орієнтується в світі значень певної культури, 

розуміє мову цієї культури і вільно творить цією мовою. 

 

Національний характер 

Одне з перших понять, яким користувалися дослідники для опису 

особистісних особливостей жителів різних країн і представників різних 

етнокультурних груп, було поняття «національний характер». Досить широко 

воно використовується і понині. Однак зміст цієї категорії зазнав істотних змін 

за час її існування і певною мірою залишився таким, що неоднозначно 

трактується і досі. 

 Літературні джерела свідчать про те, що для перших дослідників 

національного характеру предмет дослідження обмежувався переважно описом 

характерних особливостей поведінки. Типовим прикладом такого підходу може 

служити цитата з опису національного характеру українців Слобожанщини, 

зробленого архієпископом Філаретом ще в середині ХІХ століття: «Якщо 



сказали йому, що його прохання виконати не можна, він більше не проситиме, 

не дозволяє, щоб його ображали грубими словами, він поважає себе...». 

Таким чином, більшість дослідників минулого, вивчаючи і описуючи 

національний характер, обмежувалися описом поведінки. Однак деякі автори 

зосереджували свою увагу і на певних внутрішніх характеристиках, зокрема на 

системі ставлень. Типовим прикладом такого підходу може служити дисертація 

на звання магістра, написана М. Костомаровим. Згідно з авторським 

визначенням, характер – це «особливий погляд на речі, який є як у кожної 

людини, так і у кожного народу» [2]. Близький за змістом підхід проглядався і в 

роботах відомого російського філософа і публіциста другої половини ХІХ 

століття – В. Соловйова. До визначення специфіки національного характеру 

вчений підходив через вивчення ідеалів і ціннісних орієнтацій росіян, 

порівнюючи їх із тими ж психологічними феноменами в інших народів. 

Так, на погляд В. Соловйова, ідеал російського народу – це не могутність, 

не влада над іншими народами (що є важливим спонукальним мотивом для 

представників багатьох інших націй), не багатство та матеріальний добробут 

(властиві англійцям), не краса та слава (що характерно для французів), не так 

важливо для росіян бути самобутнім народом, який зберіг традиції старовини 

(ця риса, властива англійцям, у Росії спостерігається лише у частини населення, 

зокрема у старообрядців), навіть ідеал чеснот і порядності (який підтримують, 

наприклад, німці) не є тією цінністю, якою справді дорожить і до якої прагне 

російський народ. 

Росіянам, за В. Соловйовим, властивий «морально-релігійний ідеал». Він 

існує не тільки в Росії. Так, схожі ціннісні орієнтири є підґрунтям світогляду і 

деяких інших народів, зокрема індійців. Але на відміну від них у росіян 

прагнення до «святості» не супроводжується тим самокатуванням і аскетизмом, 

який є обов’язковим атрибутом ідеалів в Індії і на Сході взагалі. Відомо, що 

будь-який ідеал має реально втілюватися в якихось справах. На думку 

дослідника, морально-релігійний ідеал росіян вимагає своєї реалізації у «святій 

справі», що її автор бачить – відповідно до релігійно-філософської концепції, 

яку він розвиває, – у діяльності, спрямованій на примирення Сходу і Заходу в 



ім’я встановлення єдиної вселенської церкви – саме в цьому, на думку вченого, 

і полягає місія російського народу. 

Метод, за допомогою якого В. Соловйов спробував визначити специфіку 

національних ідеалів і національного характеру, вельми простий. Логіка 

міркувань автора була такою: якщо який-небудь народ бажає похвалити свою 

націю, то він хвалить її за те, що йому близько, важливо та значуще, тим самим 

у самій похвальбі відображуючи деякі суттєві засади, за якими можна судити 

про наявність у суспільстві цінностей та ідеалів. Такі відгуки про свій та інші 

етноси існують об’єктивно. Вони зафіксовані в мові, в ідіомах – усталених, 

широко відомих висловах, як-то: «добрая старая Англия», «святая Русь» тощо. 

Саме аналіз таких висловів допоміг дослідникові зробити висновок про те, що в 

ідеалі російського народу мають бути втілені морально-релігійні прагнення 

(оскільки слово «Русь» поєднано в усталеному сполученні зі словом «святая»). 

Метод, запропонований В. Соловйовим, дуже цікавий, однак він викликає 

певні заперечення, найголовнішим з яких є те, що в усталених 

словосполученнях зафіксовано швидше авто- і гетеростереотипи, а 

етностереотипні уявлення, як це було неодноразово доведено, не завжди 

бувають адекватні об’єкту, в цьому разі – національному характеру. 

 

Різні варіанти співвідношення зовнішніх і внутрішніх характеристик 

спостерігалися під час вивчення національного характеру і в ХХ столітті. Так, 

Н. Джандільдін, визначаючи зміст і одночасно структуру національного 

характеру, подає їх у вигляді такої сукупності: а) звички і звичаї; б) емоційно-

психологічні реакції на явища звичного і незвичною середовища; в) ціннісні 

орієнтації; ґ) смаки і потреби.  

Деякі автори поняття національного характеру трактували взагалі набагато 

ширше і, хоча і не виходили за рамки внутрішніх, психологічних реалій, проте 

охоплювали ними не тільки особливості ціннісної й емоційно-вольової сфер, а 

й особливості інтелектуальної діяльності. 

Таким чином, неоднозначність трактування поняття «характер» у загальній 

психології відбилася і яскраво проявилася в строкатості визначень поняття 



«національний характер», коли етнопсихологія запозичила цю категорію. 

Більше того, частинка «національний» посилила розмивання і раніше нечітко 

окреслених контурів вихідного поняття. Цікаво, що у авторів ХVIII–XIX 

століть, на відміну від дослідників останніх десятиліть ХХ століття, саме 

існування національного характеру, як правило, не викликало сумнівів, тому 

дискутуватися міг тільки зміст цього поняття і методи його вивчення. 

Спочатку в уявленнях про національний характер присутня ідея про його 

стійкість і незмінність в часі. Вона була властива не тільки дослідникам, що 

стояли на теологічних позиціях («Бог створив нас такими, і такими ми 

залишимося до кінця світу»), але і вченим, які дотримувалися інших поглядів. 

Розвитку цієї ідеї сприяло уявлення про генетичну обумовленість рис характеру 

і, відповідно, про спадкову передачу його визначальних рис. Подальший 

розвиток науки сприяв відмові від подібних поглядів і зміцненню уявлення, 

згідно з яким національний характер визнавався історично змінною категорією, 

що трансформується зі зміною природних, соціально-економічних і культурних 

умов життя народу. 

Ще одне уявлення, відкинуте з розвитком науки, особливо в останні 

десятиліття, стосувалося наявності у людей певних етносів специфічних рис 

характеру. Раніше вважалося, що в національному характері представників 

будь-якого етносу можна виділити якісь унікальні риси, властивості або якості, 

які існують тільки у них і, тим самим, відрізняють їх від представників інших 

народів. Подолання уявлень про те, що є народи добрі, а є злі, є агресивні, а є 

покірні, є працьовиті, а є ледачі і т. п., супроводжувалося усвідомленням і 

популяризацією думки, згідно з якою народи відрізняються не стільки 

наявністю або відсутністю якихось характеристик (стало зрозумілим, що 

розвинені тією чи іншою мірою вони присутні у всіх людей), скільки ступенем 

їх розвитку та їх етноспецифічним співвідношенням, їх структурою. 

Розглянуті особливості сучасного трактування поняття «національний 

характер» знайшли своє яскраве вираження, зокрема, в одному з сучасних 

визначень цього поняття, яке дав П. І. Гнатенко – український філософ, який 

присвятив аналізу цього питання свої основні праці: 



«...Національний характер – це сукупність соціально-психологічних 

характеристик (почуттів, ціннісних орієнтацій, емоційно-вольових якостей, 

національно-психологічних установок), які властиві нації на певному етапі 

розвитку, детерміновані соціально-економічними, історичними та 

географічними умовами її існування і проявляються в культурі, традиціях, 

звичаях і обрядах. Національний характер – це своєрідне, специфічне поєднання 

загальнолюдських рис у конкретних історичних і соціально-економічних умовах 

буття нації» [1]. 

П. І. Гнатенко розглядає також проблему співвідношення понять 

«національний характер» і «психічний склад». З точки зору дослідника, 

принципова відмінність цих понять полягає в тому, що категорія «психічний 

склад» відображає психологічні особливості, властиві донаціональним 

товариствам, тобто товариствам первіснообщинної, рабовласницької і 

феодальної формацій. У цьому контексті можна стверджувати, що психічний 

склад, на думку П. Гнатенко, є передумовою виникнення національного 

характеру. 

 

Базова і модальна особистість 

У той час як філософи й етнографи частіше використовують поняття 

«психічний склад» або «національний характер», психологи поряд з останнім 

поняттям воліють користуватися поняттям «етнічна особистість». Одним із 

перших його варіантів було уявлення про «базову особистість». Цей термін 

виник і оформився в рамках американської школи «культура і особистість», яка 

досить еклектично поєднувала ідеї культурного детермінізму Ф. Боаса 

(зокрема, уявлення про те, що особистість формується в результаті виховання) і 

деякі положення неофрейдизму (зокрема, уявлення про те, що різні культурні 

типи особистості є результатом обмежених варіацій, що виникають на основі 

загальних, інваріантних закономірностей індивідуального розвитку). 

Прихильники школи «культура і особистість» стверджували існування в 

кожному етносі специфічної для нього «базової особистості» – структури 

особистості, найбільш пристосованої, фактично оптимальної для життя в 



умовах існування конкретного етносу. Вважалося, що ця структура передається 

від покоління до покоління завдяки так званим «первинним інститутам» – 

специфічній для культури практиці догляду за немовлятами та виховання їх. 

А. Кардінер, який очолював школу «культура і особистість», відзначав, що 

культура є детермінантою національної психології, вона впливає на особистість 

і фактично формує її, породжуючи ті типи особистості, які необхідні для 

відтворення та подальшого існування цієї культури. Сталість базової 

особистості – це результат впливу стабільної культури на однотипну біологічну 

структуру. 

Вплив фрейдизму на теоретичні розробки прихильників цієї школи добре 

простежується, зокрема, в уявленнях про роль і функції виховання дитини. Так, 

ми вже відзначали, що в процесі формування базової особистості визначальна 

роль належить практиці догляду за дітьми в дитячому віці: частота і тривалість 

годування, способи сповивання, купання і т. п. Але чому? Представники даної 

школи вважали, що від цього «досвіду раннього дитинства» залежить те, 

наскільки у дітей гальмуються або сублімують підсвідомі імпульси, 

інстинктивні бажання й емоції, що, в свою чергу, визначає риси характеру 

індивіда. Останні, сформувавшись у ранньому дитинстві, залишаються 

незмінними протягом усього життя людини. 

Структура базової особистості в уявленнях прихильників цієї школи 

містила елементи, загальні для всіх або більшості членів певної культури. У 

свою чергу, потреби базової особистості, втілені в мистецтві або релігії, так 

само як і формування способів їх задоволення, становили зміст поняття 

«вторинні інститути». Іншими словами, базова особистість була 

опосередковуючою ланкою між двома культурними утвореннями – первинними 

і вторинними інститутами. 

Таким чином, у рамках напряму «культура і особистість», який найбільш 

активно функціонував в США протягом 30–50-х років ХХ століття, йшла 

розробка ідеї існування єдино оптимальної для існування культури структури 

особистості – «базової особистості». Подальший розвиток етнопсихології в 

США супроводжувався зміною цієї ідеї. Згодом поняття базової особистості 



було доповнено поняттям «модальна особистість». Цей термін, на відміну від 

попереднього, позначав не єдино-оптимальну для певної культури структуру 

особистості, а той або ті основні типи емпірично виявлених конфігурацій рис, 

які реально спостерігалися і могли бути експериментально виявлені під час 

вивчення культур. 

Іншими словами, модальна особистість визначалася статистичним шляхом, 

за допомогою дослідження частоти виникнення певних профілів особистості в 

рамках тієї чи іншої культури. Модальна особистість визначалася як профіль, 

властивий найбільшій кількості дорослих членів певного суспільства. 

Популярним було уявлення про те, що кожна конкретна структура або профіль 

особистості може зустрічатися в будь-якій культурі, але тільки в одній культурі 

вони будуть домінувати. Істотно новим було також уявлення про те, що 

культура не обов’язково повинна бути одномодальною. Вона може бути і 

багатомодальною, тобто в ній можуть співіснувати кілька значно поширених 

структур модальної особистості. 

Багато дослідників намагалися співвіднести поняття модальної особистості 

і національного характеру. Для одних ці поняття були тотожними, інші ж 

вказували на те, що деякі відмінності між цими поняттями все-таки існують. 

Наприклад, якщо поняття національного характеру в його найбільш 

традиційному варіанті відображало специфічні риси або їх поєднання, загальне 

для всіх членів певної культури, то конкретна модальна особистість може бути 

характерною тільки для частини її членів. 

 

Етнічна особистість 

Сучасні уявлення в Україні щодо етнічної особистості найбільш повно 

відображені в системі понять, запропонованих М. Шульгою [4]. Дослідник 

розрізняє два основні підходи до вивчення етнічних феноменів: суспільно-

груповий і особистісно-типологічний. 

В рамках першого підходу етнос розглядається як самостійний соціальний 

суб’єкт, який має певну внутрішню структуру. Цей підхід дає можливість 

розкрити особливості етносу як системного утворення, яке не зводиться до 



простої суми окремих його членів. У цьому контексті в центрі уваги дослідника 

знаходяться як різноманітні зв’язки між усіма складовими елементами етносу, 

так і зв’язки між його об’єктивними характеристиками й особливостями їх 

суб’єктивного відображення в формі етнічної свідомості. 

Особистісно-типологічний підхід базується на тому, що етнос 

розглядається через характеристики, які проявляються на рівні окремої 

особистості. В його основі лежить уявлення про те, що приналежність індивіда 

до етнічної спільноти, залучення до її життєдіяльності, формує в ньому стійкі 

риси, які стають типовими для всіх або більшості членів цієї спільноти. В 

рамках цього підходу етнос і етнічна свідомість пропонується розглядати через 

призму моделі типової особистості (можливо, декількох типових особистостей). 

В рамках особистісно-типологічного підходу головними категоріями для автора 

стають поняття «етнічна модель особистості» та «етнічний тип 

особистості». 

З точки зору М. Шульги, етнічна модель особистості – це наукове поняття, 

в якому відображені як об’єктивні показники, так і суб’єктивні характеристики, 

які характеризують індивіда як члена етнічної спільноти. Модель у цьому 

розумінні – це своєрідна схема, в якій подано перелік найбільш важливих 

характеристик представника етнічної спільноти і визначено характер зв’язків 

між різними характеристиками. Узагальнення всіх етнічних моделей 

особистості певної культури становить основу «етнічного типу особистості». 

Це абстрактне, чисто логічне поняття, в якому відображено специфічні 

загальні, типові характерстики людей як членів етнічної спільноти. Таким 

чином, поняття етнічного типу особистості характеризує квінтесенцію тих 

властивостей і характеристик людини, які породжені і детерміновані його 

приналежністю до певного етносу, його культури. 

За визначенням М. Шульги, «результатом процесу етнізаціі є етнічна 

особистість, тобто сукупність психологічних... якостей, які відображають її 

приналежність до певної етнічної культури, етносу» [4, с. 5]. 

 

Маргінальна особистість 



З кожним століттям серед представників людства зростає кількість 

індивідів, які одночасно є носіями двох культур. Традиційно таких людей 

називають маргіналами (хоча в останні роки багато дослідників маргіналами 

називають тільки тих носіїв двох культур, що не ідентифікують себе з жодною з 

них). Мова йде не стільки про феномен біологічної метисації, скільки про 

наявність людей, соціалізація яких здійснювалася в умовах двох (або більше) 

різних культур. Вплив обох культур міг співіснувати в часі (наприклад, в 

умовах, коли батьки дитини належали до різних етнокультурних груп) або 

здійснюватися послідовно (наприклад, в разі міграції, коли дитинство 

проходило в одному етнічному середовищі, а юність і зрілість – в іншому). 

В останні роки етнокультурна маргінальність розглядається як феномен, 

який може проявлятися в двох основних варіантах. При цьому кожному 

варіанту відповідає певна форма прояву етнокультурної маргінальності і певні 

особливості її впливу на міжетнічні установки. Перший варіант етнокультурної 

маргінальності характеризується наявністю об’єктивного подвоєння зовнішніх 

атрибутів етнокультури (мови, традицій, стереотипів поведінки і т. п.) і не 

супроводжується суб’єктивним відчуттям кризи етнічної ідентичності (саме цей 

варіант більшість дослідників і відмовляються називати маргінальністю). 

Другий варіант етнокультурної маргінальності проявляється в різних формах 

етнопсихологічної подвійності, ознакою якої є наявність суб’єктивного 

переживання суперечливості етнокультурної приналежності. 

Виділяються два основні напрямки у вивченні етнокультурної 

маргінальності – дослідження проявів етнокультурної маргінальності на рівні 

індивідуальної етнічної самосвідомості і дослідження на рівні групової 

свідомості. Перший напрямок у вивченні цього феномена представлено 

фундаментальними роботами таких західних психологів, як Е. Стоунквіст 

(1961), який, власне, і ввів в науковий обіг цей термін, Дж. Беррі (1979), 

К. Меркадо (1990) та ін. В їх роботах висвітлено досвід розробки особистісної 

типології маргіналів, причому, як правило, розглядаються лише ті форми 

етнокультурної маргінальності, які характеризуються психологічною 



подвійністю, тобто форми другого варіанту. Критерієм класифікації маргіналів 

виступають різні особистісні способи вирішення внутрішнього конфлікту. 

Дослідники розрізняють два основні типи подолання етнопсихологічної 

подвійності: націоналістичний і посередницький. У першому випадку 

внутрішній конфлікт зумовлює появу жорстокості і негативістичного 

емоційного забарвлення міжетнічних установок. У другому випадку способом 

вирішення конфлікту стає «посередницька» діяльність, тобто маргінал бере на 

себе роль посередника у розвитку взаємин між двома етнічними групами. 

Аналіз результатів досліджень, виконаних у рамках другого напрямку, 

свідчить про те, що зміст етнокультурної маргінальності в кожному 

конкретному випадку міжетнічної взаємодії може істотно відрізнятися залежно 

від особливостей відносин між цими групами, а також від певних 

характеристик цих етнічних груп. При цьому різні автори пропонують свої 

варіанти чинників, що впливають на зміст міжетнічних відносин, на 

особливості контакту і на зміст етнопсихологічної подвійності.  

Так, низка досліджень, присвячених перевірці «гіпотези контакту», 

продемонструвала неоднозначність впливу частоти контактів на міжетнічні 

відносини і на особливості прояву етнокультурної маргінальності. В інших 

роботах фактором, що визначає результати міжетнічної взаємодії, була 

«культурна дистанція», тобто ступінь культурних відмінностей між двома 

етнічними групами. Було емпірично доведено положення про те, що чим більш 

далекими одна від одної є досліджувані культури, тим більш виразною буде 

негативістична забарвленість стереотипу й емоційних відносин між двома 

групами. Неодноразово було продемонстровано також вплив історично 

сформованих відносин як на результати міжетнічної взаємодії, так і на 

особливості відповідної етнокультурної маргінальності. 

В одній із небагатьох робіт у країнах пострадянського простору, 

присвячених безпосередньо проблемі етнокультурної маргінальності, автор 

А. Мулдашева пропонує своє бачення чинників, що впливають на 

етнокультурну маргінальність [3]. Вона розглядає цю проблему як на рівні 

групової свідомості, так і на рівні індивідуальної свідомості. 



Розгляд етнокультурної маргінальності на рівні групової свідомості 

базується у дослідниці на теоретичному підході до етносу Л. Гумільова. 

А. Мулдашева акцентує увагу на тих моментах концепції Л. Гумільова, де він 

трактує етнос як живий організм, якому притаманне своє – етнічне – поле 

(подібно до того, як існує біополе людини, електромагнітне поле і т. п.). На цій 

ідеї будується припущення Л. Гумільова про ступінь компліментарності 

етносів. Іншими словами, особливості взаємодії етнічних груп виводяться 

Л. Гумільовим із властивостей їх етнічних полів і ступеня сполучуваності 

останніх. За Л. Гумільовим, позитивна компліментарність супроводжується 

підсвідомою симпатією до представників іншої етнічної групи, а негативна – 

підсвідомою антипатією до них. На початку етногенезу етнічне поле групи має 

високу енергетичну напругу, що сприяє консолідації етносу, пізніше – у міру 

згасання первинного енергетичного імпульсу – ступінь цілісності і 

консолідованості етнічної групи зменшується. 

Відштовхуючись від цих теоретичних положень, А. Мулдашева доводить, 

що невисокий ступінь компліментарності етносів, наявність певних тенденцій 

зниження енергетичної напруги етнічного поля і негативний вплив деяких 

факторів соціального характеру визначають тип етнокультурної маргінальності. 

Роль емпіричних показників цих факторів грають такі параметри: для ступеня 

компліментарності - суб’єктивна міра близькості з представниками іншого 

етносу; міра суб’єктивного прийняття етноландшафту, в якому живе цей етнос; 

зміст і знак емоційного компонента стереотипу. Показниками характеристик 

етнічного поля, за А. Мулдашевою, є: ступінь цілісності етнічної групи (яка 

вимірюється як ступінь подібності авто- і гетеростереотипів); міра вираженості 

позитивного емоційного ставлення до своєї групи (яка вимірюється як ступінь 

суб’єктивної переваги свого етноландшафту і ступінь вираженості позитивного 

змісту емоційного компонента автостереотипу). 

На рівні індивідуальної етнічної свідомості для вивчення особливостей 

впливу етнокультурної маргінальності на міжетнічні установки суб’єкта 

А. Мулдашева використовує ідеї «життєвого світу» людини в розумінні цього 

терміна у Ф. Василюка. Досліджуючи особливості сприйняття і переживання 



особистістю кризових ситуацій, Ф. Василюк зупиняється на такій інтегративній 

характеристиці суб’єкта, як особливості його «життєвого світу». Він розглядає 

чотири можливі варіанти його існування, формуючи їх за двома критеріями: 

ступеня суб’єктивної простоти-складності внутрішнього світу і ступеня 

суб’єктивного сприйняття легкості-труднощів зовнішнього світу. Оскільки 

А. Мулдашева розглядає ситуацію маргінальності як варіант кризової ситуації, 

вона вважає за можливе розглядати характеристики «життєвого світу» суб’єкта 

в якості детермінант варіацій етнічної маргінальності на особистісному рівні. 

Проведення відповідних досліджень дало А. Мулдашевій можливість 

продемонструвати два типи маргінальної особистості. Характерною ознакою 

першого з них є суб’єктивна простота внутрішнього світу і сприйняття як 

легкого зовнішнього світу. Цьому типу відповідає і певна форма 

етнокультурної маргінальності – етнокультурна маргінальність за зовнішніми 

атрибутами етнокультури, яка, як уже зазначалося вище, не супроводжується 

переживанням конфлікту етнічної ідентичності. В цьому випадку загальний 

зміст міжетнічної установки визначається відходом цього типу особистості від 

соціальних проблем, що, в свою чергу, проявляється у байдужому ставленні до 

складнощів етнічного життя. 

Другому типу відповідають такі характеристики «життєвого світу», як 

суб’єктивна складність внутрішнього світу і сприйняття як важкого 

зовнішнього світу. У цьому випадку етнокультурна маргінальність 

проявляється у формі етнопсихологічної подвійності, причому в такій її формі, 

яка характеризується установками на вирішення проблеми етнічної 

ідентичності та супроводжується таким змістом міжетнічних установок, який 

відображає творчий підхід до вирішення проблем міжетнічного спілкування. 

Таким чином, згідно з А. Мулдашевою, провідну роль у детермінації 

особливостей етнокультурної маргінальності відіграють три основні чинники: 

два з них діють на рівні групової свідомості (маються на увазі характеристики 

етнічного поля і міжетнічна компліментарність), а один – характеристики 

«життєвого світу» суб’єкта – на рівні індивідуальної етнічної свідомості. Ці 



чинники і визначають тип етнокультурної маргінальності та його вплив на 

міжетнічні установки. 
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