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Сутність і функції уяви 

 

Відчуття і сприйняття – постачальники так званих "первинних" образів, в 

яких відбиваються предмети і ситуації, з якими людина зустрічається в процесі 

своєї практичної діяльності. На відміну від сенсорно-перцептивних процесів, 

мнемічні процеси (передусім, образна пам'ять) забезпечують формування і 

збереження "вторинних" образів реально існуючих предметів і явищ. Як і пам'ять, 

уява є функціональним органом, призначеним для продукування уявлень. Але 

якщо у вторинних образах пам'яті реальність копіюється, то в імажитивних 

процесах (тобто процесах уяви; від англ. imagination – уява) створюються образи 

таких об'єктів, з якими в реальності людина ніколи не зустрічалася. Це можуть 

бути наступні образи. 

1. Багаторазово змінений в уяві, розширений, поглиблений і трансформований 

образ знайомого об'єкту (наприклад, образ місцевості, в якій пройшло дитинство 

людини і яку багато років не відвідував); такий образ знаходиться на межі пам'яті 

і уяви; частково він є продуктом пам'яті, проте багато його елементів не 

відповідають реальності, є плодом фантазії, вигадки, неусвідомлюваних проекцій, 

підстановок і заміщень. 

2. Образна репрезентація узагальнених ідей людини про загальні властивості 

класів певних предметів, що включає ознаки їх зовнішності (наприклад, "квітучий 

сад", "мегаполіс", "спортивне суперництво", "успішна кар'єра", "красива тварина" 

і т.п.). Такі образи знаходяться на межі уяви і мислення. Вони не прив'язані до 

конкретних предметів. 

3. Казкові, легендарні, міфічні образи істот, що "населяють" вигадані світи. 

Походження одних світів і істот обумовлене впливом колективного несвідомого 



(Кентавр, Цербер, Купідон і т.п.), а інші – результат творчості (у тому числі і 

літературно-художньої) конкретних людей (наприклад, дійових осіб світів 

Д.Р.Р. Толкієна, Аркадія і Бориса Стругацьких, Ф. Баума, персонажі полотен 

Б. Валєджио та ін.). Такі образи недоступні в звичайному предметному досвіді, 

але при цьому символічно співвідносяться з ним.  

4. Відновлені образи. Уява деталізує, доповнює, відновлює неповну предметну 

обстановку, об'єкт, деякі деталі якого відсутні, незавершену дію. Збіднене, 

символічне зображення збагачується модальним різноманіттям. Роль уяви як 

засобу виходу "за межі безпосередньої інформації" особливо важлива в ситуації 

невизначеності, проблемності, значних випадань елементів ситуації, що 

сриймається (наприклад, в малюнку Екзюпері легко упізнати "удава, який 

проковтнув слона"). 

5. Сновидні образи. Вони відрізняються спонтанністю, символічністю, 

несвідомістю. Реальні просторові і тимчасові співвідношення в них надзвичайно 

спотворені. Важко знайти прямі джерела сновидінь з реального предметного 

світу. 

6. Випереджаючі образи, в яких утілюються задуми того, чого ще немає 

(образи "майбутньої реальності"). Це – моделі неіснуючих речей, стратегій 

неординарних дій і вчинків, які ще ніхто не здійснював, технологічні досягнення, 

неможливі сьогодні та ін. 

7. Образи, що народжуються при змінених станах свідомості. Це своєрідні 

видіння конкретних об'єктів і ситуацій, яким у зовнішньому світі нічого не 

відповідає, "внутрішні галюцинації", що виникають при наркотичних отруєннях, 

гострих психозах, сильному перевтомленні.  

Відтворюючи в уяві образи реальних об'єктів, людина використовує описи 

інших людей, які ці об'єкти зустрічали. Ці описи можуть передаватися усно, 

письмово або художньо (через малюнки, музику, пантоміму). Фантастичні образи 

об'єктів, які взагалі не існують (наприклад, персонажі казок, міфів), людина 

створює на основі описів і на підставі своїх власних здібностей до фантазування.  



Створення образів уяви спирається на чуттєвий досвід людини. Формовані 

уявою образи є результатом переробки інформації, отриманої за допомогою 

відчуттів і сприйнять. Тому у фантастичному образі в деякій мірі присутня 

інформація про реальну дійсність (тобто первинні образи). Проте такий образ 

будується у відсутність безпосередніх контактів зі своїм прообразом з 

предметного світу, тому він є вторинним, тобто уявленням. 

Отже, уява – це психічне віддзеркалення реальності в нових, незвичайних 

поєднаннях і зв'язках, засноване на переробці попереднього особистого досвіду і 

таке, що полягає в створенні образів об'єктів, подій і ситуацій, які ніколи 

насправді суб'єктом не сприймалися. 

Психіці властива образна генеративність, тобто здатність продукувати і 

видозмінювати образи реальних і вигаданих об'єктів і ситуацій. 

Е.Б. Старовойтенко виділяє наступні форми образної активності психіки : 

- репродукцію (буквальне відтворення образів в пам'яті), 

- образну категоризацію (створення узагальнених образів, образних понять і 

схем, абстрактних символів), 

- перетворення (динамічні зміни образів в процесі уявлення, фантазування, 

розгортання сновидінь, розвитку образних понять), 

- образну творчість (свідоме і несвідоме здійснення нових образів, символів, 

образних ідей), 

- моделювання (створення реалістичних образних картин і проектів 

майбутнього), 

- символічну генералізацію (свідоме і несвідоме узагальнення символів), 

- спонтанне генерування образів (сновидінь, марень і фантазій, проявів 

психопатологічних станів), 

- образне трансцендирування ("прозріння", "провидіння", "передбачення", що 

відбуваються при змінених станах свідомості). 

Процес уяви завжди протікає в нерозривному зв'язку із сприйняттям, 

пам'яттю і мисленням. Усі образи, якими оперує людина, не обмежуються 

відтворенням того, що було дано в сприйнятті. Навіть у першій формі образної 



активності (репродукції) перед людиною в образах може з'явитися і то, чого вона 

безпосередньо не сприймала, то, чого взагалі не було. У процесах сприйняття уява 

доповнює пропуски сенсорної даності змісту сприйняття. Воно відповідальне за 

спотворення перцептивного образу (аж до ілюзій). Проте уява істотно полегшує 

сприйняття в несприятливих умовах (при поганій видимості або чутності, 

моментальності сприйняття і т.п.). 

У кожному образі реалізуються дві тенденції – тенденція відтворення в 

пам'яті "того, що було", і тенденція перетворення (включення в підсумковий образ 

"того, чого не було"). Ці дві тенденції відтворення і перетворення присутні в будь-

якому образі в деякій єдності. Якщо переважає перша (відтворення), то йдеться в 

основному про образну пам'ять. Перетворення ж – це основна характеристика 

уяви. Уявляти – це перетворювати (С.Л. Рубінштейн). Пам'ять відрізняється від 

уяви іншим відношенням до дійсності. Головне для образної пам'яті – зберегти 

результати минулого досвіду "в недоторканості" і відтворити як можна точніше. У 

уяві, навпаки, проявляється незалежність від минулого, певний ступінь свободи 

від нього з метою його зміни, перетворення. С.Л. Рубінштейн відмічав, що у своїх 

вищих творчих формах уява здійснює відліт від дійсності, щоб глибше 

проникнути в неї. При цьому ефективність творчої уяви можна оцінити за двома 

основними параметрами: 1) по тому, наскільки уява залишається об'єктивно 

значущою, такою, що враховує обмеження реального світу, осмисленою, і 2) по 

новизні і оригінальності створених образів і ідей, що генеруються. 

Уява – необхідна сторона будь-якої людської діяльності. Цілепокладання в 

структурі трудовій, учбовій і інших видах діяльності неможливе без уяви. Вона 

дає можливість уявити кінцевий і проміжні результати діяльності, збудувати 

архітектоніку її психічних мотиваторів і регулювальників. Спортсмен, що мріє під 

час тренувань про рекорд, студент, плануючий підготовку до іспиту, актор, що 

уявляє себе в тій, або іншій ролі під час репетиції вистави, командир підрозділу, 

що розроблює план військової операції, створюють в уяві картини реальності, яку 

вони вже змінили у своїй свідомості, і яку їм належить змінити на практиці. Усі 



вони уявили результати своєї діяльності до її початку, а продукти уяви (кінцеві і 

проміжні) активно використовують для управління діяльністю. 

Процес уяви протікає в тісному зв'язку з процесом мислення. Мислення і 

уява схожі тим, що обоє 1) є формами реалізації аналітико-синтетичної діяльності 

мозку, 2) належать до вищих, специфічно людських психічних функцій, 

3) прогностичні, тобто проникають в майбутнє, дають можливість його 

передбачати, 4) виникають в проблемних ситуаціях, тобто ситуаціях 

невизначеності, що містять протиріччя між невідомим і шуканим (невідомим), 

5) мотивовані, тобто обумовлені потребами особистості, життєвою необхідністю.  

В принципі, будь-яка проблемна ситуація може стати стимулом як для 

мислення, так і для уяви. Часто буває так, що мислення і уява функціонують 

спільно. Проте для ототожнення цих двох процесів немає підстав. Основна 

відмінність між ними полягає в тому, що мислення відбиває реальність в 

категоріально-понятійній формі, а уява – в конкретно-образної. Продукти 

мислення фіксуються сукцесівно – в послідовності кодів і символів (тобто в 

поняттях, судженнях і умовиводах). Результативна сторона уяви симультанна: це 

– цілісні гештальти (тобто система уявлень, в яких вся інформація про об’єкт 

надається одночасно). 

Деякі психологи заперечували специфічність уяви, зводячи її до образного 

мислення. Проте розумове розв’язання задачі в образному плані все одно вимагає 

логічного міркування (нехай навіть і згорнутого, такого, що здійснюється майже 

миттєво, "за формулою"). В уяві, навпаки, велика питома вага інтуїтивного 

осяяння, неусвідомлюваних аналітико-синтетичних процесів. Крім того, мислення 

активується в проблемних ситуаціях помірної міри невизначеності, тобто в таких, 

коли для міркувань є певна інформаційна основа, про невідоме дещо вже відоме, а 

область невизначеності досить чітко обкреслена (наприклад, пошук 

конструктивно-технічного рішення певного вузла в проектованому автомобілі, 

розв’язання квадратного рівняння школярем, обдумування чергового ходу в 

шаховій партії і т.п.). На думку А.В. Петровського, уява починається в 

проблемній ситуації зі значною мірою невизначеності, початкові дані в якій не 



піддаються точному аналізу (наприклад, метеорологічні умови на нашій планеті 

через 500 000 років, пристрій двигуна космічного корабля, який міг би літати з 

надсвітовою швидкістю і т.п.). Таким чином, уява може бути охарактеризована, як 

особливий функціональний орган, що розвинувся у людини для подолання 

ситуацій з дуже великою невизначеністю. Уява долає неясність, невизначеність, 

заповнює пропуски і деталі нашого неточного знання про майбутнє. 

Процеси уяви можуть бути надзвичайно емоціогенними, стимулювати різні 

емоційні переживання, підтримувати настрій, або, навпаки, сприяти його зміні на 

протилежне. Так, уявляючи виконання бажання і звершення мрії, людина 

переживає позитивні почуття. Уявлення невдачі, публічного засудження, 

небезпеки викликає почуття фрустрації, провини, страху. Не випадково 

цілеспрямована робота з уявою давно і міцно увійшла до арсеналу методик 

психологічної корекції емоційних станів людини. 

Уява пов'язана не лише з механізмами реактивної (емоції), але і з 

механізмами активної регуляції психіки, тобто з волею. Уявлення успіху, образу 

перемоги над собою, звернення до конкретних або метафоричних образів 

боротьби і подолання – центральний когнітивний елемент в структурі вольового 

зусилля. Образи уяви дають можливість людині, яка спасувала перед трудністю, 

істотно розширити смисл того, що вона намагається зробити. Початковий, але 

недостатній мотив її діяльності як би отримує додаткову порцію психічної енергії 

(В.О. Іванников). Уявляючи похвалу, або критику з боку батьків, однолітків і 

інших значущих людей, дитина проявляє елементи вольового контролю над 

своїми миттєвими бажаннями. 

Образи уяви відбивають не лише видозмінену реальність, але і потреби, 

бажання, інтереси і почуття людини. Само напрям перетворення інформації в уяві 

відповідає загальній спрямованості особи, її мотивам і цілям. 

У уяві людина долає "скутість цією ситуацією", "ситуаційну обмеженість". 

Сприйняття прив'язує людину до об'єктивно існуючих предметів, ситуацій і подій 

справжнього моменту. Пам'ять повертає її до предметів, ситуацій і подій, які 

реально існували у минулому. Фантастичні образи відкривають перед людиною 



простір можливостей. У цьому просторі знаходиться величезна кількість ступенів 

свободи появи (зникнення) різних предметів, протікання різних процесів і подій. 

Це – нова, пов'язана з майбутнім дійсність. Вона ніколи ще не була предметом 

нашого сприйняття, але може стати такою в майбутньому.  

Майбутня, дана нам в уяві, дійсність звільняє людину від заданості 

сьогоденням і зумовленості минулим: вона робить нашу поведінку 

проспективною. Людина здатна діяти згідно очікуваної в майбутньому ситуації. 

Вона планує свої дії і розвиває напружену активність, спрямовану відповідно до 

передбачуваного в майбутньому, поки лише уявній ситуації. Таким чином, уява – 

це один з основних чинників поведінки (Д.М. Узнадзе, Р.Г. Натадзе). 

Уява виконує ряд специфічних функцій. 

По-перше, вона служить основою образного мислення; уявляючи, людина 

представляє дійсність в образах, розв’язує "образні завдання". 

По-друге, уява допомагає регулювати емоційні стани. Фантастичні образи 

мають виражений емоційний тон. Печаль і депресія, страх, тривога, провина, 

сором і інші негативні емоційні стани, так само, як і зайва емоційна напруженість 

взагалі, можуть бути обумовлена неконтрольованим фантазуванням. Так, 

депресивна людина спонтанно продукує образи безвихідності, похмурі картини 

свого майбутнього. Тривога – це страх, "обернений в майбутнє"; людина 

мимоволі уявляє небезпеки, які її чекають. Надлишкове відчуття провини виникає 

у тих, хто уявляє засудження і критику у свою адресу з боку значущих осіб. 

Усвідомлення потоку усіх цих фантазій, його переривання різко знижують (чи 

взагалі знімають) ці негативні почуття. Цілеспрямоване і навмисне уявлення 

успіху, розробка в уяві оптимальних варіантів розвитку подій, зосередження на 

позитивному вносять до емоційного життя людини багато позитивних 

переживань. Це негайно позначається на якості діяльності і спілкування, вчення і 

праці. 

По-третє, уява дає людині можливість впливати на свої мотиваційні 

процеси, вибудовувати ієрархії потреб і мотивів. Неможливо задовольнити 

відразу усі потреби. Для задоволення одних потреб необхідно стримувати і 



відкладати на майбутнє задоволення інших. Зворотною стороною цього процесу є 

виникнення в психіці людини постійного фону напруженості і незадоволення, 

який супроводжує велику частину її життя. Уява дає можливість утримувати цю 

напруженість на деякому помірному рівні, що не допускає виникнення психічного 

дисбалансу. Тематично, більшість фантазій – не що інше, як уявлення того, як ці, 

заблоковані "до певного часу" потреби, все ж таки задовольняються. 

По-четверте, за допомогою уяви людина регулює інші пізнавальні процеси – 

увагу, сприйняття, пам'ять, мислення. Так, конструюючи ті, або інші образи, 

людина може звертати увагу на потрібні події, зосереджуватися на тих аспектах 

реальності, які відповідають цим образам. Уява заповнює пропуски і порожнечі в 

сприйнятті. Повноцінне сприйняття без "виходу за межі безпосередньої 

інформації" взагалі не було б можливе (наприклад, у тому випадку, коли 

доводиться сприймати об'єкт, частково перекритий іншим об'єктом, або слухати 

мовлення, що заглушається шумами).  

Умовою збереження слідів в пам'яті є їх постійна переробка, оскільки 

пам'ять – це не стільки репродукція, скільки реконструкція. Кожна нова спроба 

згадати текст, образ, дію привносять щось нове у відтворний матеріал. Зміна 

слідів пам'яті з часом, що відбувається під впливом уяви, не є випадковою: вона 

відбиває узгодження мнемічного сліду з особистістю, її мотивами, поглядами, 

надіями, сподіваннями, загальною картиною життєвого шляху людини. Сказане 

відноситься не лише до індивідуальної, але і до колективної пам'яті, своєрідною 

"вершиною айсберга" якої є історичні тексти (описи історичних подій в літописах, 

хроніках, посібниках і підручниках з історії). Поява так званих "нових 

хронологій", переписування історії на догоду тієї політичної сили, яка в даний 

момент перебуває при владі, – поширене явище як у минулому, сьогоденні. Уява 

потрібна для забезпечення безперервності і спадкоємності розумового процесу. 

Цей процес не уривається, якщо суб'єкт стикається з такою проблемною 

ситуацією, невизначеність якої надзвичайно велика. Аналіз такої ситуації 

переводиться з логічного в образний план.  



У п'ятих, уява формує внутрішній план дій. Перед тим, як зробити 

практичну дію, людина може її випробувати "в думці", тобто в плані уяви. 

Виграш від цього очевидний: деякі дії можуть привести до непоправних помилок 

(наприклад, згубні наслідки самолікування, безвідповідальне рішення 

високопоставленого державного чиновника, яке привело до великих фінансових 

втрат для бюджету країни, необачні накази командира військового підрозділу, що 

веде бій з супротивником і т.п.). Ці помилки можна попереджувати, якби дії, що 

їх викликали, були заздалегідь виконані в уяві і належним чином відкориговані. 

По-шосте, уява забезпечує планування і програмування діяльності. У уяві 

мети і програми діяльності створюються, оцінюються, доповнюються і 

коригуються. У більшості випадків кінцеві і проміжні цілі діяльності існують 

саме у вигляді образів. 

В-сьомих, за допомогою уяви людина може управляти багатьма 

психофізіологічними станами організму, налаштовувати себе на майбутню 

діяльність. Через уяву можна у відомих межах впливати на органічні процеси 

(ритм і темп дихання, частоту пульсу, артеріальний тиск, температуру тіла та ін.).  

По-восьме, уява може бути засобом відпочинку і відновлення сил. Це 

відбувається при заміні діяльності фантазуванням. "Відпускаючи себе", вдаючись 

до фантазій, людина відволікається від дійсності з її багаточисельними 

дратівливими чинниками і проблемами. Фантазування в даному випадку є 

безплідним, оскільки не призводить до корисних в прагматичному сенсі 

результатів. Проте, воно все ж виявляється корисним, оскільки забезпечує: 

1) тимчасову демобілізацію на тлі розслаблення і позитивних емоцій, і 

2) попереднє розв’язання деяких проблем, які не дуже актуальні нині і тому 

знаходяться на периферії свідомості. Але вони можуть стати актуальними в 

майбутньому. 

 

Психофізіологічні основи уяви 

 



Фізіологічною основою уяви є актуалізація нервових зв'язків, які 

зберігаються в пам'яті, їх розпад, перегрупування і утворення нових систем 

зв'язків. Сліди пам'яті на психологічному рівні – це асоціативні, на фізіологічному 

– нейронні, а на біохімічному – молекулярні зв'язки. З цих вже наявних у нас 

комплексів зв'язків виділяються окремі ланки, і з них компонуються нові системи 

зв'язків. Така рекомбінація і перегрупування зв'язків стає можливою із-за 

виникнення в корі мозку сильного вогнища збудження, викликаного 

пробудженням якої-небудь потреби або безпосереднім враженням. 

Безпосередньою матеріальною основою цих процесів є кора великих півкуль 

мозку. Проте в мозковому забезпеченні процесу уяви велика також роль і 

глибинних відділів мозку, в першу чергу гіпоталамуса і лімбічної системи. 

Активність саме цих підкіркових структур пояснює виражену емоціогенність 

образів уяви. 

Зв'язок уяви з підкіркою пояснює можливість впливу (неумисного і такого, 

що має намір) людини на свої органічні процеси і рухи. Уява із-за особливостей 

відповідальних за нього фізіологічних систем до певної міри пов'язана з 

регуляцією таких органічних процесів, як обмін речовин, діяльність внутрішніх 

органів, функціонування залоз внутрішньої секреції та ін.  

Можна часто спостерігати фізіологічні реакції на уявні подразники. 

Наприклад, вселяючи людині уявлення про опік, можна викликати реальні ознаки 

"опіку" на шкірі. Коли людина уявляє себе тою, що біжить, у неї частішають 

пульс і дихання. При уяві жари, або холоду підвищується (знижується) 

температура тіла або окремих його частин. Одного лише уявлення про смачний 

обід буває досить, щоб почалося слиновиділення. 

Уява чинить вплив на рухові функції людини. Коли людина уявляє себе 

виконання трудових, або спортивних дій (підняття тяжкості, пробіжка, стрибки у 

воду і т.п.) прилади реєструють ледве помітні скорочення відповідних м'язових 

груп. Уявляючи м'язові рухи, людина поступово і непомітно для себе починає їх 

реально виконувати. Це явище дістало назву ідеомоторного акту. Незначні по 



амплітуді рухи, а також органічні процеси можуть бути помічені іншою людиною. 

На цьому заснована здатність "вгадувати чужі думки". 

На факті зв'язку уяви з органічними процесами основане аутогенне 

тренування – психотерапевтичний метод самовселяння через уявлення про власні 

психічні і фізіологічні стани. Техніка візуалізації використовується для 

досягнення прогресивної м'язової релаксації з метою зняття стресової напруги. У 

деяких варіантах застосування цієї техніки домагаються помітного зниження 

рівня артеріального тиску і частоти серцебиття за рахунок того, що людина уявляє 

себе в деякому спокійному місці (на пляжі, в лісі, в саду, в заміському будинку, в 

полі і т.п.). 

 

Процес уяви: його структура, способи й прийоми 

 

Уява як процес. Коли будь-яке психічне явище характеризують як процес, 

то звичайно мають на увазі наступне: 1) воно розгорнуте в часі, відбувається не 

одноактно, миттєво, а триває, протікає хоча б кілька секунд, а, як правило, і 

набагато довше: хоча б кілька хвилин; 2) воно не однорідне, аморфне, а містить у 

собі різні етапи, операції, способи, процедури, які один одного змінюють або один 

з одним взаємодіють, причому звичайно результати первісних операцій 

включаються до складу останніх і т.д.; 3) воно відбувається на декількох якісно 

різних рівнях, включає у свою структуру різні шари. 

Уява як психічне явище повністю відповідає перерахованим ознакам. Воно 

звичайно займає якийсь час: ми спеціально зосереджуємо на тому, щоб щось 

уявити, а іноді й спеціально виділяємо навіть годинку-іншу на те, щоб полежати 

пофантазувати. Правда, іноді образ уяви народжується як би одномоментно - 

відразу спалахує в готовому виді, однак таке буває, по-перше, дуже рідко, а, по-

друге, цьому звичайно передує досить тривала підготовча робота, здійснення якої 

ми можемо майже не усвідомлювати, але це не виходить, що вона відсутня. Що ж 

стосується етапів, способів, рівнів уяви, то багато з них ми не тільки 

усвідомлюємо, але й спеціально їх застосовуємо, концентруємо на них зусилля, 



але деякі з них можуть бути від нашої свідомості сховані, і їх виокремлюють у 

ході детальних наукових досліджень. 

Структура процесу уяви. Процес уяви, подібно розглянутому раніше 

процесу мислення (у цьому складається їхнє структурне споріднення) містить у 

собі три основних блоки: 1) конкретні способи й прийоми уяви; 2) фонтанування 

різних підходів, варіантів, що забезпечують волю руху й розмаїтість виникаючих 

образів; 3) організованість, цілеспрямованість і контроль за процесом. 

Фонтанування різних варіантів, воля їхнього породження забезпечує 

приплив того матеріалу й тих форм, у які буде відливатися результат уяви. Добре 

б використовувати лише один варіант, самий оптимальний, а інші, здавалося б 

зайві. Але як довідатися, який варіант оптимальний? Є тільки один шлях: 

розглянути їхню багато, щоб з них вибрати кращий (один або сполучення, 

«сплав» відразу декількох). 

Але таке вільне фонтанування може повести процес дуже далеко, 

відхилитися досить істотно від теми, мети, наміру, перетворитися в безцільне й 

непродуктивне блукання по світу образів. Від такого сліпого й тупого блукання 

нас охороняє блок, що забезпечує організованість і цілеспрямованість процесу. 

Адже уява завжди (або принаймні часто) здійснюється не просто так, незрозуміло 

навіщо, а для досягнення цілком певної мети, рішення конкретного завдання, що, 

втім, може іноді усвідомлюватися дуже слабко (наприклад, коли ми, втомившись, 

лягаємо на диван, щоб помріяти, така уява підлегла слабко усвідомлюваному 

нами завданню заповнити свій емоційний баланс, наситити себе приємними 

враженнями - нехай хоча б вигаданими, якщо відсутні реальні). 

Здійснюваний процес уяви перебуває як би посередині між цими двома 

крайніми полюсами: вільним фонтануванням і твердою цілеспрямованістю, - 

коливається те від одного полюса до іншого. Саме взаємодія, співробітництво 

спонтанності й організованості і є найбільш продуктивною умовою для 

народження високоякісних образів уяви. Втім, сказане вірно тільки лише в 

загальному випадку; у кожному ж конкретному випадку частки участі цих двох 

полюсів може бути різними, включаючи й крайні випадки: як повністю вільне 



фонтанування (без усякої цілеспрямованості), так тверду організацію процесу, аж 

до дії по строгих алгоритмах (без якої-небудь свободи фантазування). 

Якщо зрівняти деяке «середнє» співвідношення цих двох блоків у процесах 

мислення (див. попередній розділ) і уяви, то в цілому вірним буде наступне 

положення: мислення все-таки трохи більш зрушене до полюса організованості, 

уява ж - до полюса фантазування. Інакше кажучи, процес мислення трохи більш 

регламентований і зовнішніми, і внутрішніми вимогами до нього, процес же уяви 

- помітно менш. 

Способи й прийоми уяви – це конкретний операційний склад уяви, конкретні 

процедури, які відбуваються в проміжку між двома розглянутими вище 

полюсами, що задають уяві загальне «розжарення» і загальний напрямок її руху. 

Розходження між способами й прийомами досить умовно, різними психологами 

воно трактується по-різному. Ми будемо виходити з того, що способи – це деякі 

універсальні, всюдисущі, наскрізні процедури, на яких тримається будь-який 

процес уяви, а прийоми – більш конкретні, локальні, частки, які в одних випадках 

можуть бути присутніми, а в інших - відсутніми або навіть бути недоречними. 

Найбільш загальних способу уяви – два: 1) заснована на розумових 

операціях аналітико-синтетична діяльність (і частково узагальнено-

конкретизуюча) і 2) заснована на пам'яті асоціативно-диссоціююча діяльність.  З 

врахуванням сказаного, способи уяви, по своїй суті, опираються в остаточному 

підсумку на взаємодію способів (операцій) мислення й пам'яті; вони лежать як би 

у фундаменті уяви. Разом з тим на цьому фундаменті «виростають» і 

функціонують і прийоми, властиві властиво уяві, специфічні саме для нього (на 

відміну від мислення й пам'яті, хоча іноді провести границю буває важко). 

Сутність двох названих способів уяви полягає в тому, що в уяві завжди 

відбувається створення нових, незвичайних образів на основі й з матеріалу 

образів наявних, звичайних, відображених у сприйнятті, зафіксованих  у пам'яті й 

перетворених у мисленні. У цьому змісті уява – це відображення реальних 

об'єктів, реального світу у вигляді нових, незвичних, несподіваних образів, 

заснованих на перетвореннях образів наявних; у такому відображенні 



втримуються в єдності й відображувальний аспект уяви (він все-таки фіксує, 

відтворює не що-небудь потойбічне, а саме наша реальність); і конструктивний, 

творчий його аспект (він її відображує шляхом творчого перетворення – не 

дзеркально, як сприйняття, і не в істотних узагальнених зв'язках, як мислення, а в 

знову створюваних образах – по суті своїй нових, але твердо базованих на вже 

наявних). 

Аналітико-синтетична (а також узагальнено-конкретизуюча) діяльність 

мислення проявляється в уяві в тому, що образи, що мають, спершу аналізуватися, 

розкладаються на частини, елементи, аспекти, властивості, а потім деякі їхнього 

цього елементів або властивостей синтезуються в нові цілісні образи (а також 

спершу узагальнюються по одних ознаках, а потім конкретизуються по іншим); 

при цьому широко використовуються як істотні, так і несуттєві ознаки об'єктів. 

Асоціативно-диссоціююча діяльність пам'яті проявляється в уяві в тому, що 

вона, з одного боку, широко опирається на систему сформованих асоціацій, де 

виникнення одного образу відразу ж викликає й спливання образів інших, 

пов'язаних з вихідним, причому уява звичайно використовує не найближчі й легко 

спливаючі асоціації (це було б простим асоціюванням), а далекі й спливаючі не 

відразу, а іноді й штучно породжувані, тим самим переборюючи, розриваючи 

природний потік асоціацій (такий їхній розрив, відхід від них називається 

дисоціацією). Спрощуючи ситуацію, можна сказати так: з одного боку, уява 

рухається по второваних ланцюжках асоціацій, а з іншого боку, постійно з них 

виривається й складає такі асоціації, які в принципі могли б мати місце, але самі 

по собі не утворяться. 

Нижче дається короткий опис прийомів уяви. Розглядаючи їх, спробуйте 

визначити, у яких із них і як саме проявляється аналітико-синтетична діяльність 

мислення, а в яких і як - асоціативно-диссоціююча робота пам'яті. 

Основні прийоми уяви. Повний їх перелік на сьогоднішній день відсутній. 

Приведемо лише деякі з них, найбільш часті, типові. 

Аглютинація («склеювання») – незвичні з'єднання елементів і властивостей, 

що належать у дійсності різним об'єктам, в одному створюваному образі уяви, 



зсув в одному об'єкті того, що реально належить об'єктам різним. Приклади цього 

прийому: русалка (з'єднання тулуба дівчини із хвостом риби), кентавр (торса 

чоловіка з тулубом і ногами коня), сфінкс (з'єднання елементів відразу аж трьох 

об'єктів: це крилатий лев з особою жінки), а також хатинка на курячих ніжках, 

людина із крильми за спиною, людина-шафа, хмарочос із шиєю й головою 

жирафа вгорі. 

Перегрупування – переструктурування, зміна взаємного розміщення 

елементів усередині одного цілісного об'єкта, а також взаємна зміна їх функцій. 

Тут «склеювання» відбувається усередині одного об'єкта, але неприродним, 

незвичним способом. Наприклад, дитина малює тварину, що ходить на вухах, чує 

очима, бачить передніми лапами, а вимовляє слова - задніми; або будиночок, у 

якому боки утворені дахами, а вікно й двері виходять у небо. 

Зміна розмірів предмета – різке їхнє збільшення (гіперболізація) або 

зменшення, а також різке перебільшення їхніх функціональних можливостей. 

Прикладом гіперболізації: велетні, людина-гора, пацюк розміром з корову, метро 

між Києвом і Харковом, залізниця до Місяця. Приклади зменшення: ліліпути, 

хлопчик-з-пальчик, Дюймовочка, ціле місто у валізі. Приклади перебільшення 

функціональних можливостей: бенкет на увесь світ, чоботи-скороходи. 

Зміна кількості окремих частин цілого або їхніх відносних розмірів. 

Приклади: Змій-Горинич із сімома головами, індійська богиня із дванадцятьма 

руками, довга стонога, що ходить на двох ногах; лев з непропорційно величезною 

головою й маленьким тулубом і ногами; людина, у якої одна голова з'єднана із 

двома ногами п'ятьма різними паралельними один одному тонкими тулубами. 

Акцентування, загострення, підкреслення одного або декількох ознак 

об'єкта. Наприклад, при створенні дружніх шаржів або злісних карикатур 

особливо виділяється яка-небудь частина особи, що у цієї людини дійсно чимсь 

відрізняє її від інших, але ця її особливість різко перебільшується. Так, просто 

довгуватий і злегка загострений ніс перетворюють в орлиний дзьоб або в 

слоновий хобот, а густі брови малюють у вигляді маленьких дерев над очима; 

людини з великими м’язами на грудях і плечах малюють так, що вона ніби 



потопає в складках цих м’язів, що широко обхопили її з усіх боків, а немолоду й 

трохи сутулу людину малюють скрученою дугою. 

Підстановка замість одного предмета зовсім іншого, чимось на нього 

схожого зовні або по функціях, наприклад, у темряві боягузлива людина може 

прийняти звичайний невеликий кущ за зловмисника, що причаївся навпочіпки; 

звичайного горобця – за мишу; а також тупіт студентів у коридорі можна 

прийняти за монгольські кінноти, що промчалася; в А. Розенбаума підняте вихром 

опале листя перетворюються в образ осені, що танцює вальс-бостон; а от образ у 

поетеси А. Шульгіної: «і, як сережками, качаючи люстрами, танцює будинок». 

Зіставлення – прийом, що допомагає створити деякий образ через його 

порівняння з іншими образами і його співвідношення. Наприклад, у популярній 

книзі по фізиці читаємо: «електрон менше порошинки приблизно в стільки ж раз, 

у скільки порошинка менша - чого ви б думали? - земної кулі!» або: два в сотому 

ступені – це таке величезне число, що стільки пшеничних зерен кілька разів 

покрили б всю поверхню земної кулі.  

Наділення окремих елементів власним життям; наприклад, у повісті 

М.В. Гоголя ніс відділився від свого хазяїна й зажив власним життям: їздить по 

місту на кареті, стрижеться в перукарні; або знаменита посмішка чеширського 

кота з казки Л. Керрола: кіт посміхнувшись іде, а посмішка, відділившись від 

нього, ще продовжує висіти в повітрі. 

Одухотворення або наділення здатністю розмовляти неодухотворених або 

нерозмовляючих об'єктів; наприклад: танцюючий і регочучий будинок; колобок – 

ожилий шматок тіста; Буратіно – ожиле поліно; Чиполіно – ожила цибулина; в 

О.С. Пушкіна кіт, що розповідає казки; вітрило в М.Ю. Лермонтова, що чогось 

хоче й просить; а також кінь, що розмовляє; грім який викрикує погрози. 

Наділення об'єктів незвичайними, невластивими їм у звичайному житті 

властивостями. Наприклад: Жар-птиця (яскраво сяюча і гаряча), килим-літак 

(звичайно лежачий на підлозі раптом злетів), жінка-сонце (така добра, всіх 

зігріває), скляна людина (суть: наша психіка дуже ранима, при грубому ставленні 



може «розбитися»), рукавиця, у якій тварини оселилися як у будиночку; кінь біг, 

біг - і раптом злетів. 

Несподівані, нестандартні порівняння; наприклад, загадки: сидить дід у сто 

шуб одягнений (капустина, схована під її численними листами); без вікон, без 

дверей, повна світлиця людей (гарбуз і кавун, у ньому багато насіння); у м'ясному 

казані залізо кипить (кінь, що скаче, із вудилами в роті). 

Несподівані перетворення одного предмета в іншій. Наприклад, у казці Г.Х. 

Андерсена карета перетворилася в гарбуз, а кучері - у мишей; у російській 

народній казці жаба перетворюється в царівну; а також: старий пішов у поле й 

перетворився в крислатий дуб; метелик, що пурхає, - у гарну танцюючу дівчину; 

кульбаба в худенького рудого хлопчика. 

Вкладення величезних просторів у малі обсяги. Наприклад: у 

М.А. Булгакова величезний бал сатани помістився у просторі звичайної 

московської квартири; а також рядки В.Я. Брюсова: 

Быть может, эти электроны –  

Миры, где пять материков, 

Искусство, знанья, войны, троны 

И память сорока веков. 

Еще, быть может, каждый атом – 

Вселенная, где сто планет; 

Так – всё, что здесь, в объеме сжатом, 

Но так же то, чего здесь нет. 

Буквалізм у розумінні слів. Наприклад, фразу «з'явився із мрії» можна 

трактувати так, що мрія - це особливий простір, у якому люди або предмети 

можуть перебувати, і в потрібний момент переходити в наш світ; фразу «покупка 

боляче вдарила по кишені» можна представити так: новий холодильник боляче б'є 

ногою свого хазяїна в стегно.  

Перевертання всього навпаки. Наприклад: їхало село повз мужика; сокира 

махає мужиком; німий заволав; флюгер указує вітру напрямок, куди дути; 

водяний млин штовхає воду в ріці, щоб вона текла; щоб зупинити лавину води, 



потрібно її підпалити, і вона «згасне»; насправді ми живемо вночі в сновидіннях, 

а те, що ми робимо вдень, - це наші безглузді сновидіння. 

Типізація – це побудова деякого збірного образу, у чомусь типового для 

цілого ряду інших схожих між собою об'єктів. Часто так створюються літературні 

персонажі, т.зв. «збірні образи». Так, в І.С. Нечуя-Левицького Микола Джеря – це 

не копія, не точна замальовка вигляду й дій конкретної людини, а образ, 

сконструйований з багатьох знайомих йому селян, зібраний так, щоб він являв 

собою, на думку письменника, самого «типового» – такого, яким він повинен 

бути, щоб найбільш яскраво виразити свої сподівання – селянина-бунтаря. 

Аналогічно, у Т.Г. Шевченко Катерина – це збірний образ із багатьох 

недосвідчених, довірливих, палких дівчат: від однієї автор взяв, наприклад, 

манеру говорити співучо, від іншої – уміння покірно переносити ганьбу, від 

третьої – цілеспрямованість у пошуках свого щастя, і все це так уміло з'єднав у 

створеному ним образі, що він сприймається не просто живим, а навіть ще більш 

живим і яскравим, ніж якби це була точна замальовка людини з натури. 

 

Види уяви 

 

Як ви вже, напевно, помітили з наведених вище прикладів, прояви уяви 

надзвичайно різноманітні й часто навіть мало схожі один на одного. Дійсно, уява - 

багатолика. Існує кілька різних класифікацій уяви, кожна з яких виділяє два або 

декілька її видів, виходячи з різних її характеристик. Помітимо, що питання про 

види уяви тісно пов'язане з питанням про її функції, тому що кожен її вид виконує 

свої, цілком конкретні, функції, і вони в цілому також досить різноманітні.  

Відтворююча і творча уява. Відтворююча спрямована на створення таких 

образів, які були б не відірваними від дійсності, а максимально до неї 

наближеними; не наднезвичними, а цілком звичайними, типовими. Приклади: ви 

читаєте в книзі опис природи – закрийте очі й уявіть собі цю картинку; тут не 

потрібно фонтанувати різні вигадливі варіанти, а навпаки, треба діяти 

організовано, строго по книзі. Зрозуміло, і тут ви неминуче привнесете щось своє, 



відоме вам по особистому досвіду перебування в таких місцях або перегляду 

кінофільмів, причому в кожного створена картинка буде своя, тому що в кожного 

досвід накопичених раніше вражень унікальний. Тут завдання не відійти від 

реальності, а навпаки, до неї підійти, за допомогою уяви. Аналогічно ми чинимо, 

коли читаємо опис зовнішності іншої людини, її внутрішнього світу, опис далеких 

від нас історичних подій, чуємо по радіо про різні події, а також розглядаємо 

географічну карту, технічні креслення, план-схему міста. Ці та подібні словесні й 

образні описи спеціально створюються з розрахунку на роботу нашої уяви; поза 

такою його роботою - це лише порожні слова й малюнки; з іншого боку, глибоке 

проникнення в ці описи є одним з важливих способів розвитку уяви в дитини. При 

цьому корисно, по-перше, чітко слідувати інструкції-опису, реалізовувати всі її 

«пункти», а з іншого боку, строго в заданих інструкцією межах виявити й своє 

спонтанне фонтанування різних варіацій і нюансів; це анітрошки не зашкодить 

створеній картинці; навпаки, вона наповниться всіма фарбами життя. У цьому 

виді уяви проявляється її пізнавальна функція - з її допомогою ми пізнаємо 

фактично увесь світ, усе, що виходить за вузькі рамки нашого власного життєвого 

досвіду; така уява для нас - це вікно у величезний віддалений від нас світ. 

Творча уява спрямована, навпаки, на створення образів зовсім нових, 

нестандартних; і вони створюються не по готових інструкціях-описах, а 

самостійно, при відсутності заданого шаблона. У найбільш повному, зробленому 

виді, вона проявляється в роботі винахідників, конструкторів, художників, 

письменників (деякі приклади його прояву див. у попередньому розділі, де 

описані прийоми уяви), однак, хоча й у недосконалому виді, вона проявляється й 

у повсякденному житті кожної людини. Так, при грі у футбол, хлопчик творчо 

конструює в розумі образ дуже вдалої подачі м'яча для удару по воротах 

супротивника, причому робить це з урахуванням всіх нюансів сформованої 

унікальної ігрової обстановки, і далі намагається цей створений образ втілити у 

свої дії (це, безумовно, найвищий рівень творчої уяви, навіть якщо цей хлопчик і 

не усвідомлює цієї своєї здатності, і навіть якщо цей образ втілити в життя не 

вдалося). 



При цьому межа між уявою творчою і відтворюючою досить нечітка. 

Наприклад, опис якої-небудь події подано в книзі дуже коротко, лише штрихами. 

У створеній на його основі картині будуть сполучатися ознаки обох видів уяви: з 

одного боку, відтворення декількох штрихів, з іншого боку, самостійна побудова з 

опорою на них усе інше.  

Довільна й мимовільна уява. Довільна – чиниться спеціально, 

цілеспрямовано, іноді навіть із деяким зусиллям (зрівняйте з довільною пам'яттю 

й увагою), а мимовільна - протікає як би саме собою, автоматично, без 

спеціального наміру що-небудь уявити й зовсім без напруги. Так, читаючи в книзі 

опис якої-небудь події, в однієї людини відповідні їй образи спалахують самі по 

собі, мимоволі, а в іншої вони можуть виникнути лише коли вона спеціально на 

цьому зосередиться й прикладе до цього старання. Також і творча уява може бути 

й довільною (художник довго й болісно намагається підібрати потрібний образ), і 

мимовільною (як у наведеному вище прикладі із хлопчиком-футболістом).  

Замінна й продуктивна уява. Замінна пов'язана з відривом від життя, з 

відходом від реальних життєвих ситуацій. Людина відгородилася від роботи, 

закинула побутові справи, усамітнилася, лягла на диван – і дала простір своїй 

уяві! У створюваних нею образах вона, на відміну від реального життя, – і 

авторитетна, і багата, і кохана, і вольова! Всі ці образи не тільки не допомагають 

їй у житті, але й навпаки заважають: адже замість того, щоб здійснити в 

реальності хоч що-небудь конкретне, вона просто витрачає час на марне 

фонтанування. Така уява просто заміщає її реальне життя приємними картинками. 

Однак вона все-таки виконує важливу функцію: відновлює її емоційний баланс, 

дає приплив, хоча заснованих на ілюзіях, але все-таки позитивних емоцій; це як 

би короткочасна віддушина, у якій вона може передихнути від труднощів життя. 

Продуктивна ж уява припускає обов'язкову практичну користь від уяви, 

втілення в тому або іншому ступені образів уяви на практиці. Так, зображення 

місцевості на карті допомагає людині засвоїти інформацію для відповіді на іспиті, 

для успішного орієнтування в незнайомому місті; задумана юним футболістом 

комбінація приводить до перемоги в грі; задумане художником або письменником 



втілюється в картині або книзі; створене винахідником стає новим предметом, що 

полегшує нашу працю або побут; побудовані людиною плани цікавого 

проведення відпустки або завтрашнього вечора втілюються (у тому або іншому 

ступені) у цікаво й корисно проведений час. Це завжди уява для справи, для 

втілення в життя, на відміну від замінної, котра не для справи, а для заміни справ.  

Замінна уява в цілому корисна й необхідна людині, але важливо, щоб вона 

посідала лише невелике місце й час у житті людини, але якщо її занадто - те це 

вже погано. 

Спадкоємна й стрибкоподібна уява. Спадкоємна - це коли один образ 

плавно перетікає в іншій, тематично з ним зв'язаний, це уява в рамках однієї теми 

або рішення одного завдання - «про те саме»; одна уявлювана подія підготовляє 

ґрунт для іншої, інша - для третьої й т.д. Стрибкоподібна - це коли образи 

безсистемно, хаотично змінюють один одного, людина з одного раптом 

перескакує на інший, не пов'язаний з першим, і т.д., тобто замість плавного плину 

образів - суцільний сумбур. 

Інтравертована й екстравертована уява. Перше спрямована на самого себе й 

усе, що з нами безпосередньо пов'язане. Друга - на зовнішній світ: на інших 

людей і на предмети поза безпосереднім їхнім зв'язком з нашим «Я». У першому 

випадку, створюються різні образи самого себе, своїх дій, свого життєвого шляху, 

наприклад, ідеальний образ себе в майбутньому, уявлення максимуму свого 

щастя, уявлення сходинок своєї професійної кар'єри, а також народження образів 

ідеальної дружби, любові, різні сексуальні фантазії. У другому випадку, тематика 

уяви пов'язана з конструюванням різних механізмів і приладів, із проектуванням 

ідеальних міст, створенням літературних сюжетів і персонажів.  

Конкретна й абстрактна уява. Перша відбувається в конкретних образах, 

наповнених всім різноманіттям своїх ознак і проявів, що живуть яскравим і 

соковитим життям, наприклад, створення детального образу свого завтрашнього 

успіху, чітке планування всіх нюансів інтер'єру після ремонту квартири. Друга 

відбувається переважно в абстрактних схемах, кресленнях. Так, удосконалити 

деяку технічну деталь можна орієнтуючись або на її конкретний образ, або її 



абстрактну схему на кресленні; створювати зручне для проживання місто своєї 

мрії можна з опорою або на конкретні образи будинків, парків, доріг, або на 

абстрактну його схему типу карти з розташуванням вулиць і нанесенням на них 

ліній, що позначають транспортні маршрути. 

Чітко й нечітко відокремлена від дійсності уява. При здійсненні першого 

людина точно усвідомлює, що це саме уявлюване, а не реальне, і між 

виникаючими в неї образами й дійсністю проходить чітка межа (у мріях я такий-

то, а в житті зовсім інший). При здійсненні другого ця межа частково або 

повністю стирається, і людина приймає образи своєї фантазії за реальність 

(наприклад, дитина уявляє, що у відкриту кватирку до неї залітають різні казкові 

істоти, у тому числі й вороже налаштовані; у якийсь момент вони стають 

настільки яскравими, що вона їх приймає за реальність і від страху кричить). 

Реалістична й нереалістична уява. Перша пов'язана з породженням образів 

таких об'єктів і ситуацій, які або реально існують у дійсності (як по описанню в 

книзі створення зовнішнього вигляду людини), або цілком могли б існувати, хоча 

в дійсності поки не існують (наприклад, образ ідеального президента або 

уявлення своєї власної родини, якою вона буде через п'ять років), або не занадто 

відрізняються від них, у цілому на них схожі (літературні персонажі - носії добра 

й зла, сили й боягузтва, розуму й дурості, - нехай вони вигадані й у дійсності 

неможливі, але вони все-таки мало відрізняються від того, що є насправді). 

Нереалістична ж уява має справу з образами, що різко відрізняються від того, що 

у світі існує реально, наприклад, усілякими монстрами, які ні зовні, ні ментально, 

не схожі ні на людей, ні на тварин, або особливими світами, у яких інше число 

просторових вимірів і діють несхожі на наші фізичні закони (такі образи 

переважають у літературному жанрі «фентезі»).  

Статична й динамічна уява. Перша має справу зі створенням образів 

статичних, стабільних, нерухливих, що як би застигли в одній позі. Друга – зі 

створенням динамічних картин, постійним рухом, переміщенням, зміною образів. 

Прикладом перших можуть бути образи, втілені в малюнку або скульптурі, 

других – на кінострічці, у музиці, у танці.  



Ініціативна й нав'язана уява. Перша здійснюється з ініціативи (за бажанням, 

сваволі, або відповідно до поставленої мети) самої людини: я захотів - от і почав 

уявляти; джерело процесу і його рушійні сили перебувають усередині людини. 

Друга відбувається вимушено, як нав'язана, задана ззовні, іноді навіть крім 

бажання людини й всупереч йому, як би насильно. Таку уяву звичайно в нас 

запускає нав'язлива, настирлива реклама, що агресивно вривається в наш 

ментальний простір і формує в ньому далекі нам образи.  

Залежно від наявності або відсутності емоційних компонентів і їхнього 

знаку, виділяють чотири види уяви: беземоційну, з відсутністю скільки-небудь 

виражених емоцій будь-якого знаку (наприклад, при читанні креслень, при 

технічній творчості); позитивно забарвлену, тобто таку, що протікає на тлі 

позитивних емоцій (радості, щастя, блаженства, задоволення) або таку, що їх 

породжує (наприклад, образ своєї щасливої родини, правила життя в щасливій 

державі, передчуття завтрашньої цікавої зустрічі); негативно забарвлену, тобто 

пов'язану із протіканням й породженням негативних емоцій (страху, суму, 

зневіри, гніву), при цьому іноді їх мимовільне «накручування» (наприклад, дочка 

затрималася на півгодини, а мама уявляє собі всілякі картини нещастя, які могли з 

нею статися; або співробітника запросили на розмову до начальника, а він уявив 

собі найсильніший рознос); а також емоційно-амбівалентну, тобто таку, що 

поєднує в собі й позитивні, і негативні емоції одночасно (наприклад, це сцени 

важкої й небезпечної боротьби, що поступово веде до перемоги; уявлення себе 

стоячим на вершині над прірвою; різні сексуальні фантазії, у яких сильне 

задоволення досягається в сполученні з муками, заподіюваними партнером). 

Залежно від переважної репрезентативної системи, у якій розвертаються 

образи уяви, виділяють такі її види: візуальна, тобто зоровими образами 

(наприклад, складання візерунків, малювання карикатур, сприйняття хмари як 

ведмедя); аудіальна, тобто слуховими образами (наприклад, композитор складає 

мелодію, піаніст імпровізує); кінестетична, тобто в шкірно-кінестетичній (а також 

смаковій і нюховій) модальності (наприклад, планування й уявне виконання 

спортивних або танцювальних рухів; уявлення незвичайної легкості в тілі при 



релаксації); а також комплексна, коли задіяні одночасно всі три або хоча б дві із 

трьох основних репрезентативних систем (наприклад, при розучуванні ролі 

артистом, коли він уявляє й свій зоровий образ, і тембр свого голосу, і 

особливості своїх рухів). 

 

Форми прояву уяви 

 

Основними формами, в яких можуть реалізовуватися продукти уяви, є 

фантазії, мрії, ідеали, марення, сновидіння, галюцинації. 

Фантазія – це неправдоподібний (неймовірний, химерний, фантастичний) 

образ. Фантазією називають і процес створення образу (фантазування), і його 

продукт (результат цього процесу, неймовірний образ) і навіть властивість особи 

(наприклад, "у нього багата фантазія"). Розрізняють містичні, казкові і науково-

фантастичні образи фантазії.  

Часто фантазію (фантазування) ототожнюють з уявою, але це невірно. 

Фантазування – це окремий випадок реалізації уяви. Уява і фантазування 

розрізняються в декількох аспектах. 

По-перше, фантазуючи, людина створює неправдоподібні, неймовірні 

образи, а уявляючи, вона може продукувати будь-які за ступенем вірогідності 

образи (навіть такі, які мають свої прототипи в реальному житті, або напевно 

будуть реалізовані в майбутньому, як, наприклад, образи, створені талантом 

Ж. Верна). 

По-друге, образи уяви і фантазії різні за їх спрямованістю. Перші 

орієнтовані в основному на реалістичні, стійкі, зрозумілі і прийняті іншими 

перетворення в речовому, соціальному, культурному середовищі. Вони 

спрямовані зовні. Фантазії можуть бути нереалістичними, дивними з точки зору 

іншої людини, а іноді – і самого суб'єкта фантазування. Вони спрямовані 

переважно всередину, призначені для досягнення суб'єктом прийнятних 

внутрішніх станів. 



По-третє, у суб'єктів, що уявляють і фантазують – різні статуси в результаті 

їх активності. Людина, що уміє уявляти, як правило, високо цінується 

сучасниками і нащадками. Зазвичай вона – учений, письменник, художник, 

політик, інженер, філософ, режисер, композитор, психотерапевт, полководець, 

менеджер. Такі люди створюють нові і соціально значущі продукти духовної і 

матеріальної культури. Фантазер – це звичайна, нічим особливо не видатна 

людина, фантазії якої призначені для огороджування від тягот життя. Фантазії 

допомагають неї виразити свої бажання, що пригнічуються оточенням.  

У четвертих, уява розгортається у вимірі того, що "ще не було, але 

можливо", у вимірі "очікуваній дійсності", "ідеальній можливості", "нібито 

існуючого", "образній моделі майбутнього". Фантазія протікає в просторі того, що 

"не було", "неможливе, нездійснене для мене", тобто "таємного, недоступного", 

"нездійсненного, але бажаного", "такого, що було у інших, але у мене не було і не 

буде". Фантазії інтимні, ми відносимося до них як до своїй таємниці, приховуємо 

їх, проживаємо в самоті, іноді соромимося їх, тому що вони прямо вказують на те, 

що не вистачає нам в житті, на бажання, які ми хотіли б залишити в тіні нашого 

"я". 

По-п'яте, характерна риса уяви – вираження, втілення, матеріалізація, 

кінцевий перехід образу в предметний план. Суб'єкт уяви хоче зробити продукти 

своєї творчості спільним надбанням (опублікувати роман, впровадити винахід, 

брати участь в художніх виставках і т.п.). Уява прагне, кінець кінцем, бути-для-

інших. Фантазії, навпаки, інтимні; ми приховуємо їх. Фантазія прагне бути-

тільки-для-мене. 

По-шосте, уява виникає як в результат свідомого, суб'єктивно 

організованого творчого пошуку, так і при спонтанному образотворчості (але і в 

цьому випадку її продукти все одно проникають у свідомість). Основне джерело 

фантазії – несвідома психіка. Фантазійні образи сплітаються в міфологічні 

сюжети, наповнюють картини індивідуального життя темами, вкоріненими в 

колективному несвідомому.  



Фантазуючи, людина шукає відповідність особистого життєвого шляху 

казковим і легендарним подіям. У фантазії ми знаходимо схожість між собою і 

символічним персонажем, отримуємо "докази" наших виняткових сил, дарувань, 

містичних здібностей, особливій місії в житті, приналежності до середовища 

обраних. Фантазії суб’єкта можуть перетворитися на тонко і складно 

влаштований образно-смисловий світ, який плідно живитиме моделі і задуми його 

поточного життя. Важливо, тільки, щоб цей світ людина не плутала з реальним 

світом. При деяких формах шизофренії фантазійний план життя повністю заміщає 

собою інтегральний образ реальності. Люди, які страждають неврозами, схильні 

занурюватися у фантазії для позбавлення від тривоги, страху, напруги, для 

отримання задоволення. Фантазії служать їм засобом збудження і натхнення.  

Іноді фантазія сприяє позитивному наповненню подій в житті людини, що 

мають невизначений характер. Фантазійна переробка інформації про подію 

перетворює її на "виключно позитивне, підбадьорююче, багатообіцяюче, таке, що 

вселяє надію". Так, закохана людина створює образ улюбленої людини, 

створюючи фантазійне обрамлення її манерам, словам, діям, вчинкам. 

Мрія – особлива форма прояву уяви, в якій синтезовані її образні 

(когнітивні) і спонукальні (мотиваційні) аспекти. 

З одного боку мрія – це образ бажаного майбутнього. Мрія значно більше, 

чим усі інші форми фантазії, відповідає реальності. Проте в ній зберігається 

дистанція між тім, що є насправді і уявним. Очікуване в ній не гарантовано, а має 

лише гіпотетичний характер. Мрійник віддає собі в цьому звіт, але проте 

сподівається, що коли-небудь реальність співпаде з його суб'єктивним баченням. 

Мрії принципово можуть бути здійсненними, що зазвичай вимагає значних 

вольових зусиль, витрат часу, енергії.  

З іншого боку мрія – це образ бажаного майбутнього. Вона спонукає 

людину до активної праці і творчості. У психології мотивації мрію трактують як 

одну з форм мотивів, оскільки вона часто грає роль спонукальної причини і 

мотиву діяльності. Мрія кінець кінцем прагне до втілення ідеального Я, життєвих 

перспектив людини, до реалізації ідеї самоудосконалення. У ній є щось містичне, 



оскільки її здійснення уявляється людині не як планомірна, щоденна і копітка 

робота, а як деякий блискучий подвиг. 

У деяких людей мрія може перетворитися на нерухомий образ-фікцію, який 

зберігає потужну вимогливу силу, зачаровує. Така людина перестає реалістично 

розуміти і тлумачити що відбувається: нею оволодіває сліпа пристрасть до 

предмета своєї мрії (наприклад, спроби літньої людини повернути молодість, 

безглузде прагнення до нагород, до атрибутів влади і т.п.). 

Ідеал – це втілені у фантастичному образі кращі тенденції людини. Ідеал є 

зразком для наслідування, оскільки він має гранично досконалі властивості. У 

ідеалах в образній формі представлена сукупність найпривабливіших людських 

рис. Як правило, це то, чого бракує самому носієві ідеалу, то яким би він сам хотів 

стати (якби усе було можливо і усі засоби самоудосконалення були доступні). 

Ідеали недосяжні, проте будучи втіленими у відповідному образі, вони ефективно 

стимулюють і регулюють розвиток людини, визначають напрям її життєвого 

шляху. 

Мрії і ідеали – продукти як активної, так і пасивної довільної уяви. І мрії, і 

ідеали залежать як від індивідуальних особливостей особистості, так і від 

соціально-історичних умов, в яких людина живе. Мабуть, мрії і ідеали 

здебільшого є полімодальними (при провідній ролі зорової складової). 

Ще одна форма реалізації пасивної уяви – марення. Це образи бажаного 

майбутнього (рідше – минулого або сьогодення), що ідеалізується, з 

усвідомленням їх нереальності і нездійсненності. Марення не пов'язані з волею, 

оскільки образи, що в них містяться, суб'єкт не збирається утілювати в життя.  

Марення – специфічний процес, який майже завжди супроводить роботу 

безсонної психіки і завжди готовий зайняти її місце. Найчастіше це відбувається в 

стані стомлення (психічного і фізичного). Марення повністю спонтанні. 

Фантазування в них, як і в сновидіннях, проявляється безперешкодно: це 

своєрідне сновидіння наяву. Марення неясні, неконкретні, розмиті, уривчасті. 

Свідомий план в них значно приглушений, явний сюжетний зв'язок відсутній. 

Марення представляються в основному в зоровій і слуховий модальностях.  



Картини марень досить реалістичні в тому сенсі, що в них не фігурує що-

небудь абсолютне неможливе. У них, як правило, не буває кентаврів, химер і т.п. 

Проте, відчувається присутність інший, невідомій реальності. Фантастичні 

картини марень переважно егоцентричні – це оповідання про нашу долю, наші 

пригоди. У них людина грає незвичайні піднесені ролі Лицаря, Жертви, Володаря, 

Мудреця, Коханця та ін. Відбувається захоплюючий відліт від реальної ситуації, 

переживається неординарне почуття задоволення. 

Сновидіння – це суб'єктивно переживані мимовільні уявлення під час сну. 

Сновидіння непідконтрольні свідомому регулюванню, підпорядковані 

ірраціональному принципу. Для них характерні: 1) заміщення дійсного недійсним 

(хоча можуть бути присутніми і елементи, що відбивають реалії денного життя), 

2) витіснення того, що було тим, чого ніколи не було, 3) створення з образів 

звичайних речей немислимих комбінацій, 4) встановлення незвичайних 

тимчасових стосунків між подіями, 5) постановка предметів в незвичайні (і навіть 

неможливі) просторові стосунки, 6) синтез елементів сновидіння в ціле, 

підпорядковане невідомій суб'єктові мети, таємному бажанню, 6) розв’язання 

проблем людини уві сні незвичайним, неординарним способом. 

Жодна свідома форма реалізації уяви не може порівнятися з сновидінням в 

ступені відходу від реальності. Елементи денної реальності в сновидінні 

ставляться в таке неприродне положення, що зв'язок його з дійсним світом стає 

незрозумілим, підлягає тлумаченню. Сюжети і образи сновидінь відбивають 

основні мотиви і установки суб'єкта – зазвичай в замаскованої (символічної), 

рідше в незамаскованій (прямій) формі. 

Психоаналітики виділяють три основні категорії сновидінь : 

- змістовні і зрозумілі (вони легко вписуються в загальний потік переживань і 

вражень від реального світу, без зусиль можуть бути пояснені), 

- змістовні, але дивні (суперечать реальному життю, несумісні з потоком 

звичних переживань), 

- безглузді і дивні (незв'язні, сплутані). 



Сновидіння представлені в основному в зоровій модальності. Проте в канву 

сновидінь часто вплетені і звукові компоненти. Образи інших модальностей 

(нюхові, смакові, рухові та ін.) у сновидіннях – явище дуже рідкісне.  

Людина уві сні зайнята виключно собою, поглинена незвичайним 

самовідчуттям, самосприйняттям, прихованими ідеями про себе, самооцінками і 

самопереживаннями. Сновидіння можуть бути схожі з денними враженнями за 

ознакою достовірності, виразністю, "об’єктивності" проживання. Але при цьому 

уві сні зникає звичний, денний світ: він міняється на світ ірреальний, який 

здається справжнім життям.  

Продукування образів сновидінь виконує наступні функції: 1) охорона сну, 

забезпечення його безперервності, 2) виконання бажань, 3) покарання (через 

страх, який виникає із-за появи образів, що лякають), 4) переживання 

екзистенціальної події, в якій є якесь повідомлення для людини, яка бачить сон, 

5) переживання тіньової сторони особистості (Тіні за К.-Г. Юнгом), 6) спроба 

розв'язати яку-небудь життєву проблему того, хто бачить сон. 

Галюцинації (від латинського gallutinatio – марення) – це недовільні 

фантастичні образи, що мають для суб'єкта характер об'єктивної реальності; при 

цьому реальні подразники образів відсутності. Причини галюцинацій – психічні 

захворювання, важкі душевні стани, потрясіння, травми мозку, деякі інфекційні 

захворювання. Механізмом виникнення галюцинації є проекція образів зовні і їх 

локалізація у просторі та часі, що веде до їх переживання суб'єктом як сприйманої 

об'єктивної реальності. Галюцинації можуть бути будь-якої модальності, але 

найчастіше проявляються в зоровій і слуховій формах. 

 

Уява й творчість 

 

Здатність людей до уяви лежить в основі їх творчості. Структура творчого 

процесу є багатокомпонентною. Окрім уяви вона включає інші пізнавальні 

процеси (сенсорно-перцептивні, мнемічні, інтелектуальні), мовленнєво-рухові і 

рухові акти, емоції, волю, мотивацію. Частота і загальна продуктивність творчих 



актів пов'язані з індивідуально психологічними рисами (властивостями характеру) 

і спрямованістю особистості. Проте в більшості досліджень творчості незмінно 

виявляється провідна роль уяви в творчому процесі. Тому іноді саме уяву 

називають творчим процесом, що справедливо лише частково. Творча уява – це 

один з видів (хоча і найбільш важливий) уяви. Креативність як творча сторона 

особистості, проявляється в діяльності і спілкуванні, раніше, усього як схильність 

і здатність уявляти.  

Творча людина здатна продукувати в будь-якій сфері діяльності 

(конструктивно-технічної, літературно-художньої, музичної та ін.) яскраві, 

глибоко перероблені образи. "Яскравість" образу виражається в силі 

(інтенсивності) продуктів творчої уяви (ментальних картин, проектів, сцен, схем, 

процесів, що динамічно розгортаються), в яких передбачається майбутній 

реальний продукт (картина, літературний твір, танець, технічний виріб і т.п.). 

"Глибина опрацювання" образу – це та міра розподілу (дроблення) початкового 

об'єкту, якої досягає творча людина перед тим, як синтезувати новий 

оригінальний продукт. 

Як правило, в творчій сфері особистості якоїсь з видів уяви, виділених за 

модальністю, домінує. У більшості творців переважає зоровий або слуховий види 

уяви, оскільки зір і слух є провідними каналами отримання інформації людиною. 

Проте рухова, смакова, нюхова і дотикова модальності також можуть бути полем 

творчості (наприклад, в кулінарії, парфумерії, танці). У рамках зорового типу 

традиційно виділяється специфічна риса – здатність до просторової уяви. 

Особливими різновидами зорового і слухового творчих типів являється художній 

і музичний типи особистості. 

Творче перетворення дійсності в уяві підкоряється певним законам і 

здійснюється визначеними способами. Нові образи створюються на основі того, 

що вже було в психіці, завдяки операціям аналізу і синтезу. Цей процес 

стадіальний. Англійський учений Г. Уоллес виділив в нім наступні етапи: 

1) підготовка (зародження ідеї), 2) дозрівання (концентрація, "стягання" знань, що 



прямо і побічно відносяться до цієї проблеми, добування відсутньої інформації), 

3) осяяння (інтуїтивне схоплювання шуканого результату) і 4) перевірка. 

Значення уяви особливо велике в художній творчості. Сенс, який несе в собі 

художній твір, на відміну від наукового трактату виражається в конкретно-

образній формі. Роль уяви в художній творчості полягає, передусім, в створенні 

нових образів. Не потрібно думати, що художня уява проявляється в повну силу і 

в усьому об'ємі в творах, що зображують інші, відмінні від нашого, світи 

(наприклад, романи, полотна і кінофільми в жанрі фентезі). Вона таке ж (якщо 

навіть не більш) потрібна в реалістичному мистецтві, яке створює твори без 

порушення основних вимог і умов звичайної життєвої реальності. 

С.Л. Рубінштейн підкреслював, що чим реалістичніше художній твір, чим більш 

суворо творець в нім дотримується життєвої реальності, тим більш потужною має 

бути уява, щоб зробити наочно-образний зміст пластичним вираженням 

художнього задуму художника, письменника кінорежисера, скульптора. Навіть у 

портреті, максимально наближеному до оригіналу художник не фотографує, не 

репродукує, а перетворює сприймане за допомогою уяви. 

Уява разом з мисленням бере участь в науковій творчості. Відкриття нового 

в науці часто ставало можливим завдяки перетворенню наочно-образного змісту в 

уяві. Деякі наукові гіпотези (у фізиці, астрономії, історії) можуть бути перевірені 

тільки в умовах "уявного експерименту", тобто в уявних умовах, які не можна 

дотримати в реальності нині і в цьому місці. Їх можна тільки представити, уявити.  

Уява функціонує на усіх етапах конструктивно-технічній діяльності 

людини. Разом з винахідництвом, проектуванням, раціоналізацією, 

конструювання відноситься до професійно-технічної творчості (В.О. Моляко). 

Конструювання може бути не лише технічним, але і художнім. Обоє вони 

спрямовані на створення конструкцій (структур з певними функціями), але в 

художньому конструюванні на відміну від технічного, важлива естетичність 

виробу, міра його відповідності канонам краси. Само конструювання як діяльність 

складається з трьох циклів (етапів).  



Під час першого, – ознайомлювального, – циклу конструктор на основі 

зібраної інформації будує цілісне уявлення про завдання. Образи уяви істотно 

полегшують розуміння суті завдання, готують ухвалення рішення. Розуміння – 

суб'єктивний продукт, підсумок першого циклу конструкторської творчості. 

Розуміти – це означає "мати уявлення" про що-небудь. Під час другого циклу 

творчості зароджується задум рішення, визначення шуканої конструкції. 

Визначення складається з образу-комплексу. Образ-комплекс створюється в уяві 

інженера-конструктора і містить дані: 1) про структуру і функціонування 

майбутньої технічної системи і 2) уявлення про дії, які потрібні, щоб таку систему 

створити. На третьому циклі відбувається апробація задуму майбутньої 

конструкції. Інженер не лише створює креслення майбутньої конструкції, але і в 

уяві перевіряє його на працездатність і відповідність заданим умовам.  

 

Індивідуальні особливості уяви 

 

Залежно від досвіду людини, роду її занять, особливостей її навчання й 

виховання у кожної людини уява виявляється індивідуальною. Якими ж 

індивідуальними особливостями уяви люди відрізняються один від одного?  

Ці особливості можна розділити на три групи.  

1. Пов'язані з особливостями структури процесу уяви й переважаючих її 

прийомів. Поверніться до прочитаного раніше розділу, у якому мова йде про 

структуру уяви і її прийоми. Згадаєте, що здійснення різних прийомів завжди 

балансує між двома протилежними полюсами: вільним фонтануванням і строгою 

цілеспрямованістю. Уяві кожної людини властиве деяке цілком конкретне 

співвідношення між ними: в однієї воно зрушено до полюса фонтанування, в 

іншої - організованості, у третьої - точно посередині, у четвертої постійно «скаче» 

туди-сюди. При цьому ступінь виразності, рівень розвитку кожного із цих двох 

полюсів буває різним: і якість фонтанування, і якість організованості може бути 

розвиненою сильно або слабко. 



Подивіться перелік основних прийомів уяви. Кожна конкретна людина 

звичайно застосовує у своїй уяві далеко не всі з них, а лише деяку частину - ті, 

котрими вона володіє краще, якими користуватися звикла. Відповідно до цього, у 

одного їх набір широкий, в іншого вузький, один найчастіше застосовує ці 

прийоми, інший - інші. Із цієї причини в усіх у нас уява різна.  

2. Друга група індивідуальних особливостей уяви пов'язана з переважанням 

різних видів уяви. Поверніться до розділу, у якому описані різні види уяви. Кожна 

людина звичайно використовує одні з них і не використовує інші. З їхніх 

сполучень і складається індивідуальний «портрет» уяви. Так, у когось частіше й 

краще відбувається відтворювальна уява, у когось творча, а в третього - розвинені 

вони обидві; комусь більш властива уява довільна, комусь - мимовільна, а 

третьому - їхнє сполучення. Аналогічно й у відношенні всіх інших видів уяви. У 

результаті можна отримати, наприклад, такі «ланцюжки» - характеристики уяви 

двох різних людей: творча - довільна - продуктивна - спадкоємна - 

екстравертована - абстрактна й т.д.; і іншої: відтворювально-творча - мимовільна - 

спадкоємна - інтровертовано-екстравертована - конкретна й т.д. 

3. Третя група індивідуальних особливостей уяви пов'язана із властивими 

людині загальними характеристиками виникаючих у неї образів (у першу чергу, 

зорових, тому що саме вони найчастіше в уяві відіграють провідну роль). 

Виділяють три основні параметри, якими описують образну сферу людини. Так, 

образи можуть мати такі полярні якості:  

а) яскравість – блідість; у першому випадку вони виразні, наповнені світлом 

і кольором, із чіткими контурами й добре промальованими деталями; у другому – 

невиразні, аморфні, нечіткі, невизначеного кольору, без деталізації; образам 

кожної конкретної людини властиво своє цілком певне положення на цій шкалі зі 

зрушенням або до першого полюсу, або до другого; 

б) жвавість – нерухомість; у першому випадку образи рухливі, мінливі, 

живуть своїм власним життям, ніколи не залишаються на місці; у другому – 

застиглі, нерухливі, не змінюються, міцно зберігають свою первісну фактуру;  



в) контрольованість – неконтрольованість; у першому випадку людина 

легко керує виниклими в неї образами, робить їх такими, якими вважає за 

потрібне; у другому – таке керування відсутнє або неможливе, їх вид і рух мало 

залежать від намірів і потуг людини. 

Наведені параметри, за якими оцінюють індивідуальні особливості уяви, не 

є взаємовиключними, а скоріше, уточнюють і доповнюють один одного. Так, 

склад властивих людині прийомів уяви тісно пов'язаний з переважними в неї її 

видами, а переважні види тісно пов'язані з якостями властивих їй образів. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Перерахуєте варіанти образів об'єктів, з якими людина не зустрічалася у 

минулому і які створюються за допомогою уяви. 

2. Що таке образна генеративність психіки і в яких формах вона проявляється? 

3. Як співвідносяться уява і пам'ять? 

4. У чому схожі уява і мислення і чим вони розрізняються? 

5. Охарактеризуйте функції уяви. 

6. Наведіть приклади впливу уяви на фізіологічні реакції, органічні процеси і 

рухи тіла людини. 

7. З яких компонентів складається структура процесу уяви? Назвіть їх і 

коротко охарактеризуйте. 

8. Розмежуйте поняття "способу" і "прийому" уяви. Які способи і прийоми 

уяви існують? 

9. Порівняєте роль відтворюючої і творчої уяви в діяльності людини. Для 

представників яких професій важливі ці види уяви? 

10. Які класифікації видів уяви вам відомі? На яких підставах вони 

будуються? 

11. Чим розрізняються уява і фантазування? 

12. Яку роль в житті людини і в самоорганізації діяльності грають мрії і 

ідеали? Охарактеризуйте марення, сновидіння і галюцинації. 



13. Яка роль уяви в творчому процесі? 

14. Охарактеризуйте три групи індивідуальних особливостей уяви. 
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