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Текст лекції.
1.

Предмет, завдання й методи психології.

Завдання її полягають саме в тому, щоб досліджувати, пізнати природу, сутність
тих явищ, які описуються як явища психічні або психологічні. Альберт Ейнштейн,
говорячи про психологію, викликнув: наскільки ж психологія як наука складніша,
складніша, чим фізика!
Звичайно ми коротко виражаємо це положення так: психічні явища є відбиття
незалежне існуючого в дійсності, в реальності.
Звичайно виділяють три великі групи психічних явищ: психічні процеси,
психічні властивості особистості й психічні стани.
Психічні процеси – це різні форми суб'єктивного відбиттяоб'єктивної
дійсності. Психічні процеси називають також психічними функціями.
Розрізняють наступні види психічних процесів: відчуття, сприйняття,
пам'ять, уявлення, уява, мислення, мова, почуття (емоції), воля, які групуються в
три основні класи – пізнавальні, емоційні й вольові.

Психічні

властивості

–

це

індивідуально-психологічні

особливості

особистості, які відрізняють людей друг від друга, визначають їхні типологічні й
індивідуальні відмінності. До психічних властивостей ставлятьсятемперамент,
характер, здатності, потреби й мотиви.
Психічні станихарактеризують тимчасову динамікупсихічної діяльності. Це
важлива сторона внутрішнього мирулюдину, що виявляєістотний вплив на успішність
навчання й діяльності. Виділяють стомлення, емоційнунапругу (стрес), монотонію,
страх, бадьорість, підйом, пригніченість, зневіра й інші психічні стани.
Усі психічні явища тісно взаємозалежні.
Думки істориків про те, хто винайшов слово «психологія», розходяться. Це слово
одержалозагальне визнання після робіт німецького філософа Християна Вольфа
(XVIIIст) -«вчення про душу».
Таким чином, у точному значенні слова, психологія розуміється як наука про
психіку. Психологія – це наука про психіку, про закономірності її прояву й
розвитку.
Психологія,

таким

чином,

вивчає

психічні

процеси,

властивості

й

станиособистості. Це наука про психіку й закономірності її прояву й розвитку, про
факти й механізми психіки як складеного в мозкуобраза дійсності, на основі й за
допомогою якого здійснюється керуванняповедінкою й діяльністю, що завжди мають
у людини особистісний характер.
Ітак - предмет психології - це психіка як вища форма взаємозв'язку живих істот
із предметним миром, виражена в їхнійздатності реалізовувати свої спонукання й діяти
на основі інформації про нього.
Об'єкт

психології

-

це

закономірності

психіки

як

особливої форми

життєдіяльності людини й поведінки тварин. Ця форма життєдіяльності у зв'язку з її
багатоплановістю може вивчатися в найрізноманітніших аспектах, які досліджуються
різними галузями психологічної науки.
У системі наук психології повинне бути відведене зовсім особливе місце, і от з
яких причин.
По-перше, це наука про самескладне, що поки відомо людству. Адже психіка –
це “властивість високоорганізованої матерії”.

По-друге, психологія перебуває в особливомуположенні тому, що в ній як би
зливаються об'єкт і суб'єкт пізнання.
Нарешті, по-третє, особливість психології полягає в її унікальних практичних
наслідках.
Будь-яка наука має у своєї основідеякий життєвий, емпіричний досвід людей. Але
інакше єсправа із психологією. У кожного з нас є запас життєвих психологічних знань.
Є навіть видатні життєві психологи.
Давайте поміркуємо над питанням: чимвідрізняються життєві психологічні знання
від наукових?
Я назву вам п'ять таких відмінностей.
Життєві психологічні знання

Наукові психологічні знання

Знання конкретні

Знання узагальнені

Інтуїтивний характер знань

Знання раціональні й усвідомлені

Передача знань утруднена

Знання

накопичуються

й

перпередаються
Джерело знань – спостереження

Джерело знань – експеримент

Знання обмежені

Знання постійно розширюються

Методи психології. Класифікації методів психології.
«Метод – це шлях пізнання, це спосіб, за допомогою якого пізнається предмет
науки» (С.Л. Рубінштейн).
Одна з популярних класифікацій запропонована Б.Г.Ананьєвим, яку ми и будемо
вивчати.
По його класифікації, усі методи діляться на 4 групи:
1.

Організаційні

2.

Емпіричні

3.

Методи обробки даних

4.

Інтрепретаційні методи.
1. Організаційні методи містять у собі:



Порівняльний метод (різні групи рівняються за певними критеріями: віку,

рівню розвитку психічних процесів і так далі)

Лонгитюдний ( та сама група обстежиться протягом тижня, місяця,



декількох років)
Комплексний (групу або одного випробуваного досліджують фахівці з



різнихобластей: педіатри, неврологи, психологи)
2. Емпіричні методи:
Самоспостереження й спостереження (систематичне, включене, вибіркове й



інші різні види)
Експеримент (лабораторн, що формує, констатує, природній та інші види



експерименту)
Аналіз процесів і продуктів діяльності (дитячі малюнки, шкільний



щоденник, класний журнал і так далі)
Психодіагностичні методи (тест, інтерв'ю, анкета, бесіда, проективні



методики)


Біографічний метод (вивчається спадковість, відмітнімоменти біографії)
3. Методи обробки даних:



Методи якісного опису



Методи математико-статистичного аналізу даних
4. Інтерпретаційні методи:



Філо- і онтогенетичний



Структурний метод (типологизація, класифікація та інші види)
2. Історія розвитку психології.

Принципи психологічної думки XVII століття.
РенеДекарт: рефлекси й "страсті душі". Перший начерк психологічної теорії,
щовикористовувала досягнення геометрії й нової механіки, належав французькому
математикові,

натуралістові

й

філософовіРенеДекарту

(1596-1650).

У

своїх

дослідженнях Декарт орієнтувався на модель організму як механічно працюючої
системи.Він увів поняття рефлексу (сам термін з'явився пізніше), що стало
фундаментальним для фізіології й психології. Термін "рефлекс" і означав відбиття.
Реакція м'язів – невід'ємний компонент поведінки.Його теорія пояснила
рефлекторну природу поведінки без звертання до душі як рушійної тілом силі.

При цьому вДекарта не тільки тіло звільнялося від душі, але й душа (психіка)
у її вищих проявах ставала вільною від тіла. Тіло може тільки рухатися, душа –
тільки мислити. Принцип роботи тіла – рефлекс. Принцип роботи душі –
рефлексія ("обіг назад").
Джон Локк: двавидидосвіду. Локкзатверджував, що психіка дитини є «чистою
дошкою», на якій життя пише свої письмена. Таким чином, і знання, і ідеали не
дані нам у готовомувиді, але є результатом виховання, яке формує з дитини свідомої
дорослої людини. У самомудосвідіЛокквиділивдва джерела: відчуття й рефлексію.
2.9. Психологічні ідеї епохи освіти.
Давид Гартлі: основоположник ассоціанізму. Вчення про асоціацію Гартлі
базується на вченні про вібрацію, тому що він уважав, що вібрація зовнішнього ефіру
викликає відповідну вібрацію органів почуттів, м'язів і мозку.
Психологічні погляди французьких просвітителів. Вольтер (1694-1778) і
Кондильяк (1715-1780), К.Гельвеций (1715-1771), П.Гольбах (1723-1789) і Д.Дідро
(1713-1784).
В людині передові французькі мислителі бачили вінець природи.
2.10. Початок кризи в психології.
Чим успішніше йшла в психології емпірична робота, що різко розширювала
поледосліджуваних психологією явищ, тим очевидніше ставала неспроможністьїї
версій про свідомість як замкненому світі суб'єкта, зримому йому одному. Великі
успіхи нової біології радикально міняли погляди на всі життєві функції організму, у
тому числі психічні. Сприйняття й пам'ять, навички й мислення, установка й
почуття трактувалися тепер як свого роду "інструменти", що дозволяють
організму ефективно "орудувати" у життєвих ситуаціях. Крах вихідних уявлень
про предмет і методи психології ставав усебільш очевидним.
В XVIII столітті психологія відділилася від філософії, намагаючись замінити
вивчення «душі» вивченням свідомості й процесів мислення.
Як самостійна наука психологія з'явилася лише наприкінці Х1Х століття.
Внаслідок кризи з'явилося різні напрямки розвитку психології. Їх доволі багато,
але ми розглянемо лише деякі з них.
1.

Психоаналіз (глибинна психологія)

Без перебільшення можна сказати, що австрійський психолог і психіатр Зиґмунд
Фрейд (1856-1939) є одним з тих учених, хто багато в чому вплинув на весь
подальший розвиток сучасної психології.
Фрейд назвав своє навчання психоаналізом — по імені методу, розробленого їм
для діагностики й лікування неврозів. Друга назва — глибинна психологія—
направлена на вивченні глибинних структур психіки.
Психоаналіз ґрунтується на ідеї про те, що поведінка людини визначається не
тільки й не стільки його свідомістю, скільки несвідомим. Ті бажання, потяги й
переживання в яких людина не може собі зізнатися і які тому або не допускаються до
свідомості, або витісняються з неї, як би зникають, забуваються, але в реальності
залишаються в житті й пориваються до реалізації, спонукуючи людину до тих або
інших вчинків, проявляючись в перекрученому виді(наприклад, у сновидіннях,
творчості, невротичних порушеннях, фантазіях, застереженнях і т.д.).
Іншим впливовим напрямком, що також існують дотепер і якому також іноді
приписується “революційне” значення, став на початку XX століття біхевіоризм,
програму якого проголосив американський дослідник Джон Уотсон (1878-1958).
Біхевіоризм.
Біхевіоризм, що визначив погляди американської психології в XX сторіччі, радикально
перетворив усю систему уявлень про психіку. Його кредо виражала формула, згідно
з якою предметом психології є поведінка, а не свідомість.
Що ж вивчають біхевіористи? Відповідь: поведінку, активність.
У якості описової й пояснювальної Д.Уотсон запропонував схему S – R,
відповідно до якої вплив, тобто стимул (S) породжує деяка поведінка організму, тобто
реакцію (R), і, що важливо, у уявах класичного біхевіоризму, характер реакції
визначається тільки стимулом. Із цим була зв'язана й наукова програма Уотсона –
навчитися управляти поведінкою.
Особливим напрямком у рамках біхевіоризму є соціобіхевіоризм, що найбільше
активно формувався в 60-е рр. Новим стосовно того, про що ми говорили, виступає
уявлення про те, що людина може опанувати поведінкою не через власні спроби й
помилки, але спостерігаючи за досвідом інших і тими підкріпленнями,
якісприяють тому або іншій поведінці.
Гештальтпсихологія.

Ще одним важливим психологічним напрямком, що виник в період “відкритої
кризи”, з'явилася гештальтпсихологія (приблизний переклад з німецького –
психологія форми). Гештальтпсихологія (нім. Gestalt – цілісна форма або структура)
– школапсихології початку XX століття. Заснована Максом Вертгеймером в 1912 році.
Первинними даними гештальтпсихології є цілісні структури (гештальти), що в
принципі не виводяться із створюючих їх компонентів.
Наприклад, при сприйнятті літер з «дірками» (частинами, що відсутні) свідомість
прагне

заповнити

пропуск,

Гештальтпсихологіязобов'язана

і

своєю

ми
появою

взнаємо
німецьким

цілу

букву.

психологам

Максу

Вертгеймеру, Курту Коффке і Вольфгангу Келеру, котрі висунули програму вивчення
психіки з погляду цілісних структур – гештальтів. Виступаючи проти висунутого
психологією принципу розчленовування свідомості на елементи і побудови з них
складних психічних феноменів, вони пропонували ідею цілісності образу і незведення
його властивостей до суми властивостей елементів. На думку цих теоретиків,
предмети, що становлять наше оточення, сприймаються відчуттями не у вигляді
окремих об'єктів, а як організовані форми
На противагу уявленням про те, що образ створюється через синтез окремих
елементів

і

властивості

гештальтпсихологи

висунули

цілого
ідею

визначаються
цілісності образа,

властивостями

частин,

властивостіякого,

не

зводяться до суми властивостей елементів. Іншими словами, сприйняття не
зводиться до суми відчуттів; властивості фігури, яку ми бачимо, не описуються
через властивості її частин.
Розглянемо таке зображення:

Ми бачимо тут три вузькі стовпчики (або три доріжки) або, при деякому зусиллі,
два широкі стовпчики й дві лінії з боків. Однак у дійсності тут намальовано шість
ліній і тільки;
Гуманістична психологія

Гуманістична психологія — виникла в середині XX століття, один з напрямків
сучасної психології, орієнтованих на вивчення смислових структур людини. У
гуманістичній

психології,

самоактуалізація

як

особистості,

основні
творчість,

предмети
любовЮ

виступають:
ссвобода,

вищі

цінності,

відповідальність,

автономія, психічне здоров’я. Гуманістична психологія, що з'явилася як напрямок,
альтернативний психологічним школам середини століття, насамперед біхевіоризму й
психоаналізу, сформувала власну концепцію особистості і її розвитку.
Центром цього напрямку стали США, а лідируючими фігурами — К. Роджерс,
Р.Мэй, А. Маслоу, Г. Олпорт.
Одним із провідних напрямків сучасної закордонної психології стала гуманістична
психологія, що позначає себе як «третя сила» у психології, протипоставлена
психоаналізу й біхевіоризму. Виникнення назви й формулювання основних принципів
пов'язане з іменем американського психолога Абрахама Маслоу (1908-1970); це
відбулося в 60-ті роки XXсторіччя. У центрі гуманістичної психології – поняття
становлення особистості, уявлення про необхідність максимальної творчої
самореалізації, що означає дійсне психічне здоров'я.
Ми розглянемо гуманістичну психологію на прикладі поглядів А. Маслоу.
«Серце» концепції Маслоу – його уявлення про людські потреби. Маслоу
вважався, що потреби людині «задані» і ієрархічно організовані по рівнях. Якщо цю
ієрархію представити у вигляді піраміди або сходи, то виділяються наступні рівні
(знизу нагору):
1. Базові фізіологічні потреби ( у їжі, воді, кисні, оптимальній температурі,
сексуальна потреба і т.д.).
2. Потреби, пов'язані з безпекою ( у впевненості, структурированости, порядку,
передбачуваності оточення).
3. Потреби, пов'язані з любов'ю й прийняттям (потреба у відносинах з іншими, у
включенности в групу, у тому, щоб любити й бути улюбленим).
4. Потреби, пов'язані з повагою інших і самоповагою.
5. Потреби,

пов'язані

із

самоактуалізацією,

або

потреби

особистісної

самостійності.
Раніше ми позначили психоаналіз, біхевіоризм і гуманістичну психологію як “три
сили” у психології; на роль “четвертої сили” претендує, що з'явився в 60-е роки

«трансперсональная психологія», що шукає нову теоретичну парадигму, що
дозволяє описувати явища, що не одержали достатнього обґрунтування в

рамках

“перших трьох сил”. У першу чергу це ставиться до граничних можливостей
людської психіки, до того, що називають “містичними переживаннями”,
“космічною свідомістю” і т.п., тобто формам особливого духовного досвіду, що
вимагає при аналізі погляду на людину з нетрадиційних позицій; у центрі
трансперсональной психології ( тобто психології за межами особистості”) – так
звані змінені стани свідомості, переживання яких може привести людину до зміни
фундаментальних цінностей, духовному переродженню й знаходженню цілісності.
Лідером цього напрямку є Станіслав Гроф, що розробив метод холотропного подиху
(холотропный – ведучий до цілісності).
Можливо всю історію розвитку психології розділити на етапи.
Таким чином, I етап-психологія як наука про душу. Таке визначення психології було
дано більш двох тисяч років тому. Наявністю душі намагалися пояснити всі
незрозумілі явища в житті людини.
II етап – психологія як наука про свідомість. Виникає в XVII столітті у зв'язку з
розвитком природніх наук. Здатність думати, почувати, бажати назвали свідомістю.
Основним методом вивчення вважалося спостереження людини за самим собою й опис
фактів.
III етап – психологія як наука про поведінку. Виникає в XX столітті: Завдання
психології – ставити експерименти й спостерігати за тим, що можна безпосередньо
побачити, а саме: поведінка, вчинки, реакції людини (мотиви, що викликали вчинки,
не враховувалися).
IV етап – психологія як наука, що вивчає об'єктивні закономірності, прояви й
механізми психіки.
Історія психології як експериментальної науки починається в 1879 році в
заснованої німецьким психологом Вільгельмом Вундтом у Лейпцизі першої у світі
експериментальної психологічної лабораторії. Незабаром, в 1885 році В.М.Бехтерев
організував подібну лабораторію в Росії. Сучасна психологія являє собою широко
розгорнуту галузь знань, що включає ряд окремих дисциплін і наукових напрямків.
Так, особливості психіки тварин вивчає зоопсихологія. Психіка людини вивчається
іншими галузями психології: дитяча психологія вивчає розвиток свідомості, психічних

процесів, діяльності, усієїособистості зростаючого людини, умови прискорення
розвитку.
2. Виникнення і розвиток психіки в філогенезі.
Психіка – це влативість високоорганізованої живої матерії, яке заключається
в активному відображенні суб”єктом об’єктивного світу, побудові суб’єктом
невідчужденої від нього картини цього світу та регуляція на цій основі своєї
поведінки.
Філогенез психіки – це процес виникнення і історичного розвитку психіки і
поведінки тварин, виникнення і еволюція форм свідомості в ході історії людства.
Онтогенез –процес розвитку індивідуального організму. Вивчається формування
основних структур психіки індивіда від зачаття до смерті.
Підходи до розуміння того, кому властива психіка:
1)

антропопсихізм (Декарт) – психіка властива тільки людині;

2)

панпсихізм (французькі матеріалісти) – загальна натхненність природи; всій

природі, всьому світу властива психіка (і каменю зокрема);
3)

біопсихізм: психіка – це властивість живої природи (властиво і рослинам);

4)

нейропсихізм (Ч.Дарвін) – психіка властива тільки організмам, які мають

нервову систему;
5)

мозгопсихізм (К.К.Платонов) – психіка тільки у організмів з трубчастою

нервовою системою, що мають головний мозок;
6)

критерієм появи зачатків психіки у живих організмів є наявність

чутливості

(О.М.Леонтьєв) –

здатності

реагувати на

життєво

незначущі

подразники середовища (запах, звук і тому подібне), які є сигналами для життєво
важливих подразників (їжа, небезпека), завдяки їх об'єктивно стійкому зв'язку.
Критерієм чутливості є здатність утворювати умовні рефлекси.
Одну з гіпотез, що стосується стадій і рівня розвитку психічного віддзеркалення
запропонував О.М.Леонтьєв, пізніше вона була допрацьована і уточнена К.Е.Фабрі.
Так з'явилася концепція Леонтьева-Фабрі.
Вся історія розвитку психіки згідно цієї концепції ділиться на ряд стадій і рівнів.
Виділяються 2 стадії: 1) елементарної сенсорної психіки і 2) перцептивної психіки
(від латів. Perceptio – сприйняття). При переході від однієї стадії до іншої відбувся
гігантський стрибок в поведінці тварин і в організації їх нервової системи. Рівень

психічного віддзеркалення безпосередньо залежить від рівня організації нервової
системи організму, чим вона складніша, тим досконала психіка.
Сучасна наукова психологія виходить з того, що психіка виникає і розвивається в
процесі

еволюції

матерії.

Вся

матерія

має

властивість

відображення

.

Відображення – це взаємодія, при якому одні об'єкти своїми впливами
представлені або відображені в інших. Відображення, таким чином, проявляється
у здатності відповідати на зовнішні впливи. Найпростішою формою біологічного
відображення, якою володіють всі живі організми, є подразливість .
Подразливість - це відповідна реакція на дії, безпосередньо пов'язані з обміном
речовин організму. Прикладами подразливості є поворот рослини в напрямку
сонячних променів, нерівномірний ріст стовбура в залежності від освітленості, рух
одноклітинної інфузорії туфельки, спрямований від кришталика солі, поміщеного в
краплю, в якій плаває інфузорія. Всі перераховані вище форми відображення є
формами до- психічного відображення.
Першою, зародковою формою психічного відображення є чутливість
(Леонтьєв). Відмінною особливістю чутливості є те, що реакція виникає на подразник,
який не приймає безпосередньої участі в обміні речовин. Поява чутливості пов'язано з
сигнальним характером відображення, коли тварина реагує на сигнали життєво
важливих впливів. Це перша стадія розвитку психіки - стадія елементарної
сенсорної психіки (За класифікацією Леонтьєва).
У процесі багатовікового розвитку ця начальна форма пристосування змінилася
на більш складну, яка получила назву – рефлекси.
Рефлекси являють собою строго закономірні відповіді тварини на зовнішні
подразнення, які виконуються за допомогою нервово-мязових механізмів
закріплених в процесі філогенеза.
Провідною формою поведінки є інстинктивна поведінка. Інстинкт – це ланцюг
вроджених безумовних рефлексів, в якій кінець одного рефлексу служить
початком наступного. Програми інстинктивної поведінки у деяких видів тварин
характеризуються надзвичайною складністю. Досить згадати поведінку бджіл, що
будують стільники ідеальної, з точки зору економії, форми, наповнюють їх медом і
запечатують воском. При зміні умов інстинктивна поведінка стає недоцільною і не
може забезпечити адаптацію до середовища.

З появою і розвитком центральної нервової системи з'являється нова форма
психічного відображення - стадія перцептивної (сприймає) психіки.
Характерною особливістю психічного відображення на цій стадії є здатність до
формування цілісного образу. На цій стадії для

тварин доступно одночасне

відображення декількох подразників і їх синтезування в образ предмета, завдяки чому
створюється

предметне

відображення.

З'являються

уявлення

і

можливість

відстрочених реакцій. Поряд з інстинктивними формами поведінки з'являються
індивідуально набуті форми поведінки - навички.
Навичка - це ланцюг відібраних і завчених рухів, що ведуть до мети.
Відмінність навичок або «інструментальних умовних рефлексів» від класичних
умовних рефлексів, застосованих Павловим, полягає в тому, що успіх тваринного
визначається активним характером його дій.
Необхідно відзначити, що яскраво виражені навички вперше з'являються лише у
тварин, що мають кору великих півкуль.
Стадія інтелекту, або ручного мислення. Перехід на цю стадію розвитку
психіки супроводжується істотним прогресом у розвитку центральної нервової
системи: у мавп збільшується маса мозку до 3500-4000 диференціюються клітини
мозкової кори, збільшується кількість борозен і звивин, розвиваються лобові частки.
Психічне відображення характеризується тим, що тварина відображає не просто
цілісні предмети, але наочні зв'язки, відносини між предметами, що знаходяться в його
зоровому полі, збільшується міцність пам'яті - тривалість збереження слідів образної
пам'яті у мавп досягає 16-48 год (для порівняння: у щура - 10 сек, у собаки - 10 хв).
Вивчення поведінки мавп, при вирішенні ними завдань (наприклад, діставання
приманки, що знаходиться на недосяжному відстані), показало, що воно принципово
відрізняється від поведінки інших тварин за кількома параметрами.
Таким чином, інтелектуальне поведінку людиноподібних являє собою ту верхню
межу розвитку психіки тварин, за якою починається історія розвитку людської
свідомості.
Інтелектуальними діями називаються такі, в яких тварина вирішує нові для
неї задачі, які раніше в його житті не зустрічалися, на основі відображення
існуючих між предметами зв’язків та відношень. Це вища форма пристосування
тварини до середовища.

Подальший дальший розвиток психіки відбувається на рівні свідомості.
Представник – людина.
Культурно-історична теорія вищих психічних функцій (Л.С. Виготський):
1. У процесі суспільно-історичного розвитку людина створила різноманітні
знаряддя і знакові системи (де найважливішими є інструменти для трудової діяльності,
мова, системи числення) і навчилася ними користуватися.
2. Застосування в практичній діяльності знарядь праці і знакових систем означає
початок переходу людини від безпосередніх до опосередкованих психічних процесів,
де засобами управління є названі знаряддя і знаки.
3. Навчання- це передача дитині досвіду користування знаряддями та знаками для
управління власною поведінкою.
4. Діяльність і поведінка людини є результатом взаємодії двох процесів біологічного дозрівання та научіння, які доводять наявність єдиної лінії розвитку.
5. Будь-яка психічна функція у своєму генезисі має дві форми; вроджену
(натуральну) і набуту (культурну).
6. Спочатку спосіб використання знарядь і знаків демонструється дорослими в
спілкуванні з дитиною та спільній предметній діяльності.
Як наслідок, визначивши пам'ять, мислення, уяву, увагу та інш. вищими
психічними функціями, Л.С, Виготський сформулював закони психічного
розвитку:
1) розвиток - це Процес якісних змін (кількісні зміни психічних функцій
переходять у якісні, суттєві і призводять до стрибкоподібних новоутворень);
2) розвиток - це наявність явищ інтеріоризації та екстеріоризації;
3) нерівномірність розвитку (рік життя немовляти за темпом розвитку не
відповідає рокові життя, наприклад, підлітка);
4) рушійною силою розвитку є навчання як спосіб оволодіння соціальним
досвідом.
Орієнтуватися на завтрашній день розвитку. Л.С. Виготський висунув ідею про
дві взаємопов’язані зони розвитку: актуального і найближчого.
Зона актуального розвитку відображає систему вмінь і навичок, які дитина вже
опанувала і на основі яких вона спроможна розв’язувати пізнавальні та інші задачі.
Рівень актуального розвитку обумовлює зону найближчого, тобто коло умінь, які

дитина зможе опанувати самостійно або за умовисприяння старших у процесі
навчання. Зона найближчого розвитку – це завтрашній день дитини.
Отже, щоб зрозуміти зміст психічних процесів, необхідно вийти за межі організму
і шукати пояснення в суспільних відносинах. За Л.С. Виготським, хто сподівається
знайти джерело суперечностей вищих психічних процесів в собі, той припускається
помилки як мавпа, яка прагне знайти власне відображення в дзеркалі за ним.
Свої наукові уявлення Л.С. Виготський формулював на основі ідей П.П.
Блонського: дитина - в онтогенетичному розвитку повторює головні етапи біологічної
еволюції та культурно-історичного розвитку.
Психіка і мозок.
Психіка – функція мозку, що полягає у відбитку об'єктивної дійсності в
ідеальних образах, на основі яких регулюється життєдіяльність організму.
Психіка є властивістю мозку відображати довкілля і регулювати поведінку та
діяльність людини.
Органом психіки є мозок. Мозок працює рефлекторно. Рефлекс (від лат.
reflexus - відображення) - це відповідь живого організму на той чи інший вплив, який
здійснюється через нервову систему, центральним органом якої є головний мозок.
Відповідаючи на зовнішні впливи, організм пристосовується до зовнішнього світу.
Поняття про рефлекс як закономірну відповідь організму на зовнішній вплив було
сформульовано ще в XVII ст. Р. Декартом, проте вперше положення про те, що всі
акти психічного життя за своєю структурою і динамікою є рефлекторними, висунув І.
М. Сєченов (1829-1905).
Рефлекторна теорія І. М. Сєченова була значним кроком у розвитку психології,
оскільки вона обґрунтувала походження всіх психічних явищ; їх детермінацію
зовнішнім світом і зв'язок з діями людини.
Ідеї І. М. Сєченова про рефлекторну діяльність мозку розвинув і
експериментально обґрунтував І.П. Павлов (1849-1936). Він розкрив низку
закономірностей регулювання мозком взаємодії тварин і людини з навколишнім
світом. Наприклад, така закономірність, як сиг-пальний характер психічного
відображення, означає, що будь-яка жива система відбирає лише значущі для неї
зовнішні впливи.

План лекції № 2
Пізнавальні психічні процеси.
Тема № 2
"Психологічні основи уваги. Відчуття і сприйняття. Пам'ять»".
1. Психологічні основи уваги.
1.1.Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги.
1.2. Види уваги :
1.2.1. мимовільна;
1.2.2. довільна;
1.2.3. післядовільна.
1.3. Властивості уваги :
1.3.1. коливання уваги;
1.3.2. об'єм уваги;
1.3.3. інтенсивність уваги;
1.3.4. стійкість уваги.
1.3.5.Статична і динамічна увага;
1.3.6. Зосереджена і розподілена увага.
1.3.7. Розвиток уваги.
2. Відчуття і сприйняття як пізнавальні процеси.
2.1. Загальне поняття про відчуття.
2.2.

Види відчуттів.

2.3.

Основні властивості і характеристики відчуттів.

2.4.

Сенсорна адаптація і взаємодія відчуттів.

2.5.

Характеристика основних видів відчуттів.

2.6.

Загальна характеристика сприйняття.

2.7.

Основні властивості і види сприйняття.

3. Психологія пам'яті.
3.1.

Визначення і загальна характеристика пам'яті.

3.2.

Основні види пам'яті.

3.3.

Основні процеси і механізми пам'яті.
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Текст лекції
1. Психологічні основи уваги.
1.1.

Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги.

На людину впливає одночасно величезна кількість подразників. Проте доходять
до свідомості лише ті з них, які є найбільш значущими. Виборчий спрямований
характер психічної діяльності людини складає суть уваги.

Увагою називають спрямованість і зосередженість психічної діяльності на
якому-небудь об'єкті.
Для пояснення фізіологічних механізмів уваги відоме значення має висунений
О.О.Ухтомським принцип домінанти. Він полягає в тому, що в ЦНС завжди є
домінанта - ділянка підвищеної збудливості нервових центрів. Вона характеризується
властивостями: підвищеною збудливістю, стійкістю збудження, здатністю до
сумування збудження (притягує до себе збудження з інших ділянок ЦНС), інерцією
(більш або менш тривало зберігається). Домінантна ділянка збудження, яка виникла в
одному центрі, викликає за індукцією гальмування в сусідніх центрах ЦНС, змінюючи
і підпорядковуючи їх роботу. Наприклад, якщо голодному песику дати їжу і
одночасно подразнювати лапу електричним струмом, то рефлекс відсмикування лапи
не буде спостерігатися, а песик буде їсти з ще більшою інтенсивністю. Голодні діти не
можуть сприймати навчальний матеріал на уроці. У кожен момент в корі великих
півкуль мозку є ділянка з підвищеною нервовою збудливістю, домінуюча над іншими
частинами кори. За деяких умов (оптимальна міра збудження) вона посилюється за
рахунок інших нервових імпульсів, що зазвичай викликають інші реакції.
По закінченню реакції домінанта зникає і виникає нова, пов’язана з іншою,
необхідною організму діяльністю.
На думку О.О. Ухтомського, принцип домінанти є фізіологічною основою акту
уваги і предметного мислення. Цікава і емоційна розповідь, таблиця, дослід сприяють
створенню домінантних відношень під час процесу навчання, що відіграє важливу
роль в процесі засвоєння знань.
1.2.

Види уваги.

У сучасній психологічній науці прийнято виділяти декілька основних видів уваги.
Види уваги.
Довільна

Післядовільна

Мимовільна

Мимовільна увага. Неумисна увага викликається зовнішніми причинами тими або іншими особливостями діючих на людину в даний момент об'єктів.
Причини виникнення мимовільної уваги.
1. Перша група причин пов'язана з характером зовнішнього подразника.
Інтенсивність роздратування. Уявіть собі, що ви захоплені якоюсь справою. В
цьому випадку ви можете і не помічати легкого шуму на вулиці або в сусідній кімнаті.

Але ось несподівано поруч лунає гучний стук від важкої речі, що впала із столу. Це
мимоволі притягне вашу увагу. Навіть дуже сильні подразники, якщо вони стали
звичними, перестають викликати нашу увагу.
Новизна, незвичність об'єктів. Іноді навіть і об’єкти, що не виділяються своєю
інтенсивністю

привертають до себе нашу увагу, якщо тільки вони для нас нові;

наприклад деякі зміни в звичній обстановці, поява нової особи в колективі або
спортивній секції і так далі
Різка зміна, а також динамічність об'єктів, що часто спостерігаються при складних
діях, що тривають тривалий час, наприклад при спостереженні за спортивним
змаганням, сприйнятті кінокартини і так далі.
2. Друга група причин, що викликають мимовільну увагу, пов'язана з
відповідністю зовнішніх подразників внутрішньому стану людини, і передусім
наявним у нього потребам. Так, сита і голодна людина абсолютно по різному
реагуватимуть на розмову про їжу. Людина, що переживає почуття голоду, мимоволі
зверне увагу на розмову, в якій йдеться про їжу.
3. Третя група причин пов'язана із загальною спрямованістю особи. Те, що
нас цікавить найбільше і що складає сферу наших інтересів, у тому числі і
професійних, як правило, звертає на себе увагу, навіть якщо ми зіткнулися з цим
випадково.
4. Як четверта самостійна група причин, що викликають мимовільну увагу,
слід назвати ті почуття, які викликає у нас впливаючий подразник. Те, що цікаво,
що викликає у нас певну емоційну реакцію, є найважливішою причиною мимовільної
уваги. Наприклад, читаючи цікаву книгу, ми повністю зосереджені на сприйнятті її
змісту і не звертаємо уваги на те, що відбувається навколо нас. Така увага по праву
може бути названа переважно емоційною.
Мимовільна увага характеризується наступними основними особливостями.
1.

При мимовільній увазі людина заздалегідь не готується до цього

сприйняття або дії.
2.

Мимовільна увага настає несподівано, негайно услід за дією подразника і у

своїй інтенсивності обумовлюється особливостями подразників, що викликали його.

Мимовільна на увага швидкопроходяща: вона триває, поки діють

3.

відповідні подразники, і, якщо не прийняти необхідних заходів до їх закріплення,
припиняється по закінченню дії об'єктів, що викликали увагу.
Довільна увага відрізняється наступними особливостями.
Цілеспрямованість. Довільна увага визначається завданнями, які ми

1.

ставимо перед собою в тій або іншій діяльності. При умисній увазі не всякі об'єкти
привертають увагу, а тільки ті, які стоять у зв'язку із завданням, що виконується нами
в даний момент; з багатьох об'єктів ми вибираємо ті, які потрібні в цьому виді
діяльності.
Організованість. При умисній увазі ми заздалегідь готуємося бути

2.

уважними до того або іншого предмета, свідомо направляємо свою увагу на цей
предмет, проявляємо уміння організовувати необхідні для цієї діяльності психічні
процеси.
3.

Підвищена стійкість. Умисна увага дозволяє організовувати роботу

більш менш довгий час, воно пов'язане з плануванням цієї роботи. Ці особливості
умисної уваги роблять його важливим чинником успішності тієї або іншої діяльності.
Причинами, що обумовлюють умисну увагу, є:
1.

Інтереси людини, спонукаючи його до занять цим видом діяльності. Тому

виховання довільної або умисної уваги вимагає формування стійких інтересів до
учбових предметів, спорту, праці і так далі
2.

Свідомість боргу і обов'язки. Спонукаючи себе можливо краще виконати

цей вид діяльності. Не завжди умисна увага будується на інтересах. Людині
доводиться засвоювати різноманітні знання і займатися різними видами діяльності, а
інтереси його можуть лежати тільки в одній якій-небудь області. У цих випадках
умисна увага ґрунтується на свідомо-вольовому відношенні людини до виконуваної їм
діяльності. Виховання умисної уваги зв'язується тому з формуванням світогляду,
моральних переконань і принципів, свідомості громадської значущості і необхідності
цієї діяльності. По суті, умисна увага є вольовим процесом і повинно бути пов'язано з
вихованням волі.
1.3.Властивості уваги.
Стійкість уваги. Здатність певний час зосереджуватися на одному і тому об'єкті.

Протилежна властивість - коливання уваги.

Коливання уваги виражається в

періодичній зміні об'єктів, на які воно звертається.
Обсяг уваги. Обсяг уваги характеризується кількістю об'єктів або їх елементів,
які можуть бути одночасно сприйняті з однаковою мірою ясності і виразності
воднораз.
Інтенсивність уваги. Інтенсивність уваги характеризується відносно більшою
витратою нервової енергії на виконання цього виду діяльності, психічні процеси, що
беруть участь в цій діяльності, протікають з більшою ясністю, чіткістю і швидкістю.
Концентрація уваги. Концентрацією уваги називається утримання необхідної
інтенсивності уваги протягом тривалого часу.
Статична і динамічна увага.
Ці два види уваги виявляються в процесі тривалої роботи, що вимагає
великого часу на своє виконання.
Статичною називається така увага, висока інтенсивність якої легко
виникає на самому початку роботи і зберігається протягом всього часу її виконання.
Динамічна увага. Динамічна увага відрізняється протилежними якостями; на
початку роботи вона не інтенсивна; учневі потрібне відоме зусилля для того, щоб
змусити себе бути уважним до даного уроку; він повільно втягується в навчальну
роботу; перші хвилини уроку проходять у нього в постійних відволіканнях, і лише
поступово й із труднощами він зосереджується на роботі.
Зосереджена і розподілена увага.
Зосередженою називається увага, спрямована на який-небудь один об'єкт або вид
діяльності.
Розподіленою називається увага, спрямована одночасно на декілька об'єктів або
видів діяльності.
2. Відчуття і сприймання як пізнавальні процеси.
Самим простим з пізнавальних психічних процесів є відчуття.
Відчуття — це найпростіший психічний процес, який полягає у відображенні
різноманітних властивостей предметів та явищ об'єктивного світу, який виникає при

їхньому безпосередньому впливі на органи чуття. Так, відчуття солодкого виникає у
нас лише при безпосередньому впливі певної речовини на слизову оболонку рота.
Процес відчуття виникає внаслідок дії на органи чуття різних матеріальних
чинників, які називаються подразниками, а сам процес цієї дії - роздратуванням.
Загальними закономірностями відчуттів є пороги чутливості, адаптація,
взаємодія, сенсибілізація, контрастність, синестезія.
Чутливість. Різні органи чуття, які дають нам відомості про стан зовнішнього
світу, що нас оточує, можуть бути більш-менш чутливі до явищ, які відтворюють,
тобто можуть відображати ці явища з більшою або меншою точністю. Чутливість
органу чуття визначається мінімальним подразником, який в конкретних умовах стає
здатним викликати відчуття. Мінімальну силу подразника, що спричиняє ледве
помітне відчуття, називають нижнім абсолютним порогом чутливості.
Подразники меншої сили, так звані підпорогові, не викликають виникнення
відчуттів, і сигнали про них не передаються в кору головного мозку.
Нижній

поріг

відчуттів

визначає

рівень

абсолютної

чутливостіданого

аналізатора. Між абсолютною чутливістю і величиною порогу існує зворотна
залежність: чим менше величина порогу, тим вище чутливість даного аналізатора. Це
відношення можна виразити формулою:
Е=1/Р,
де Е - чутливість, а Р - порогова величина подразника.
Верхнім

абсолютним

порогомчутливості

називають

максимальну

силу

подразника, за якої ще виникає адекватне щодо певного подразника відчуття.
Подальше зростання сили подразників, що діють на наші рецептори, зумовлює в них
лише больове відчуття (наприклад, надгучний звук, сліпуча яскравість).
Величина абсолютних порогів, як нижнього, так і верхнього, змінюється залежно
від різних умов: характеру діяльності та віку людини, функціонального стану
рецептора, сили і тривалості подразнення тощо.
За допомогою органів чуття ми можемо не тільки констатувати наявність або
відсутність того чи іншого подразника, а й розрізняти подразники за їх силою та
якістю. Мінімальна відмінність між діями двох подразників, яка зумовлює ледь
помітну різницю між відчуттями, має назву порога розрізнення, або порога
різниці.Німецький фізіолог Е. Вебер (1795-1878), перевіряючи здатність людини

визначати важчий із двох предметів у правій і лівій руці, встановив, що різниця у
чутливості є відносною, а не абсолютною. Це означає, що відношення додаткового
подразника до основного має бути постійною величиною. Так, якщо на руці лежить
вантаж у 100 грамів, то для виникнення ледь помітного відчуття збільшення ваги
необхідно додати близько 3,4 грама. Якщо ж вага вантажу становить 1000 грамів, то
для виникнення відчуття ледь помітної різниці потрібно додати близько 33,3 грама.
Отже, чим більша величина первинного подразника, тим більша повинна бути й
надвишка до неї.
Поріг розрізнення характеризує відносна величина, постійна для певного
аналізатора. Для зорового аналізатора це відношення становить приблизно 1/100, для
слухового – 1/10, для тактильного – 1/30. Експериментальна перевірка цього
положення показала, що воно справедливе тільки для подразників середньої сили.
Відчуття сили подразника може підвищуватись і знижуватись. Зниження
чутливості спричиняється адаптацією, тобто пристосуванням органа чуттів до
подразника.
Адаптація. Чутливість аналізаторів, яку визначає величина абсолютних порогів,
не є постійною і змінюється під впливом низки фізіологічних і психологічних умов,
серед яких особливе місце посідає явище адаптації.
Адаптація, або пристосування - це зміна чутливості органів чуття під
впливом дії подразника.
Розрізняють три різновиди цього явища:
Адаптація як суцільне зникнення відчуття в процесі тривалої дії подразника. Ми
згадували про це явище, кажучи про своєрідне настроювання аналізаторів на зміну
подразнень. У разі дії постійних подразників відчуття має тенденцію до згасання.
Наприклад, легкий вантаж, який є на шкірі, незабаром перестають відчувати. Звичним
фактом є і виразне зникнення нюхових відчуттів невдовзі після того, як ми
потрапляємо в атмосферу з неприємним запахом.
• Адаптація як притуплення відчуття під впливом дії сильного подразника.
Наприклад, якщо руку занурити в холодну воду, інтенсивність відчуття, спричиненого
холодним подразником, знижується. Коли ми з напівтемної кімнати потрапляємо в
яскраво освітлений простір, то спочатку стаємо засліплені й не здатні розрізняти

навкруги будь-які деталі. Через деякий час чутливість зорового аналізатора різко
знижується, і ми починаємо нормально бачити.
Пониження чутливості ока при інтенсивному світловому подразненні називають
світловою адаптацією.
Описані два види адаптації можна об´єднати терміном негативна адаптація,
оскільки в її результаті знижується чутливість аналізаторів.
• Адаптація як підвищення чутливості під впливом дії слабкого подразника. Цей
вид адаптації, притаманний деяким видам відчуттів, можна визначити як позитивну
адаптацію.
У зоровому аналізаторі є адаптація до темряви, коли збільшується чутливість ока
під впливом перебування у темряві. Аналогічною формою слухової адаптації є
адаптація до тиші. У температурних відчуттях позитивна адаптація виявляється тоді,
коли заздалегідь охолоджена рука відчуває тепло, а заздалегідь нагріта - холод при
зануренні у воду однакової температури.
Явище адаптації можна пояснити тими периферичними змінами, які відбуваються
у функціонуванні рецептора при тривалій дії на нього подразника. Відомо, що під
впливом світла розкладається (вицвітає) зоровий пурпур, що розміщений у паличках
сітківки ока. У темряві ж, навпаки, зоровий пурпур відновлюється, що зумовлює
підвищення чутливості. Явище адаптації можна пояснити і процесами, що
відбуваються в центральних відділах аналізаторів. При тривалому подразненні кора
головного мозку відповідає внутрішнім захисним гальмуванням, що знижує чутливість.
Явище збільшення чутливості аналізатора до подразника під дією уважності,
спрямованості, установки має назву сенсибілізації. Це явище органів чуття можливе
не лише внаслідок застосування побічних подразників, а й шляхом вправи.
Можливості тренування органів чуття та їх удосконалення дуже великі. Можна
виокремити дві сфери, які визначають підвищення чутливості органів чуття: 1)
сенсибілізація, яку стихійно зумовлює необхідність компенсації сенсорних дефектів
(сліпота, глухота) і 2) сенсибілізація, зумовлена діяльністю, специфічними вимогами
професії суб´єкта.
Втрату зору або слуху певною мірою компенсує розвиток інших видів чутливості.
Відомі випадки, коли люди, позбавлені зору, займаються скульптурою, в них добре
розвинуто дотик. До цієї ж групи явищ належить і розвиток вібраційних відчуттів у

глухих. У деяких людей, позбавлених слуху, настільки сильно розвивається вібраційна
чутливість, що вони навіть можуть слухати музику. Для цього вони кладуть руку на
інструмент або повертаються спиною до оркестру. Явища сенсибілізації органів чуття
спостерігаються в осіб, які тривало займаються деякими видами діяльності. Відома
надзвичайна гострота зору в шліфувальників. Вони бачать просвіти від 0,0005
міліметра, тоді як нетреновані люди всього до 0,1 міліметра.
Взаємодія відчуттів - це зміна чутливості однієї аналізаторної системи під
впливом іншої. Інтенсивність відчуттів залежить не тільки від сили подразника і рівня
адаптації рецептора, а й від подразнень, які впливають у даний момент на інші органи
чуття. Зміна чутливості аналізатора під впливом подразнення інших органів чуття
має назву взаємодії відчуттів.
У літературі було описано численні факти зміни чутливості, спричиненої
взаємодією відчуттів. Так, чутливість зорового аналізатора змінюється під впливом
слухового подразнення. Зорова чутливість підвищується також під впливом деяких
нюхових подразнень.
Контраст відчуттів - це зміна інтенсивності та якості відчуттів під впливом
попереднього або супутнього подразника.
За одночасної дії двох подразників виникає одночасний контраст. Такий
контраст можна добре простежити в зорових відчуттях. Одна й та сама фігура на
чорному тлі здається світлішою, на білому - темнішою. Зелений предмет на червоному
тлі сприймається більш насиченим. Тому військові об´єкти часто маскують, щоб не
виникав контраст. Сюди слід зарахувати явище послідовного контрасту. Після
холодного слабкий теплий подразник здається гарячим. Відчуття кислого підвищує
чутливість до солодкого.
Синестезія відчуттів - це виникнення під впливом подразника одного
аналізатора відчуттів, які характерні для іншого аналізатора. Зокрема, під час дії
звукових подразників, таких, як літаки, ракети тощо, у людини виникають їх зорові
образи. Або той, хто бачить поранену людину, відчуває певним чином також і біль.
Діяльність аналізаторів виявляється у взаємодії. Така взаємодія не є ізольованою.
Доведено, що світло підвищує слухову чутливість, а слабкі звуки підвищують зорову
чутливість, холодне обмивання голови підвищує чутливість до червоного кольору
тощо.

Види людських відчуттів
У різних школах по-різному ставляться до проблеми сенсорних процесів.
Російський психолог Б. Г. Ананьєв у роботі «Теорія відчуттів» виділив найбільше
число відчуттів — 11.
Дистантні відчуття.


Зір



Слух



Нюх

Контактні відчуття.


Смак



Тактильні відчуття



Дотик



Біль



Температурні відчуття



Вібраційні відчуття

Глибинні відчуття.
 Чуттєвість від внутрішніх органів
 М'язова чуттєвість
 Вестибулярна чуттєвість
Отже, подразник - будь-яка дія, здатна викликати реакцію живої тканини, зміну її
структури і функції. Роздратування - здатність живих клітин, систем і цілого організму
змінювати свою активність. . Таким чином, відчуття є чуттєвим відображенням
об'єктивної реальності.
Фізіологічною основою відчуттів є діяльність складних комплексів анатомічних
структур, названих И.П. Павловым аналізаторами (сенсорними системами).
Аналізатор— орган чуття, який здійснює аналіз і синтез подразників, що надходять із
внутрішнього і зовнішнього середовищ. Складається з рецептора, провідних
нервових шляхів (доцентрових і відцентрових) і мозкової ділянки.
Кожен аналізатор - це нервовий механізм, який складається з трьох частин: 1)
периферійного відділу —

рецептора; 2) аферентного

або чутливого нерва

(доцентрового), який проводить збудження в нервові центри (центральний відділ
аналізатора); 3) коркові відділи аналізатора, у яких відбувається обробка нервових

імпульсів, що надходять з периферійних відділів. Коркова частина аналізатора
включає в себе ділянку, що є проекцією периферії в корі головного мозку, оскільки
певним клітинам периферії (рецепторам) відповідають певні ділянки коркових клітин.
Для виникнення відчуття необхідна робота всього аналізатора як цілого.
Класифікація відчуттів
Існує декілька можливих варіантів класифікації тих двох десятків аналізаторних
систем, якими володіє людина. Звичайно використовують наступні критерії:
1) за наявності або відсутності безпосередніх контактів рецептора з подразником,
що спричиняє відчуття;
2) за місцем розташування рецепторів;
3) за часом виникнення в ході еволюції;
4) за модальністю (видом) подразника.
Найбільше

використовується

систематизація,

запропонована

англійським

фізіологом І. Шеррінгтоном, який виділив три основні класи відчуттів:
1) екстероцептивні, які виникають при впливі зовнішніх стимулів на рецептори,
розташовані на поверхні тіла;
2) інтероцептивні (органічні), що сигналізують про те, що відбувається в
організмі (відчуття голоду, прагнення, болю тощо);
3) пропріоцептивні, розташовані в м’язах і сухожиллях; з їх допомогою мозок
отримує інформацію про рухи і положення різних частин тіла.
Загальну масу екстероцептивних відчуттів Шеррінгтона можно

розділити на

дистантні (зорові, слухові) і контактні (дотикові, смакові). Нюхові відчуття
займають у цьому випадку проміжне положення. Найбільш давньою є органічна
(передусім больова) чутливість, потім з’явилися контактні (передусім тактильна, тобто
дотик) форми. І еволюційно наймолодшими потрібно вважати слухові і особливо
зорові системи рецепторів. Найбільш значними для функціонування людської психіки
є зорові (85% всієї інформації про зовнішній світ), слухові, тактильні, органічні,
нюхові і смакові відчуття. Особливості зору і слуху будуть детально розглянуті при
аналізі механізмів людського сприйняття.
Органічні і тактильні відчуття
До органічних відчуттів відносять, насамперед, почуття голоду, прагнення,
насичення, а також комплекси больових і статевих відчуттів. Почуття голоду

з’являється при збудженні харчового центра мозку, розташованого в гіпоталамусі.
Електростимуляція цього центра (за допомогою імплантованих туди електродів)
спричиняє у тварин прагнення до безперервної їжі, а руйнування – до відмови від неї,
тобто до загибелі від виснаження. Існує також особливий центр насичення, стимуляція
якого, навпаки, приводить до голоду і до безперервного прагнення поглинати їжу (до
булемії).
Система тактильної чутливості (відчуття тиску, дотику, фактурнос-ті і вібрацій
охоплює все людське тіло. Найбільше скупчення тактильних кліток спостерігається на
долоні, на кінчиках пальців і на губах.
Тактильні відчуття рук разом з м’язово-суглобовою чутливістю утворюють дотик,
завдяки якому руки можуть відображати форму і просторове положення предметів.
Тактильні відчуття разом з температурними – це один з видів шкіряної чутливості, що
дає інформацію про поверхні тіл, з якими безпосередньо контактує людина (гладке,
липке, рідке тощо), а також інформацію про температурні параметри цих тіл і всього
навколишнього середовища.
До основних властивостей відчуттів відносять:
- якість;
- інтенсивність;
- тривалість і просторову локалізацію;
- абсолютний і відносний пороги відчуттів.
Якість - ця властивість, що характеризує основну інформацію, що
відображується цим відчуттям, відрізняє його від інших видів відчуттів і варіює в
межах цього виду відчуттів.

Інтенсивність - кількісна характеристика, яка залежить

від сили діючого подразника і функціонального стану рецептора, що визначає міру
готовності рецептора виконувати свої функції. Наприклад, якщо у вас нежить, то
інтенсивність сприйманих запахів може бути спотворена.
Тривалість - часова характеристика виниклого відчуття.
Сприйняття.
Що таке сприйняття? Суть і основні якості сприйняття
Прийом і переробка людиною інформації, що надійшла через органи відчуттів,
завершується появою образів, предметів або явищ.

Серед психічних процесів людини, пам'яті, уваги, мислення, сприйняття займає
особливе місце. Його можна назвати основою людського пізнання. Видимий і чутний
світ не входить в людину безпосередньо. Для його сприйняття необхідний психічний
образ, елементами якого потім «оперують» інші пізнавальні процеси. Діяльність
людського сприйняття спеціально спрямована на створення такого образу зовнішнього
середовища, об'єктивного світу. Сприйняття - це цілісне відображення предметів,
ситуацій, явищ, що виникають при безпосередньому впливі фізичних подразників на
рецепторні поверхні органів почуттів.
Але це не означає, що сприйняття - це проста сума відчуттів. Для того, щоб
створити єдиний, одночасно постійний і динамічний образ середовища необхідна
активна робота психіки. Людина живе не у світі ізольованих світлових або кольорових
плям, звуків або дотиків, він живе у світі речей, предметів і форм, у світі складних
ситуацій. Все, що б людина не сприймала, незмінно постає перед ним у вигляді
цілісних образів.
До основних якостей сприйняття відносять наступні:
1) Сприйняття залежить від минулого досвіду, від змісту психічної діяльності
людини. Ця особливість називається апперцепцією.
Коли мозок отримує неповні, неоднозначні або суперечливі дані, він звичайно
інтерпретує їх відповідно до системи образів, що вже склалася, знань, змісту і завдань
діяльності, що виконується, індивідуально-психологічних відмінностей.
2) Світ, у якому ми існуємо, сприймається нами не тільки як організований,
структурований, але і як відносно стійкий і постійний.
За образами предметів, що склалися, сприйняття зберігає їх розміри і колір
незалежно від того, з якої відстані ми на них дивимося і під яким кутом бачимо. (Біла
сорочка залишається для нас білою і в яскравому світлі, і в тіні. Але якби ми бачили
тільки невеликий її шматок через отвір, вона здавалася б нам в тіні швидше сірою). Ця
особливість сприйняття називається константністю.
3) Людина сприймає світ не у вигляді набору непов’язаних один з одним відчуттів
або станів своїх органів, а у формі окремих предметів, незалежно від нього існуючих,
що протистояють йому, тобто сприйняття носить предметний характер.

4) Сприйняття ніби “добудовує” образи предметів, що сприймаються ним,
доповнюючи дані відчуттів необхідними елементами. У цьому полягає цілісність
сприйняття.
5) Сприйняття не зводиться тільки до утворення нових образів, людина здатна
усвідомлювати процеси “свого” сприйняття, що дозволяє говорити про осмисленоузагальнений характер сприйняття, його категоріальність.
Сприйняття - це цілісне віддзеркалення предметів, ситуацій, явищ, що
виникають при безпосередній дії фізичних подразників на рецепторні поверхні
органів чуття.
Розглядаючи відчуття ми з'ясували, що суть цього процесу також полягає у
віддзеркаленні

реально

існуючого світу. Поняття "відчуття"

і

"сприйняття"

взаємозв'язані між собою, проте між ними існують і корінні відмінності. Відчуття - це
відображення окремих властивостей предметів і явищ, що безпосередньо
впливають на даний момент на органи чуття.
Властивості та види сприйняття
Сприйняття кожного нового предмета здійснюється на підставі наявних знань і
досвіду людини. Людина сприймає предмет або явище в певному співвідношенні
частин. У деяких випадках значущими є не так самі складові, як їхні взаємозв´язки.
Найважливішими особливостями сприйняття є:


предметність;



цілісність;



структурність;



константність;



апперцепція;



осмисленість;



вибірковість;



ілюзія.

Предметність сприйняття виявляється в тому, що будь-який предмет або явище
відображається не як механічна сума якостей і властивостей, а як об´єкт, який має свій
зміст, природу, призначення.

Предметність відіграє важливу роль і в подальшому формуванні самих
перцептивних процесів, тобто процесів сприйняття. Коли виникає розбіжність між
зовнішнім світом і його відображенням, суб´єкт має шукати нові способи сприйняття,
які забезпечать правильніше відображення.
Цілісність сприйняття полягає в тому, що образи відображених предметів та
явищ постають у свідомості в єдності багатьох якостей і властивостей.
Сприймаючи певний об´єкт, ми виокремлюємо його окремі ознаки, аспекти,
властивості й водночас об´єднуємо їх у єдине ціле, завдяки чому в нас виникає його
цілісний образ.
Структурність сприйняття виявляється в тому, що, відображаючи предмети та
явища в цілісності, людина виокремлює в них різні елементи, компоненти, підсистеми
тощо.
Сприймаючи предмет, ми осмислюємо його як єдине ціле, що має свою
структуру. Наприклад, на основі набутого досвіду, знань людина об´єднує окремі
елементи в процесі сприйняття в цілісний образ, надає їм певної структури,
сформованості. Наприклад, сприймаючи окремо літаки, злітну смугу, ангари,
радіотехнічні засоби та інше, ми визначаємо об´єкт як аеродром.
Константність - це відносна постійність величини, форми, кольору предметів та
явищ, що сприймаються.
Константність формується в процесі предметної діяльності та є необхідною
умовою життя людини. Константність сприйняття забезпечується досвідом, що
набувається в процесі індивідуального розвитку особистості й має велике практичне
значення. Якби сприйняття не було константним, то під час кожного кроку, повороту,
руху, кожної зміни освітлення ми б мали справу з новими предметами, переставали б
упізнавати те, що було відоме раніше.
Апперцепція - це залежність змісту і спрямованості сприйняття від досвіду
людини, її інтересів, ставлення до життя, установок, багатства знань.
Апперцепція - одна з найважливіших особливостей сприйняття. Не саме око
сприймає, не ізольоване вухо чує звук, не окремо язик розрізняє смакові якості. Усі
види сприйняття здійснює конкретна жива людина. У сприйманні завжди виявляються
індивідуальні особливості людини, її бажання, інтереси, певне ставлення до предмета
сприйняття.

Отже сприйняття залежить від попереднього досвіду людини. Чим більше людина
обізнана з певним об´єктом, тим повнішим, точнішим і змістовнішим є її сприйняття
цього об´єкта.
Сприйняття - це не лише чуттєвий образ, а й усвідомлення виокремленого
об´єкта. Людина сприймає предмети, які мають для неї певне значення. Сприйняття
людини тісно пов´язане з мисленням, із розумінням сутності предмета. Свідомо
сприйняти предмет - означає подумки назвати його, тобто зарахувати його до певної
групи, класу предметів, узагальнити його в слові.
Осмисленість сприйняття полягає в тому, що відображені предмети та явища
порівнюються з минулим досвідом людини, відомостями і знаннями про них, на основі
чого виникає відповідне ставлення до них.
Завдяки осмисленню сутності та призначення предметів стає можливим
цілеспрямоване їх використання, практична діяльність із ними. Сприймаючи предмет,
ми можемо точно назвати його або сказати, що він нам нагадує.
Узагальненість сприйняття - це відображення одиничного випадку як особливого
вияву загального. Певне узагальнення є в кожному акті сприйняття. Ступінь
узагальнення залежить від рівня та обсягу наявних у людини знань.
В акті

сприйняття

відображення будь-якого

предмета набуває певного

узагальнення, предмет певним чином співвідноситься з іншими предметами.
Узагальненість є вищим виявом усвідомленого людського сприйняття. В акті
сприйняття втілюється єдність чуттєвих і логічних елементів, взаємозв´язок сенсорної
та мисленнєвої діяльності особистості.
Вибірковість сприйняття полягає в тому, що при відображенні предметів та явищ
відбувається виокремлення одних щодо до інших. Це відбувається під впливом
попереднього досвіду людини, її нахилів, інтересів, установок і потреб.
Кожний фахівець намагається сприйняти в предметах та явищах головним чином
те, що його цікавить, що він вивчає, а тому він не зауважує тих деталей у предметах та
явищах, які не стосуються його фаху. Це створює індивідуальний підхід до
сприйняття. Тому й кажуть про професійне сприйняття у людей різних спеціальностей.
Ілюзіями називають неадекватні сприйняття, які неправильно, викривлено,
помилково відображають об´єкти, що діють на аналізатори. Ілюзії може бути

зумовлено різними причинами. Однією з них є активізація старих тимчасових зв´язків
у нових, істотно відмінних від попередніх, ситуаціях.
Існує чимало ілюзій, зумовлених різницею в яскравості предмета й тла
сприйняття. На темнішому тлі фігури здаються світлішими, аніж на менш темному.
Ілюзії породжуються діяльністю різних аналізаторів. Найпоширенішими є зорові
ілюзії. Вони мають найрізноманітніші причини: вироблені життєвою практикою
прийоми зорового сприйняття, особливості зорового аналізатора, зміна умов
сприйняття, образне передбачення побаченого, дефекти зору.
Але хоч якою б складною була ілюзія, спотворене сприйняття можна відрізнити
від правильного. Практична діяльність людей уточнює образи сприйняття.

Класифікація сприйняття. Сприйняття поділяють на види за кількома
основами.
За провідним аналізатором виокремлюють такі види сприйняття: зорове,
слухове, дотикове, кінестезичне, нюхове і смакове.
Процес сприйняття здійснює зазвичай низка взаємодіючих аналізаторів. Як
приклад, можна назвати дотикове сприйняття, в якому беруть участь тактильний і
кінестезичний аналізатори. Навіть процес зорового сприйняття, коли зоровий
аналізатор є провідним, потребує участі рухового аналізатора, без якого неможливі
рухи очей. Те саме можна сказати про слухове сприйняття, в якому, крім слухового
аналізатора, що є основним, великого значення набуває кінестезичний аналізатор. Різні
види сприйняття рідко можна спостерігати в чистому вигляді, здебільшого вони
комбінуються один з одним. Наприклад, сприйняття кінофільму має зоровий і
слуховий характер, бо глядач сприймає кадри, що проходять перед його очима на

екрані, і розмову, і музику, з яких складається звукова частина картини. Включається в
цей процес і руховий аналізатор, який бере участь у сприйманні мови і музики.
Перевага того чи іншого аналізатора в сприйманні визначається характером самого
об´єкта.
В основу другого типу класифікації сприйняття покладено форми існування
матерії: простір, час і рух. Відповідно виокремлюють такі види сприйняття:
сприйняття простору, сприйняття часу і сприйняття руху.
За активністю сприйняття поділяють на навмисне (довільне) і ненавмисне
(мимовільне).
Ненавмисне сприйняття спричинено особливостями навколишніх предметів: їх
яскравістю, розташуванням, незвичністю; інтересом до них людини. Йдучи вулицею,
ми чуємо шум машин, розмови людей, бачимо яскраві вітрини, сприймаємо
різноманітні запахи тощо. У ненавмисному сприйманні не існує заздалегідь
поставленої мети. Відсутнє в ньому й вольове зусилля.
Навмисне сприйняття має іншу характеристику. Здійснюючи його, людина
ставить перед собою мету, докладає певних вольових зусиль, щоб краще реалізувати
свій намір, довільно обирає об´єкти сприйняття. Таким сприйняттям, наприклад, є
слухання доповіді або перегляд тематичної виставки книг.
Сприйняття простору - це відображення у психіці людини розташування,
величини, форми, об´ємності, віддаленості один від одного предметів та явищ на
землі й у небі.
Сприйняття простору має велике значення. Воно є обов´язковою умовою її
орієнтування в цьому середовищі.
У процесі сприйняття простору розрізняють сприйняття величини, форми,
об´ємності й віддаленості предметів.
Взаємодія людини з довкіллям включає й саме тіло людини з характерною для
нього системою координат. Людина, яка відчуває світ, сама є матеріальним тілом, що
займає певне місце в просторі та має певні просторові ознаки: величину, форму і
виміри тіла, спрямування рухів у просторі.
Доведено, що в основі різноманітних форм просторового сприйняття лежить
функціонування комплексу аналізаторів, які взаємодіють між собою. Особливу роль у

просторовому орієнтуванні виконує руховий аналізатор, за допомогою якого
встановлюється ця взаємодія.
Сприйняття форми і величини предмета здійснюється за допомогою зорового,
тактильного і кінестезичного аналізаторів. Однак основну роль відіграє зоровий
аналізатор. Акомодація очей з важливим руховим механізмом зорового аналізатора
допомагає сприймати відстань. Якщо порушується акомодація, знижується точність
зорового сприйняття відстані.
Для сприйняття відстані важливе значення мають рухи очей, зокрема їх
конвергенція. Коли переводять очі з дальшого об´єкта на ближчий, відбувається їх
конвергенція, і тим більша, чим ближчий об´єкт. Конвергенція очей спостерігається за
умов бінокулярного зору (бачення двома очима). Для сприйняття відстані одним оком
характерна недостатня точність.
Через взаємодію зорового і кінестезичного аналізаторів забезпечується адекватне
сприйняття розміру, форми, рельєфу предметів та їх віддаленості від нас. І.М. Сєченов
зазначав, що, сприймаючи предмети різного розміру і форми, ми обводимо їх рухами
очей, немовби «щупальцями». Між рухами очей і відбитком предмета на їх сітківці
встановлюється зв´язок, що дає нам змогу краще сприймати розміри і форми
предметів.
Найінформативнішою ознакою, яку необхідно вирізнити під час ознайомлення з
формою, є контур. Зорова система має не лише встановлювати межу між об´єктом і
тлом, а й утримувати її. Це здійснюється за допомогою рухів очей, які ніби повторно
виокремлюють контур, і є неодмінною умовою створення образу форми предмета.
Сприйняття величини та форми залежить від попереднього досвіду людини. Чим
краще людина обізнана з конкретною формою, тим легше вона вирізняє її серед інших
форм.
У сприйманні об´ємності або глибини предметів основну роль відіграє
бінокулярний зір. При бінокулярному зорі зображення падає на диспарантні, тобто на
незбіжні точки сітківок правого і лівого ока. Коли зображення падає на ідентичні,
тобто цілком збіжні точки сітківки, його сприймають як плоске. Якщо диспарантність
зображення предмета дуже велика, то воно починає сприйматися подвійно.

При одночасному баченні двома очима відповідне подразнення від правого й
лівого ока об´єднується в мозковій частині зорового аналізатора. Створюється
враження об´ємності предмета, що сприймається.
За віддаленості предметів велике значення в сприйманні простору має взаємне
розташування світлотіней, яке залежить від розташування предметів. Людина зауважує
ці особливості й навчається, користуючись світлотінями, правильно визначати
розташування предметів у просторі.
У сприйманні простору, зокрема відстані, беруть участь нюхові та слухові
відчуття. За запахом можна, наприклад, визначити, що десь близько є їдальня, за
звуком кроків - розпізнати, далеко чи близько від вас іде людина.
Сприйняття часу - це відображення об´єктивної тривалості, швидкості та
послідовності явищ дійсності. Завдяки сприйманню часу відображаються зміни,
що відбуваються в навколишньому світі.
Фізіологічною основою процесу сприйняття часу є умовні рефлекси на час, які
постійно виробляються у людини. Воно здійснюється шляхом взаємодії аналізаторів,
якими ми відображаємо інші аспекти явищ об´єктивної дійсності.
Велике значення у сприйманні часу належить кінестезичному аналізаторові. Він
виконує важливу роль у сприйнятті ритму. Під ритмом розуміють низку подразників,
які послідовно змінюють один одного і мають періодичний характер.
Сприйняття тривалості часу залежить від змісту діяльності людини. На оцінку
часу впливає установка особистості. Людині, котра очікує неприємних подій, час
здається швидкоплинним. При очікуванні приємного зазвичай здається, що ця подія
довго не настає.
При згадуванні минулого спостерігається інша оцінка часу. Час, наповнений у
минулому переживаннями, діяльністю, згадується як більш тривалий, ніж він був
насправді, а значні періоди життя, позначені малоцікавими й одноманітними подіями,
згадуються як швидкоплинні.
Ступінь суб´єктивізму в оцінці часу залежить також від віку людини.
Сприйняття руху - це відображення зміни положення об´єктів у просторі.
Воно дає змогу орієнтуватися у відносних змінах у взаємному розташуванні та
взаємовідношенні предметів навколишньої дійсності.
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сприймаючи рух. Встановити, в який бік летить літак, з якою швидкістю він рухається,
куди спрямований удар ворога можна на підставі досвіду просторової орієнтації.
Сприйняття руху також здійснюється на базі висновків. Наприклад, про незначні
зміни у швидкості автомобіля судять, спостерігаючи за змінами в показниках
спідометра. Існують пози бігу, стрибків, ходьби, повзання, за допомогою яких, з
огляду на особистісний досвід, доходять висновків про здійснюваний рух.
Ілюзія руху може виникнути за відсутності реального руху предмета, при
фіксованому погляді. Якщо через незначні проміжки часу показувати низку
зображень, які відтворюють етапи рухів предмета, то складається враження руху. Це
явище дістало назву стробоскопічного ефекту. На його основі здійснюється
сприйняття руху під час перегляду кінофільму.
Сприйняття руху здійснюється зоровим, слуховим і кінестезичним аналізаторами.
Сприйманню руху допомагає осмислення змін у навколишньому середовищі на основі
індивідуального досвіду і знань особистості.
У процесі пізнання навколишньої дійсності сприйняття може перейти в
спостереження.
СПОСТЕРЕЖЕННЯ - це цілеспрямоване планомірне сприйняття об´єктів, у
пізнанні яких зацікавлена особистість.
Спостережливість - це вміння вирізняти характерні, проте ледь помітні
особливості предметів і явищ. Вона формується в процесі систематичних занять
улюбленою справою і тому пов´язана з розвитком професійних інтересів особистості.
3. Психологія пам'яті.
Під пам'яттю ми розуміємо

запам’ятовування, зберігання, наступне

впізнавання і відтворення слідів минулого досвіду.
Необхідною передумовою пізнавання

і

відтворення є збереження, або

запам'ятовування, того, що було сприйняте, а також його наступне збереження.
Таким чином, пам'ять - це складний психічний процес, що складається з
декількох приватних процесів, пов'язаних один з одним. Пам'ять потрібна людині,
вона дозволяє йому накопичувати, зберігати і згодом використовувати особистий
життєвий досвід, в ній зберігаються знання і навички.

Існує декілька основних підходів до класифікації пам'яті. Нині як найбільш
загальна основа для виділення різних видів пам'яті прийнято розглядати залежність
характеристик пам'яті від особливостей діяльності по запам'ятовуванню і відтворенню.
При цьому окремі види пам'яті вичленують відповідно до основних критеріїв:
1) По характеру психічній активності, переважаючій в діяльності пам'ять
ділять на рухову, емоційну, образну і словесно-логічну;
2) По характеру цілей діяльності (довільна і мимовільна);
3) За тривалістю закріплення і збереження матеріалу у зв'язку з його роллю і
місцем в діяльності (короткочасна, довготривала, оперативна).
4) По провідному аналізатору (зорова, слухова, дотикова, нюхова, смакова).
Розглянемо характеристики цих чотирьох видів пам'яті.
Рухова (чи моторна) пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення
різних рухів.
Емоційна пам'ять - це пам'ять на почуття.
Образна пам'ять - це пам'ять на уявлення, картини природи і життя, а також на
звуки, запахи, смаки і так далі. Суть образної пам'яті полягає в тому, що сприйняте
раніше відтворюється потім у формі представлень. Представлення - це психічний
процес віддзеркалення предметів і явищ, які в даний момент не сприймаються, але
відтворюються на прикладі нашого попереднього досвіду.
Слід зазначити, що багато дослідників розділяють образну пам'ять на зорову,
слухову, дотикову, нюхову, смакову. Подібний розподіл пов'язаний з переважанням
того або іншого типу відтворених уявлень.
Словесно-логічна пам'ять виражається в запам'ятовуванні і відтворенні наших
думок. Ми запам'ятовуємо і відтворюємо думки, що виникли у нас в процесі роздумів,
пам'ятаємо зміст прочитаної книги, розмови з друзями.
Існує, проте, і таке ділення пам'яті на види, яке прямо пов'язане з
особливостями самої виконуваної діяльності. Так, залежно від цілей діяльності
пам'ять ділять на довільну і мимовільну.Довільна пам'ять є продуктом особливої,
мнемічної

діяльності,

спрямованої

на

запам'ятовування.

Ця

діяльність

характеризується наявністю мнемічної мети, сукупності мнемічних дій, часто
супроводжується вольовими зусиллями.

У першому випадку мається на увазі

запам'ятовування і відтворення, яке здійснюється автоматично, без вольових зусиль

людини, без контролю з боку свідомості. При цьому відсутня спеціальна мета щось
запам'ятати або пригадати, тобто не ставиться спеціальне мнемическая завдання. У
другому випадку таке завдання є присутній, а сам процес вимагає вольового зусилля.
Мимовільна пам'ять є продуктом діяльності, не спрямованої безпосередньо на
запам'ятовування даного матеріалу. Утримання та відтворення матеріалу відбувається
без мети його утримати чи відтворити. Цей вид пам'яті з'являється в ранньому
дитинстві і обслуговує процес набуття дитиною певних навичок. Мимовільна пам'ять є
підґрунтям для виникнення довільної, що починає розвиватися набагато пізніше, і
удосконалюється у взаємодії із нею.
Існує також ділення пам'яті на короткочасну і довготривалу. Короткочасна пам'ять
- це вид пам'яті, що характеризується дуже коротким збереженням сприйманої
інформації.
Поняттям оперативна пам'ять означають мнемічні процеси, обслуговуючі
безпосередньо здійснювані людиною актуальні дії, операції.
Об'єм пам'яті - це найважливіша інтегральна (цілісна) характеристика
пам'яті,

яка
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можливості

запам'ятовування

і
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інформації. Говорячи про об'єм пам'яті, як показник використовують кількість
одиниць інформації, що запам'ятали.
Такий параметр, як швидкість відтворення, характеризує здатність людини
використовувати в практичній діяльності наявну у нього інформацію.
Інша характеристика пам'яті - точність відтворення. Ця характеристика показує
здатність людини точно зберігати, а найголовніше, точно відтворювати збережену в
пам'яті інформацію.

Найважливішою характеристикою пам'яті є тривалість, вона

відбиває здатність людини утримувати певний час необхідну інформацію.
Запам'ятовування - це процес збереження і наступного відтворення
сприйнятої інформації. По мірі активності протікання цього процесу прийнято
виділяти два види запам'ятовування : неумисне (чи мимовільне) і умисне (довільне).
Неумисне запам'ятовування - це запам'ятовування без заздалегідь
поставленої мети, без використання яких-небудь прийомів і прояву вольових
зусиль.

До таких дій, або способів запам'ятовування матеріалу, відноситься

заучування, суть якого полягає в багатократному повторенні учбового матеріалу до
повного і безпомилкового його запам'ятовування.

Діяльність, спрямована на запам'ятовування і відтворення утриманого матеріалу
називається мнемічною діяльністю.
Мнемічна діяльність є специфічно людським феноменом, бо тільки у людини
запам'ятовування стає спеціальним завданням, а заучування матеріалу, збереження
його в пам'яті і пригадування - спеціальною формою свідомої діяльності.
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матеріалу, що запам'ятовується. Тому прийнято виділяти осмислене і механічне
запам'ятовування.
Механічне запам'ятовування - це запам'ятовування без усвідомлення логічного
зв'язку

між

різними

частинами

сприйманого

матеріалу.

Прикладом

такого

запам'ятовування є заучування статистичних даних, історичних дат і так далі. Основою
механічного запам'ятовування є асоціації по суміжності. Одна частина матеріалу
зв'язується з іншою тільки тому, що йде за нею в часі. Для того, щоб встановився
такий зв'язок, потрібне багатократне повторення матеріалу.
На відміну від цього осмислене запам'ятовування засноване на розумінні
внутрішніх логічних зв'язків між окремими частинами матеріалу. Два положення, з
яких одне є виводом з іншого, запам'ятовується не тому, що слідують в часі один за
одним, а тому, що пов'язані логічно.
Доведено, що осмислене запам'ятовування у багато разів продуктивно за
механічне.
Свідомість матеріалу досягається різними прийомами, і передусім виділенням в
матеріалі головних думок, що вивчається, і групуванням їх у вигляді плану.
Найважливішим методом осмисленого запам'ятовування матеріалу і досягнення
високої міцності його збереження є метод повторення. Повторення - найважливіша
умова оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Але, щоб бути продуктивним,
повторення повинні відповідати певним вимогам. Дуже важливо, щоб повторення було
активним і різноманітним. Для цього перед тим, хто вчиться ставлять різні завдання:
придумати приклади, відповісти на питання, накреслити схему, скласти таблицю і так
далі
Дуже важливо також правильно розподілити повторення в часі. У психології
відомі два способи повторення: концентроване і розподілене.

Дуже близький до методу розподіленого заучування метод відтворення під час
заучування. Його суть полягає в спробах відтворити матеріал, який ще повністю не
вивчений. У психології відомі три способи заучування великого за об'ємом матеріалу:
цілісний, частковий і комбінований.
Цілісний полягає в тому, що матеріал (текст, вірш і так далі) прочитується від
початку і до кінця кілька разів, до повного засвоєння. При частковому способі
матеріал ділитися на частини і кожна частина заучується окремо. Спочатку кілька
разів прочитується одна частина, потім інша, третя і так далі. Комбінований спосіб є
поєднанням цілісного і часткового. Матеріал спочатку прочитується цілком один або
кілька разів, в залежність від його об'єму і характеру, потім важкі місця виділяються і
заучуються окремо, після чого увесь текст знову прочитується цілком.
Збереження як процес пам'яті має свої закономірності. Наприклад, встановлено,
що збереження може бути динамічним і статичним. Динамічне збереження
проявляється в оперативній пам'яті, а статичне - в довготривалій. При динамічному
збереженні матеріал змінюється мало, при статичному, навпаки, він обов'язково
піддається реконструкції і переробці.
Витягання матеріалу з пам'яті здійснюється за допомогою двох процесів відтворення і пізнавання. Відтворення - це процес відтворення образу предмета, що
сприймається нами раніше, але не сприйманого в даний момент.
Окрім відтворення ми постійно стикаємося з таким явищем, як пізнавання.
Пізнавання якого-небудь об'єкту відбувається у момент його сприйняття і означає, що
відбувається сприйняття об'єкту, уявлення про яке сформувалося у людини або на
основі особистих вражень (представлення пам'яті), або на основі словесних описів
(представлення уяви). Слід зазначити, що процеси пізнавання відрізняються один від
одного мірою визначеності. Найменш визначено пізнавання в тих випадках, коли ми
переживаємо тільки почуття знайомства об'єкту, а ототожнити його з чим-небудь з
минулого досвіду не можемо. Наприклад, ми бачимо людину, обличчя якої нам
здається знайомим, а згадати, хто він і за яких обставин ми могли з ним зустрічатися
не можемо. Подібні випадки характеризуються невизначеністю пізнавання. У інших
випадках пізнавання, навпаки, відрізняється повною визначеністю: ми відразу
дізнаємося людину як певну особу. Тому дані випадки характеризуються повним
пізнаванням.

Разом з різними видами правильного пізнавання існують і помилки при
пізнаванні. Наприклад те, що сприймається уперше, іноді здається нам знайомим, вже
пережитим одного дня в такому самому виді. Цікавий той факт, що враження
знайомства може залишатися навіть тоді, коли ми твердо знаємо, що ніколи не бачили
цей предмет або не знаходилися в цій ситуації.
Забування виражається в неможливості відновити раніше сприйняту інформацію.
Фізіологічною основою забування є деякі види коркового гальмування, що заважає
актуалізації тимчасових нервових зв'язків. Найчастіше це так зване угасательное
гальмування, яке розвивається за відсутності підкріплення.
Забування проявляється в двох основних формах: а) неможливість пригадати або
дізнатися; б) невірне пригадування або пізнавання.

План лекції № 3
Тема № 2
«Мислення. Уява. Мовлення».
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Текст лекції
1. Мислення.
1.1. Природа й основні види мислення.
Для того щоб людина могла жити й нормально працювати, йому необхідно
передбачати наслідки тих або інших явищ, подій або своїх дій. Отже, для того щоб
передбачити, треба узагальнювати одиничні предмети й факти й виходячи із цих
узагальнень робити висновок щодо інших одиничних предметів і фактів такого ж
роду.Цей багатоступінчастий перехід – від одиничного до загального й від
загального знову до одиничного – здійснюється завдяки особливому психічному
процесу – мисленню. Мислення є вищим пізнавальним психічним процесом. Суть
даного процесу полягає в породженні нового знання на основі творчого відбиття
й перетворення людиною дійсності.
Мислення як особливий психічний процес має ряд специфічних характеристик
і ознак
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Першою такою ознакою є узагальнене відбиттядійсності, оскільки мислення
є відбиттям загального в предметах і явищах реального світу.
Другою, не менш важливою, ознакою мислення є опосередковане пізнання
об'єктивної реальності. Суть опосередкованого пізнання полягає в тому, що ми в стані
виносити судження про властивості або характеристики предметів і явищ без
безпосереднього контакту з ними, а шляхом аналізу непрямої інформації. Наприклад,
для того щоб довідатися, яка сьогодні погода, можна вийти на вулицю. Однак.
найчастіше ми надходимо по-іншому. Якщо ми прагнемо довідатися, холодно на
вулиці або тепло, ми користуємося зовнішнім термометром або слухаємо зведення
погоди й на основі інформації про температурні характеристики зовнішнього
середовища робимо висновок про те, тепло на вулиці або холодно.
Слід зазначити, що опосередковане мислення не спотворює навколишню нас
дійсність, а, навпаки, дозволяє пізнати її глибше, вірніше й повніше.
Наступною найважливішою характерною рисою мислення є те, що
мислення завжди пов'язане з вирішенням того або іншого завдання, що виникало в

процесі пізнання або в практичній діяльності. Процес мислення починає найбільше
яскраво проявлятися лише тоді, коли виникає проблемна ситуація, яку необхідно
розв'язати. Мислення завжди починається з питання, відповідь на яке є метою
мислення. Причому ця відповідь дається не відразу, а за допомогою певних
розумових операцій, в процесі яких відбувається видозміна й перетворення наявної
інформації.
Винятково важлива особливість мислення – це нерозривний зв'язок з
мовою. Тісний зв'язок мислення й мови знаходить своє вираження насамперед у тому,
що думки завжди втілюються в мовну форму. Ми завжди думаємо словами.
зазначити, що мова є знаряддям мислення.

Слід

Слід мати на увазі, що, незважаючи на

тісну взаємодію мислення й мови, ці два феномена – не одне й те ж. Мислити – це не
значить говорити вголос або про себе.
Як і всякий психічний процес, мислення є функцією мозку. Фізіологічною
основою мислення є мозкові процеси більш високого рівня, чим ті, які служать для
більш елементарних психічних процесів, наприклад відчуття. Однак у цей час немає
єдиної думки про значимість і порядок взаємодії всіх фізіологічних структур, що
забезпечують процес мислення. Не викликає сумніву й те, що мовні центри кори
головного мозку також беруть участь у забезпеченні розумового процесу.
Складність дослідження фізіологічних основ мислення пояснюється тим, що
на практиці мислення як окремого психічного процесу не існує. Мислення
присутнє в усі інших пізнавальних психічних процесах, у тому числі й у
сприйнятті, увазі, уяві, пам'яті й мові. Усі вищі форми цих процесів деякою мірою,
залежно від рівня свого розвитку, пов'язані з мисленням.
Мислення – це особливого роду діяльність, що має свою структуру й види.
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опосередкованого віддзеркалення зв'язків і стосунків між предметами об'єктивної
дійсності. Мислення - процес, пов'язаний з обробкою інформації, або отриманої через
відчуття, або збереженої в пам'яті в результаті особистого досвіду, з тим, щоб бути в
змозі реагувати в новій ситуації. Виділяють наступні відмітні ознаки:
1. Основна функція мислення - виявлення внутрішніх зв'язків в предметах.
2. Мислення спирається у своєму пізнанні на чуттєві образи;

3. Мислення може бути відірване від реального світу, оскільки для пізнання може
використовувати "заступник" предметів зовнішнього світу - знак, символ
4. Мислення протікає в цілому з опорою на знання, придбані раніше;
5. Особливість - розумові результати спочатку носять узагальнений характер;
6. Ми можемо мислити не лише в категоріях сьогодення, але і минулого, і
майбутнього.
Основні види мислення :
1. По характеру вирішуваних завдань:
- теоретичне - спрямовано на знаходження загальних закономірностей.
- практичне - спрямовано на вирішення приватних конкретних завдань.
2. За способом рішення завдань (по генезису розвитку) :
-наочно-дієве (предметно-дієве) - інструментом є предмет.
Особливість - з його допомогою не можна вирішити поставлене завдання без
участі практичних дій. Тому у нього такий тісний зв'язок з практикою.
-наочно-образне - вид мислення, що характеризується опорою на уявлення та
образи.
При наочно-образному мисленні ситуація перетвориться в плані образу або
уявлення. Характерне для дошкільнят (4–7 років), які мислять наочними образами:
щоб думати, вони повинні сприймати й уявляти об'єкти, явища, подані в задачі
Дозволяє пізнавати реальний світ без участі практичних дій, може бути здійснено
тільки в плані ідеальному.
-словесно-логічне (понятійне) - використовуючи цей вид мислення, людина може
аналізувати, порівнювати явища, предмети, ситуації, оцінюючи предмет, ситуацію,
явище, як зі своєї точки зору, так і з інших точок зору.
- абстрактно-логічне (абстрактне) - виділення істотних властивостей і зв'язків
предмета і відверненні від інших, несуттєвих.
3. По ступеню розгорнутості :
-дискурсивне (логічне) - опосередковано логікою міркувань, а не сприйняття.
Дискурсивне мислення – це розгорнуте в часі міркування за допомогою умовиводів –
способів логічного зв’язку суджень.
-інтуїтивне - мислення на основі безпосередніх чуттєвих сприйнятть і
безпосереднього віддзеркалення дій предметів і явищ об'єктивного світу.

4. По ступеню новизни і оригінальності :
-творче (продуктивне) - мислення на основі творчої уяви.
-відтворююче (репродуктивне) - мислення на основі образів і представлень,
почерпнутих з якихось певних джерел.
5. По засобах мислення :
- вербальне - мислення, що оперує абстрактними знаковими структурами.
- наочне - мислення на основі образів і уявлень предметів.
6. По функціях:
- критичне - спрямовано на виявлення недоліків в судженнях інших людей
- творче - пов'язано з відкриттям принципово нового знання, з генерацією
власнихоригінальних ідей, а не з оцінюванням чужих думок.
Найчастіше мислення підрозділяють на теоретичне й практичне. При цьому в
теоретичному мисленні виділяють понятійне й образне мислення, а в практичному
наочно-образне й наочно-діюче.
Понятійне мислення – це таке мислення, у якому використовуються певні
поняття. При цьому, вирішуючи ті або інші розумові завдання, ми не звертаємося до
пошуку
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користуємося готовими знаннями, отриманими іншими людьми й вираженими у формі
понять, суджень, умовиводів.
Образне мислення– це вид розумового процесу, у якому використовуються
образи. Найчастіше такий вид мислення переважає в людей, діяльність яких пов'язана
з яким-небудь видом творчості.
Слід зазначити, що понятійне й образне мислення, будучи різновидами
теоретичного мислення, на практиці перебувають у постійній взаємодії. Таким чином,
понятійне й образне мислення доповнюють одне одного й забезпечують глибоке й
різнобічне відбиття дійсності.
Наочно-образне мислення – це вид розумового процесу, який здійснюється
безпосередньо при сприйнятті навколишньої дійсності й без цього здійснюватися не
може. Мислячи образно, ми прив'язані до дійсності, а необхідні образи представлені в
короткочасній і оперативній пам'яті.

Наочно-діюче мислення – це особливий вид мислення, суть якого полягає в
практичній перетворювальній діяльності, здійснюваної з реальними предметами. Цей
вид мислення широко представлений у людей, зайнятих виробничою працею,
результатом якого є створення якого-небудь матеріального продукту.
Наочно-дійове, наочно-образне та словесно-логічне мислення розглядають як
етапи розвитку мислення у філогенезі та онтогенезі.
1.2. Основні форми мислення.
Поняття– це відбиття загальних і істотних властивостей предметів або явищ.
В основі понять лежать наші знання про ці предмети або явища. Прийнято розрізняти
загальні й одиничні поняття.
Загальниминазивають ті, які охоплюють цілий клас однорідних предметів або
явищ, що носять те саме назва. Наприклад, поняття «стіл», «будинок», «хвороба»,
«людей» і ін. У загальних поняттях відбиваються ознаки, властиві всім предметам, які
об'єднані відповідним поняттям.
Одиничниминазиваються поняття, що позначають який-небудь один предмет.
Наприклад, «Єнісей», «Венера», «Саратов» і ін. Одиничні поняття являють собою
сукупність знань про який-небудь один предмет, однак при цьому відбивають
властивості, які можуть бути охоплені іншим, більш загальним поняттям. Наприклад, у
поняття «Єнісей» входить те, що це ріка, яка тече по території Росії.
Дуже часто, коли нам не вистачає практичного досвіду, деякі наші поняття мають
перекручений вигляд. Вони можуть бути необґрунтовано звужені або розширені.
Поняття «ялинка» часто застосовується дітьми до всіх хвойних дерев.
Імовірно, можна виділити не тільки етапи формування понять, але й певні
механізми цього процесу.
Засвоїти поняття можна двома шляхами:
- або нас спеціально вчать чому-небудь, на основі чого формується
поняття;
- або ми в процесі діяльності самостійно формуємо поняття, опираючись на
власний досвід.
Крім механізмів формування понять існують і фактори, які сприяють або
перешкоджають засвоєнню понять. Можна назвати трохи факторів і умов, що
сприяють успішному засвоєнню понять:

- варіювання ознак предмета, поняття про який ми намагаємося засвоїти. Чим з
більшим числом ознак предмета ми зустрінемося в практичному досвіді, тим більше
повне поняття про даний предмет у нас буде сформовано.
- використання наочності при засвоєнні понять дозволяє сформувати образи,
які дають виразне знання ознак предмета, його якостей і властивостей.
Однак опанувати поняттям – це значить не тільки вміти назвати його
ознаки, нехай навіть досить численні, але й уміти застосовувати поняття на
практиці, тобто вміти оперувати ім.
Одним з найбільш важливих моментів у засвоєнні поняття є його
усвідомлення. Іноді, використовуючи поняття, ми не до кінця усвідомлюємо його
зміст. Тому усвідомлення поняття може розглядатися як найвищий щабель у
формуванні понять, як ланка, що з'єднує поняття й розуміння.
Якщо розуміння – це здатність, то судження – це результат даної
здатності.Судження
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різноманіття зв'язків конкретного предмета або явища з іншими предметами або
явищами.
Розуміння конструкції мотора і його дії досягається, отже, шляхом
усвідомлення зв'язку його окремих частин, як між собою, так і з тим, що ними
рухається в автомобілі.
Багатство зв'язків предметів не завжди відбивається в нашому судженні, тому
глибина розуміння різних предметів і явищ може варіювати.
Більш глибоким є розуміння тоді, коли ми осмислюємо не тільки загальні,
але й специфічні особливості предмета, що відрізняють його від того, що подібно з
ним.
Крім глибини, розуміння має й інші характеристики. Так, другою істотною
особливістю розуміння є виразність усвідомлення зв'язків і відносин.
Наступна характеристика розуміння – повнота осмислення того, що треба
зрозуміти.

Іншої істотною особливістю розуміння є обґрунтованість, тобто

усвідомлення підстав, у силу яких наше розуміння предмета або явища треба вважати
правильним. Слід зазначити, що не всяке розуміння ми можемо обґрунтувати.
Бувають випадки, коли ми не можемо довести істинність наших суджень.

Існують ще кілька видів розуміння. По-перше, це безпосереднє розуміння. Для
нього характерно те, що воно досягається відразу, майже моментально, не вимагаючи
значних зусиль. По-друге, це опосередковане або дискурсивне розуміння. Даний вид
розуміння характеризується наявністю значних зусиль, які ми додаємо до того, щоб
досягтися розуміння якого-небудь предмета або явища. Такий вид розуміння
припускає наявність ряду розумових операцій, у числі яких порівняння, розрізнення,
аналіз, синтез і ін.
Однак у процесі оперування різноманітними судженнями й використанням
певних розумових операцій може виникнути ще одна форма мислення –
умовивід.Умовивід є вищою формою мислення і являє собою формування нових
суджень на основі перетворення вже наявних. Умовивід як форма мислення
опирається на поняття й судження й найчастіше використовується в процесах
теоретичного мислення.
1.3. Основні види розумових операцій.
-аналіз (уявний розподіл) - виділення в об'єкті тих або інших його сторін,
елементів, властивостей, зв'язків, стосунків і так далі; це розчленовування
пізнаваного об'єкту на різні компоненти. Суть даної операції полягає в тому, що,
сприймаючи який-небудь предмет або явище, ми можемо подумки виділити в ньому
одну частину з інший, а потім виділити наступну частину і т.д. У такий спосіб ми
можемо довідатися, з яких частин полягає те. Що ми сприймаємо. Отже, аналіз
дозволяє зрозуміти структуру того, що ми сприймаємо;
Протилежної аналізу операцією є синтез.
-синтез (уявне об'єднання) - розумова операція, що дозволяє в єдиному аналітикосинтетичному процесі мислення переходити від частин до цілого;
Будучи протилежними по своїй суті операціями, аналіз і синтез фактично тісно
зв'язані між собою.
-узагальнення (уявне об'єднання в клас або категорію) - об'єднання багатьох
предметів або явищ за якоюсь загальною ознакою;
-порівняння - операція, що полягає в зіставленні предметів і явищ, їх
властивостей і стосунків один з одним і у виявленні спільності або відмінності між
ними;

-абстрагування (абстракція) - це уявне відволікання від яких-небудь частин або
властивостей предмета для виділення його істотних ознак. Суть абстракції як
розумової операції полягає в тому, що, сприймаючи який-небудь предмет і виділяючи
в ньому певну частину, ми повинні розглядати виділену частину або властивість
незалежно від інших частин і властивостей даного предмета;
Конкретизація є процесом, протилежним абстракції.
- конкретизація – це уява чого-небудь одиничного, що відповідає тому або
іншому поняттю або загальному положенню. Конкретизуючи загальне поняття, ми
краще його розуміємо, наприклад, конкретизацією поняття «стіл» є поняття
«письмовий стіл», «обідній стіл», «обробний стіл», «робочий стіл», і т.д.;
- класифікація - систематизація супідрядних понять якої-небудь області знання
або діяльності людини, використовувана для встановлення зв'язків між цими
поняттями або класами об'єктів;
- категоризація - операція віднесення одиничного об'єкту, події, переживання до
деякого класу, яким можуть виступати вербальні і невербальні значення, символи і
тому подібне;
- індукція й дедукція. У розумових операціях прийнято розрізняти два основні
види умовиводів: індуктивні, або індукцію, і дедуктивні, або дедукцію.
Індукція – це перехід від окремих випадків до загального положення, яке охоплює
собою окремі випадки.
Процесом, протилежним індукції, є дедукція. Дедукція – цей умовивід,
зроблене відносно приватного випадку на основі загального положення. Наприклад,
знаючи те, що на три розподіляються всі числа, сума цифр яких кратна трьом, ми
можемо затверджувати, що число 412815 розподілиться на три. У той же час знаючи,
що всі берези скидають листя на зиму, ми можемо бути впевнені в тому, що яканебудь окрема береза взимку також буде без листя.
1.4.. Розв'язання складних розумових завдань і творче мислення.
Процес мислення починається із проблемної ситуації, яку необхідно розв'язати, а
отже, з постановки питання, яке виникає щораз, коли нам що-небудь незрозуміло.
Тому першанеобхіднаумова протікання розумового процесу полягає в умінні
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представляється як саме собою зрозумілим. Добре відомо, що собака облизується
побачивши їжі, але тільки І. П. Павлов побачив у цьому проблему й, вивчаючи її,
створив вчення про умовні рефлекси. Інший приклад — ИсаакНьютон. Великий
кількість людей спостерігало падіння предметів з висоти на землю, але тільки Ньютон
задумався над цією проблемою й відкрив закон всесвітнього тяжіння.
Цілком правочиннепитання про те, чому ці вчені побачили те, що до них ніхто не
бачив? Що є джерелом виникненняпитань? Існують два такі джерела: практика й
знання..
Дуже часто розв'язання розумового завданняміститься в самомупитанні.
Щоб це побачити, необхідно вміти оперувати наявними даними й аналізувати їх.
Однак і тут можуть зустрічатися певні труднощі. Вирішуючи складне розумове
завдання, людина повинна уміти знайти необхідні для коректної постановки питання
дані. Практика є найбільш об'єктивним доказом істинності наших умовиводів.
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використання різноманітних прийомів. Так, при розв'язаннізавдань ми часто
використовуємо наочні образи.
Однак бувають випадки, коли людина з високорозвиненим мисленням
намагається вирішити завдання, що не мають готового шляхурозв'язання. Для
розв'язання подібних завдань ми повинні звернутися до можливостей нашого
творчого мислення.
Психологами було витрачено досить багато зусиль для того, щоб зрозуміти, як
людина вирішує незвичайні, нові, творчі завдання. Проте дотепер немає точної
відповіді на запитання про те, як відбуваєтьсярозв'язання подібних завдань людиною.
Одним з перших, хто намагався дати відповідь на запитання про те, що таке
творче мислення, був Дж.Гилфорд. У роботах, присвячених креативності (творчому
мисленню), він виклав свою концепцію, згідно з якою рівень розвитку креативності
визначаєтьсядомінуванням у мисленні чотирьох особливостей.
По-перше, це оригінальність і незвичайність висловлених ідей, прагнення до
інтелектуальної новизни.Людина, здатна до творчості, майже завжди й скрізь прагне
знайти своє власне рішення.

По-друге, творчулюдину відрізняє семантична гнучкість, тобто здатність
бачити об'єкт під новим кутом зору, здатністьвиявити можливість нового
використання даного об'єкта.
По-третє, у творчомумисленні завжди присутнє така риса, як образна
адаптивна гнучкість, тобто здатність змінити сприйняття об'єкта таким чином, щоб
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мисленнямвідрізняється від інших людей здатністюпродукуватися різноманітні
ідеї в невизначеній ситуації, зокрема в такий, яка не містить передумов до
формування нових

ідей.
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Дж.Гилфордом семантичною спонтанною гнучкістю.
Згодом вживали й інші спроби виявити природу творчості. У ході цих досліджень
були виявлені умови, що сприяють прояву творчого мислення. Наприклад, при
зустрічі з новим завданням людина прагне насамперед використовувати той спосіб або
метод, який у попередньомудосвіді був найбільш успішним.
Іншим не меншістотнимвисновком, який був зроблений у ході досліджень
творчого мислення, євисновок про те, що чим більше зусиль було витрачено на
пошук нового способу розв'язаннязавдання, тем вище ймовірність того, що цей
спосіб буде застосований при розв'язанні іншого, нового розумового завдання. У
той же час дана закономірність може привести до виникненнястереотипу мислення,
якийзаважає людині використовувати нові, більш доцільні способи розв'язкузавдання.
Тому для того, щоб подолати стереотипність мислення, людина повинна взагалі
відмовитися від спроб розв'язатизавдання, а потім через якийсь час повернутися до
розв’язання, але із твердим наміром розв'язати її новим способом.
У ході дослідження творчого мислення була виявлена ще одна цікава
закономірність. Часті невдачі при розв'язанні розумових завдань приводять до
того, що людина починає боятися зустрічі з кожної новим завданням, а при
зустрічі із проблемою його інтелектуальні здатностівиявляються не в змозі
проявитися, тому що перебувають під гнітом невір'я людини у свої власні сили.
Для прояву інтелектуальних здатностей людині необхідне почуття успіху й відчуття
правильності виконання того або іншого завдання.

У ряді досліджень було встановлено, що ефективність у розв'язання розумових
завдань досягається при наявності відповідної мотивації й певногорівня
емоційного стану. Причому цей рівень для кожної людини сугубо індивідуальний.
Серйозні спроби знайти відповідь на запитання, що заважаєпрояву творчих
здібностей, почали Г. Линдсей, К.Халл і Р. Томпсон. Вони виявили, що прояву
творчості заважає не тільки недостатній розвиток певнихздатностей, але й наявність
певних особистісних рис. Так, однією з яскравих особистісних рис, що
перешкоджають прояву творчих здібностей, єсхильність до конформізму. Дана
риса особистості виражається в домінуючому над творчими тенденціями прагненні
бути схожим на інших, не відрізнятися від більшості людей у своїх судженнях і
вчинках. Інша близька до конформізму чорта особистості, щозаважає творчості, це
страх показатися дурним або смішним у своїх судженнях. У цих двох
характеристиках відбивається надмірна залежність людини від думки навколишніх.
Існують і інші риси особистості, щозаважаютьпрояву творчого мислення й також
пов'язані з орієнтацією на соціальні норми. До цієї групи особистісних рис
відноситьсяострах критикувати інших через відплату з їхнього боку.Прояву
творчих здібностей нерідко заважає завищена оцінка значимості своїх власних
ідей. Іноді те, що ми самі придумали, подобається нам більше ідей інших людей.
Наступна причина, що гальмує прояв творчості, полягає в існуваннідвох
конкуруючих між собою типів мислення: критичного й творчого. Критичне
мисленняспрямоване на виявлення недоліків у судженнях інших людей. Людина,у
якої більшою мірою розвинений саме цей тип мислення, бачить тільки недоліки, але
не пропонує своїх конструктивних ідей, оскільки знов-таки замикається на
пошукахнедоліків, але вже у своїх судженнях. З іншого боку, людина, у якої
переважає творче мислення, прагне до розробки конструктивних ідей, але при
цьому не приділяє увагу тем недолікам, які містяться в них, що також негативно
відбивається на розробці оригінальних ідей.
Виходячи з наведених суджень і зіставляючи причини й умови, що сприяють і
перешкоджаючі прояву творчості, необхідно зробити один узагальнюючий висновок:
здатність до творчості повинна цілеспрямовано формуватися в дитини в процесі його
психічного розвитку.
2. Уява та уявлення.

2.1. Загальна характеристика уяви і її роль у психічній діяльності.
Існування даного феномена обумовило можливість людини впливати на
навколишнє середовище і цілеспрямовано змінювати його.

Уява є особливою

формою людської психіки, що стоїть окремо від інших психічних процесів і разом з
тим займає проміжне положення між сприйняттям, мисленням і пам'яттю.
У відмінності від тварин людина впливає на середовище планомірно,
направляючи свої зусилля до заздалегідь поставленої мети.
Таким чином, розглядаючи процес створення людиною чого-небудь нового, ми
зустрічаємося ще з одним феноменом психіки людини. Його суть полягає в тому, що
людина створює у своїй свідомості образ, якого поки в реальності ще не існує, а
основою створення подібного образа є наш минулий досвід, який ми одержали,
взаємодіючи з об'єктивною реальністю. Отже цей процес – процес створення
нових психічних образів – і одержав назву уяви.
Отже, уява (фантазія) – це процес перетворення уявлень, що відбивають
реальну дійсність, і створення на цій основі нових уявлень. Прийнято вважати, що
уява зародилася в процесі праці – специфічно людської діяльності, через існування
потреби в перетворенні реального миру.

Процес уяви завжди протікає у

нерозривному зв'язку із двома іншими психічними процесами – пам'яттю й
мисленням.
Слід зазначити, що образи уяви створюються тільки шляхом переробки
окремих сторін наявних у людини образів реальної дійсності. Наприклад, читаючи
фантастичні романи, ви, напевно, зауважували, що вигадані герої (інопланетяни,
чудовиська, неіснуючі звірі і т.д.) однаково своїм виглядом повністю або частково
схожі на відомі нам об'єкти, тобто були трансформовані уявою письменника з реальної
дійсності.
Говорячи про уяву, не можна недооцінювати її ролі у психічній діяльності
людини, тому що певна переробка образів дійсності відбувається навіть у
найпростішому варіанті відтворення.
У значно більшому ступені діяльність уяви присутня у формуванні образів
об'єктів або явищ, яких ми ніколи не сприймали. Саме так виникають уяви про
природні зони, де ми ніколи не були, або уяви про образ літературного героя.

Діяльність

уяви

самим

тісним

образом

пов'язана

з

емоційними

переживаннями людини. Уява бажаного може викликати в людини позитивні
почуття, а в певних ситуаціях мрія про щасливе майбутнє здатна вивести людину із
украй негативних станів. Отже, уява відіграє досить істотну роль у регуляції нашої
поведінки.
Уява зв'язана й з реалізацією наших вольових дій. Так, уява присутня в
будь-якому виді нашої трудової діяльності.
Прийнято вважати, що фізіологічною основою уяви є актуалізація
нервових зв'язків, їх розпад, перегрупування й об'єднання в нові системи. Таким
способом виникають образи, що не збігаються з колишнім досвідом, але й не відірвані
від нього
Уява впливає на багато органічних процесів: функціонування залоз, діяльність
внутрішніх органів, обмін речовин в організмі й ін. Наприклад, добре відомо, що уява
про смачний обід викликає в нас рясне слиновиділення.
Уява відіграє істотну роль як у регуляції процесів організму людини, так і в
регуляції мотивованої поведінки.
2.2. Види уяви.

Мимовільною є така уява, коли створення нових образів не спрямовується
спеціальною метою уявити певні предмети чи події.
Мимовільна уява зумовлюється потребами і почуттями. Голодна людина уявляє
смачні страви, в спеку уява приносить людині прохолоду. Крайнім випадком
мимовільної роботи уяви є сновидіння, у яких образи народжуються ненавмисно й у
самих несподіваних і вигадливих комбінаціях. Мимовільної у своїй основі також є
діяльність уяви, що розгортається в напівсонному, дрімотному стані, наприклад перед
засипанням.

Довільна уява має для людини набагато більше значення. Цей вид уяви
проявляється тоді, коли перед людиною коштує завдання створення певних образів,
намічених їм самим або заданих йому з боку.
Довільна уява скеровується спеціальною метою створити образ певного об'єкта,
можливої ситуації.
Митець, який створює новий музичний твір, зображує образ літературного героя
або картину, використовує довільну уяву.
Активна уява завжди спрямована на виконання творчого або логічного завдання.
Процес збереження інформації в головному мозку має динамічний характер,
тобто відбувається поступова зміна змісту матеріалу і взаємопереміщення його
елементів. Цей процес відображає активну уяву. Звідси - інтуїція, прозріння. Активна
уява спрямована переважно назовні, визначається і контролюється волею і може бути
відтворюючою (репродуктивною) або
Пасивна уява протікає без постановки мети, виявляється в хворобливих
фантазіях, маренні, інколи - в ілюзії життя, де людина говорить, діє уявно.
Пасивна уява може викликатися людиною довільно. Це-марення, тобто образи,
які не спрямовані на втілення їх в життя. Якщо марення переважають в уяві людини,
то це свідчить про її пасивність, бездіяльність, а можливо, і дефективність розвитку
особистості.
Для виникнення пасивної уяви велике значення має емоційний стан людини.
Пасивна мимовільна уява виникає в стані афекту, під час сну.
Залежно від характеру (або результатів) діяльності людини уява буває
відтворююча (репродуктивна) і творча.
Відтворююча (репродуктивна) уява базується на створенні образів предметів,
явищ, які наявні в дійсності, або відтворенні наочної картини чи картини подумки на
основі опису (з визначеним ступенем точності)
Так, у конструктора-винахідника, який створює нову машину, уява творча, а в
інженера, який за словесним описом або кресленням створює образ цієї машини, репродуктивна. Читаючи навчальну й художню літературу, людина відтворює за
допомогою уяви те, що в ній відображено.

Творча уява базується на самостійному створенні образів об'єктів, які не існують
в наш час, або відтворенні оригінальної модифікації вже наявного об'єкта, явища; це
нестандартний образ раніше описаного, прочитаного, сприйнятого
Творча уява активізується там, де людина відкриває щось нове, знаходить нові
способи праці, створює нові, оригінальні, цінні для суспільства матеріальні та духовні
цінності.
Творча і репродуктивна уява взаємопов'язані й переходять одна в одну.
Уява проявляється в різній за змістом діяльності, тому розрізняють такі види
уяви: художня, технічна, наукова тощо. Усі ці види уяви мають свої особливості.
У художній уяві переважають чуттєві (зорові, слухові тощо) образи, надзвичайно
детальні та яскраві. Різні види художньої уяви мають свої специфічні особливості, які
проявляються при створенні образів художньої уяви, коли переважає той чи інший
аналізатор: слуховий - у композитора, зоровий - у художника тощо.
Технічна уява створює образи просторових відношень у вигляді геометричних
фігур із застосуванням їх у різних комбінаціях подумки.
Наукова уява втілюється в плануванні й проведенні експериментальних
досліджень, у вмінні будувати гіпотези, узагальнювати емпіричний матеріал тощо.
Наукова уява допомагає знайти нові, ще невідомі ланки в системі фактів. Уява
відтворює образ предметів та явищ, що сприймалися раніше, чи створює нові образи
та ситуації, які раніше не виникали. Тобто механізм роботи уяви базується на основі
тих образів, що має людина, але ці образи постають в нових неочікуваних зв'язках і
сполученнях.
Особливим видом уяви є мрія.
Мрія - це уява бажаного майбутнього. Суть даного типу уяви полягає в
самостійному створенні нових образів. При цьому мрія має ряд істотних відмінностей
від творчої уяви.
1. У мрії людей завжди створює образ бажаного, тоді як в образах творчих зовсім
не завжди втілюються бажання їх творця. У мріях знаходить свій образний вислів те,
що тягне до себе людину, до чого він прагнути.
2. Мрія – це процес уяви, не включений у творчу діяльність, тобто, що не дає
негайно й безпосередньо об'єктивного продукту у вигляді художнього твору,
наукового відкриття, технічного винаходу і т.д.

Якщо довільна, або активна, уява навмисна, тобто пов'язана з вольовими
проявами людини, то пасивна уява може бути навмисною і ненавмисною.
Навмисна пасивна уява створює образи, не пов'язані з волею. Ці образи одержали назву
марення (Грези). У мареннях найбільше яскраво виявляється зв'язок уяви з потребами
особистості. Легко вгадати, про що буде марити людина, що із хвилюванням очікує
значимої для неї події. Людям властиво марити про приємне, привабливе. Але якщо
мрії або марення починають підмінювати діяльність і переважати в психічному
житті особистості, те це вже свідчить про певні порушення психічного розвитку
Таким чином, при класифікації видів уяви виходять із двох основних
характеристик. Це ступінь прояву вольових зусиль і ступінь активності, або
усвідомленості.
Фізіологічні основи процесів уяви. Форми уяви.
Складність структури уяви та її безпосередній зв'язок з емоціями дають підставу
висловити припущення, що її фізіологічні механізми розміщені не лише в корі, а й в
глибинних відділах мозку. До них у першу чергу належить гіпоталамо-лімбічна
система. Як показано в дослідженняхК. Прибрама, Ю. Галантера, Д.Міллера та ін., її
порушення призводить до розпаду програм поведінки людини, а найважливіша роль
уяви саме й полягає у виробленні таких програм. Про це свідчить зв'язок уяви
з органічними процесами людини.
У здійсненні складних процесів уяви бере участь кора головного мозку.
Фізіологічним підґрунтям уяви є утворення нових сполучень тих нервових зв'язків, які
виникали раніше у процесі відображення людиною об'єктивної реальності. Для
виникнення нового образу потрібно, щоб раніше утворені системи зв'язків, структура
яких була детермінована характером об'єктів, що сприймалися, розпалися і утворили
нові сполучення відповідно до нових потреб, що активізувалися в діяльності людини.
Діяльність уяви тісно пов'язана з емоціями, невіддільними від створення
новогообразу. Це дає підстави говорити про те, що механізми процесу уяви
розташовані не лише в корі великих півкуль головного мозку, а й у підкоркових
центрах. Експериментально доведено, що імпульси, які надходять до підкоркових
відділів мозку, активізують діяльність кори великих півкуль, сприяють виробленню
плану дій, що має важливе значення при створенні нових образів.

Образи, що відтворюються в процесі уяви, не можуть виникати з нічого. Вони
формуються на основі нашого попереднього досвіду, на основі уяви про предмети і
явища об'єктивної реальності. Процес створення образів уяви із вражень, отриманих
людиною з реальної дійсності, може протікати в різних формах.
Створення образів уяви проходить два основні етапи. На першому етапі
відбувається своєрідне розчленовування вражень, або наявних уявлень, на складові
частини. Інакше кажучи, перший етап формування образів уяви характеризується
аналізомотриманих від реальності вражень або сформованих у результаті
попереднього досвіду уявлень..
Із цими образами далі можуть здійснюватися перетворення двох основних
типів:
-

ці образи можуть бути поставлені в нові комбінації й зв'язку;

-

цим образам може бути доданий зовсім новий зміст.

У кожному разі з абстрагованими образами проводяться операції, які можуть
бути охарактеризовані як синтез. Ці операції, що становлять суть синтезуючої
діяльності уяви, є другим етапом формування образів уяви. Причому форми, у яких
здійснюється синтезуюча діяльність уяви, украй різноманітні. Ми розглянемо лише
деякі з них.
Найпростішою формою синтезу в процесі уяви є аглютинація – створення
нового образа шляхом приєднання в уяві частин або властивостей одного об'єкта
іншому.
Для створення образів уяви використовують певні прийоми.
Найпоширенішою і найбільш розповсюдженою формою створення образів є
аглютинація - сполучення елементів і властивостей, які у повсякденному житті не
поєднуються. На основі цього прийому було створено стародавні грецькі міфологічні
образи, що являють собою поєднання частин тіла людини і тварини: гарпії - крилаті
чудовиська та ін.
Аглютинація використовується не лише в літературі, мистецтві, а й у техніці.
Прикладом

може

бутистворення тролейбу-са, поєднання трамвая

й

автобуса,

акордеона, піаніно + баян, тощо. Проте ці образи були створені не на основі
механічного склеювання уявлень, а на основі їх свідомої переробки.

Другим прийомом, який використовується при створенні образів уяви, є
акцентування, тобто підкреслення тих чи інших рис. Це досягається на основі
виділення, абстрагування і перетворення істотних особливостей об'єктів. При
акцентуванні одні з рис зовсім упускаються, інші -спрощуються, звільняються від ряду
часткових деталей. В результаті перетворюється весь образ, він набуває узагальненого
характеру.
Одним із видів акцентування є зміна пропорцій окремих сторін об'єкта,
якого зображають. Цей прийом часто використовують при зображенні дружніх
шаржів, карикатур.
Другим видом акцентування є зменшення /літота/ чи збільшення /гіпербола/
всіх особливостей зображуваного об'єкту. Прикладом використання літоти можуть
бути

казкові

персонажі «дівчинка-Дюймовочка» або «хлопчик

з

мізинчик», а

гіперболи - різноманітні казкові герої - богатирі величезних розмірів і небачені істоти.
Перебільшення і зменшення розмірів не випадкові, а завжди мотивовані.
Зовнішність велетня, грандіозні розміри, фізична сила використовуються для
яскравішого зображення певної якості. З другого боку, розум, кмітливість і
безстрашність дитини виступає яскравіше на основі контрасту зі зовнішністю, коли
вона зображується як хлопчик з мізинчик.
Форми акцентування дуже різноманітні. Так, для підсилення особливостей
героїв використовують такі прізвища-характеристики, як Скотінін, Вральман,
Добринін, Правдін та ін.
Якщо в процесі створення образу уяви уявлення, з яких він будується,
зливаються, відмінності стираються, а риси схожості виступають на перший план, то
такий прийом називається схематизацією. За його допомогою створюється, наприклад,
різноманітний декоративний орнамент, елементи якого взяті з рослинного світу.

2.3.

Індивідуальні особливості уяви.

Уява в людей розвинена по-різному, і воно по-різному проявляється в їхній
діяльності й суспільного життя. Індивідуальні особливості уяви виражаються в тому,
що люди різняться по ступеню розвитку уяви й по типу образів, якими вони оперують
найчастіше.

Ступінь розвитку уяви характеризується яскравістю образів і глибиною, з
який переробляються дані минулого досвіду, а також новизною й свідомістю
результатів цієї переробки. Сила й жвавість уяви легко оцінюються, коли продуктом
уяви є неправдоподібні й вигадливі образи, наприклад у авторів чарівних казок.
Слабкий розвиток уяви виражається в низькому рівні переробки уяв. Слабка уява
спричиняє утруднення в розв'язанні розумових завдань, які вимагають уміння
наглядно уявити собі конкретну ситуацію. При недостатньому рівні розвитку уяви
неможливо багате й різносторонне в емоційному плані життя.
Найбільше чітко люди різняться по ступеню яскравості образів уяви. Якщо
припустити, що існує відповідна шкала, то на одному полюсі виявляться люди з
надзвичайно високими показниками яскравості образів уяви, які переживаються ними
як бачення, а на іншому полюсі будуть люди із украй бідними уявами. Як правило,
високий рівень розвитку уяви ми зустрічаємо в людей, що займаються творчою
працею, - письменників, художників, музикантів, учених.
Істотні

відмінності

між

людьми

виявляються

відносно

характеру

домінуючого типу уяви. Найчастіше зустрічаються люди з перевагою зорових,
слухових або рухових образів уяви. Але є люди, у яких відзначається високий
розвиток усіх або більшості типів уяви. Ці люди можуть бути віднесені до так званого
змішаного типу. Приналежність до того або іншому типу уяви дуже суттєво
відбивається на індивідуально-психологічних особливостях людини. Наприклад, люди
слухового або рухового типу дуже часто драматизують ситуацію у своїх міркуваннях,
представляючи собі неіснуючого опонента.
Слід зазначити, що людина не народжується з розвиненою уявою. Уява
розбудовується в тісному зв'язку з розвитком усієї особистості, у процесі навчання й
виховання, а також у єдності з мисленням, пам'яттю, волею й почуттями.
Визначити які-небудь конкретні вікові границі, що характеризують динаміку
розвитку уяви, дуже важко. Існують приклади надзвичайно раннього розвитку уяви.
Наприклад, Моцарт почав складати музику в чотири роки. Рєпін і Сєров уже в шість
років добре малювали. З іншого боку, пізніший розвиток уяви не означає, що цей
процес у більш зрілі роки буде стояти на низькому рівні. Історії відомі випадки, коли
великі люди, наприклад Ейнштейн, у дитинстві не відрізнялися розвиненою
уявою, однак згодом про них стали говорити як про геніїв.

2.4.

Уява й творчість.

Роль уяви у творчому процесі важко переоцінити. Творчість тісна зв'язане з усіма
психічними процесами, у тому числі й з уявою. Ступінь розвитку уяви і його
особливості мають для творчості не менше значення, чому, скажемо, ступінь розвитку
мислення.
Психологія

творчості

проявляється

у

всіх

його

конкретних

видах:

винахідницькому, науковому, літературному, художньому і т.д. Які фактори
визначають можливість творчості конкретної людини? Можливість творчості в
значній мірі забезпечується наявними в людини знаннями, які підкріплені
відповідними

здатностями,

і

стимулюються

цілеспрямованістю

людини.

Найважливішими умовами творчості є наявність певних переживань, які
створюють емоційне тло творчої діяльності.
Проблема творчості завжди була цікавої не тільки для психологів.

Так,

англійський учений Г. Уоллес почав спробу досліджувати творчий процес. У
результаті йому вдалося виділити чотири стадії процесу творчості:
1.

Підготовка (зародження ідеї).

2.

Дозрівання (концентрація, «стягування» знань, що прямо й побічно

ставляться до даної проблеми, добування відсутніх відомостей).
3.

Осяяння (інтуїтивне схоплювання шуканого результату).

4.

Перевірка.

Психічним процесом, який звичайно відрізняють від відтворення як процесу
пам´яті, є уявлення. Уявлення - це процес утворення образу предмету або явища, які в
даний момент не сприймаються, але були сприйняті раніш. На відміну від відтворення,
уявлення не передбачають чіткої часової локалізації в минулому, а стосуються
предмета або явища як такого.
Уявлення, як і образи пам´яті, відрізняються від образів сприймання. Між образом
сприйнятого предмету та його уявленням через деякий час майже ніколи не буває
фотографічної подібності. Зміна образу пояснюється тим, що уявлення є результатом
не тільки одиничного акту сприймання даного предмета, воно є результатом складної
практичної діяльності. В уявленні та образі пам´яті матеріал окремого сприймання
обов´язково пов´язується із матеріалом всього попереднього досвіду.

Психологічним механізмом уявлення (як і пам´яті) є асоціація - тобто зв´язок
близьких за змістом уявлень. За принципом побудови розрізнюють такі основні їх
види:
• асоціації за суміжністю (вони виникають між уявленнями, які відносяться до
просторово близьких явищ);
• асоціації за подібністю (вони виникають між подібними за змістом уявленнями);
• асоціації за контрастом (вони виникають між протилежними за змістом
уявленнями).
Види уявлень можна виділити за такими ознаками:
• за модальністю;
• за ступенем яскравості;
• за ступенем чіткості;
• за ступенем повноти;
• за ступенем стійкості.
За модальністю уявлення розділяються на зорові, слухові, рухові, нюхові, смакові
та дотикові. Але часто різні за модальністю уявлення сполучаються, утворюючи
синтетичний образ. Так, наприклад, уявлення морського узбережжя може включати в
себе не тільки зорову картину моря та піску, але і шум хвиль, крик чайок, запах
водоростей.
Яскравість уявлення можна зрозуміти як міру подібності до актуального образу
сприймання. Як показують дослідження, уявлення значно менш яскраві, але змістовно
багатші, ніж образи сприймання. Як і відтворення предмету в пам´яті, уявлення
передбачає попередню інтелектуальну переробку інформації, виділення найбільш
суттєвих його ознак, віднесення предмета до певної категорії.
Чіткість, повнота та стійкість уявлення залежать від часу. Ступінь відмінності
між образом сприймання предмету та його уявленням зростає зі зростанням проміжку
часу, який пройшов між актом сприймання і уявленням. Із збільшенням часу
спрощуються та знищуються деталі предмету, деякі елементи перетворюються,
роблячи предмет більш симетричним та однорідним, може змінюватися його
розташування. Із часом образ предмета може перетворитися на загальну схему або
символ.

Чим більша кількість зв´язків предмету відображається в процесі сприймання,
чим більше якостей даного предмету розуміється, тим більш повним, чітким та
стійким буде його уявлення. При повторному сприйманні предмету його уявний образ
доповнюється новими деталями, росте, збагачується та поступово прояснюється. У
різних людей в залежності від їх індивідуальних особливостей уявлення також
розрізняються за даними якостями.
3. Мова як пізнавальний психічний процес.
Основні психологічні поняття по темі: афазія; внутрішня
мова; діалогічна мова; монологічна мова; мова; мова.
3.1. Загальна характеристика мови.
Однією з основних відмінностей людини від тварин, відмінністю, що відбиває
закономірності його фізіологічного, психічного й соціального розвитку, є наявність
особливого психічного процесу, називаного мовою. Мова– це процес спілкування
людей за допомогою язика. Для того щоб уміти говорити й розуміти чужу мову,
необхідно знати мова й уміти ним користуватися.
У психології прийнято розділяти поняття «мова» і «мова». .Язик– це система
умовних символів, за допомогою яких передаються комбінації звуків, що мають для
людей певне значення й зміст. Мова виробляється суспільством і являє собою форму
відбиття в суспільній свідомості людей їх суспільного буття. Мова, формуючись у
процесі спілкування людей, разом з тим є продуктом суспільно-історичного розвитку.
Причому одним з феноменів мови є те, що кожна людина застає вже готову мову, на
якій говорять навколишні, і в процесі свого розвитку його засвоює. Однак, ставши
носієм мови, людина стає потенційним джерелом розвитку мови, якою володіє.
Мова – це досить складне утворення . Усяка мова має насамперед певну
систему значущих слів, названу лексичним складом мови. Крім того, мова має певну
систему різних форм слів і словосполучень, що становить граматику мови, а також
має певний звуковий або фонетичнийсклад, властивий тільки конкретній мові.
Основне призначення мови полягає в тому, що будучи системою знаків, вона
забезпечує закріплення за кожним словом певного значення. Будь-яке значення
слова – це завжди узагальнення. Якщо ми говоримо слово «машина», то це поєднує
цілу систему предметів, наприклад автомашини всіх різновидів і будь-яких моделей

або які-небудь механічні обладнання, що виконують певні операції. У той же час дане
слово може позначати конкретний предмет, причому ми чітко усвідомлюємо, про який
предмет мова йде, що забезпечує можливість спілкування між людьми. Наприклад,
якщо ви запитуєте: «Що це за машина?», те ваш співрозмовник розуміє, що ви
запитуєте про конкретний автомобіль. При цьому ваш співрозмовник розуміє, що вас
цікавить марка й тип цієї машини.
На відміну від язика, мовою прийнято називати сам процес словесного
спілкування, який може здійснюватися у формі повідомлення, вказівки, питання,
наказу. Із психологічної точки зору, спілкування за допомогою мови – це не менш
складне явище, чим сама мова. Для того щоб передати за допомогою мови яку-небудь
інформацію, необхідно не тільки підібрати відповідні слова, що мають певне значення,
але й конкретизувати їх. Усяке слово, як ми говорили, є узагальнення, тому в мові воно
повинне бути звужене до певного рівня, або змісту. Досягається це завдяки введенню
слова в певний контекст.

Крім змісту, переданого за допомогою словесних

значень, у мові виражається й наше емоційне відношення до того, що ми говоримо. Це
явище називається емоційно-виразною стороною мови й обумовлене тим тоном
звучання слів, який ми використовуємо для проголошення висловлюваної фрази.
І нарешті, мова може мати й психологічну сторону, оскільки в мові часто
втримується значеннєвий підтекст, що відбиває ціль (або мотив мови), з якої була
сказана та або інша фраза.
Сучасному стану мови як універсальному засобу спілкування передував
тривалий процес філогенетичного розвитку людини.

У сучасної науки є підстава

вважати, що першим засобом спілкування була комплексна кінетична мова.
Передбачається, що ця форма мови, пов'язана з первісним образним мисленням,
існувала вже в людей другої міжльодовикової епохи, тобто приблизно близько
півмільйона років тому. Під комплексною кінетичною мовою розуміється
найпростіша система передачі інформації з використанням рухів тіла. Ця форма
спілкування дуже близька до мови спілкування тварин. За допомогою подібної мови
первісна людина могла виявити погрозу або налаштування до свого опонента,
виразити свою образу і тп.
Подальший етап у розвитку мови був пов'язаний з поступовим відділенням
мовних рухів від трудових дій і їх спеціалізацією в якості засобів спілкування, тобто

перетворенням їх у жести. Подібний поділ рухів на мовні й трудові було викликано
ускладненням трудової діяльності людей. У результаті виникла спеціалізована ручна
мова й ручна (кінетична) мова.
Таким чином, рука людини виявилася головним засобом праці й спілкування. Її
панування зберігалося протягом сотень тисяч років, поки людина не стала
використовувати для спілкування звук, а не жести. Однак безперечно, що протягом
усього цього часу рука людини одержала максимальний розвиток і стала
універсальним інструментом людини.
Перехід до властиво звукової мови, імовірно, почався більш 100 тисяч
років тому, у четверту льодовикову епоху. Швидше за все це було пов'язане з
розвитком виробництва й первинним поділом праці. Виникла істотна потреба в
мові, за допомогою якої предмети і явища могли б позначатися набагато більш точно –
у системі розчленованих понять. Цій вимозі ручна мова вже не могла відповідати,
тому усе більш стала зростати роль пов'язаних з ручними жестами звуків голосу.
Можна припустити, що розвиток голосових звуків почався задовго до
виникнення потреб у спілкуванні за допомогою звуків. Це відбувалося тому, що в
процесі спілкування жести рук супроводжувалися певними нечленороздільними
голосовими вигуками. Поступово мовні звуки розбудовувалися й ставали усе
більш членороздільними. Згодом мовні звуки змогли побрати на себе всі ті функції,
які виконувала кінетична мова, і більше того, забезпечити подальший розвиток
людської мови. У результаті мова й язик піднялися на новий щабель розвитку –
на щабель звукової членороздільної мови, що стало справжньою революцією в
розвитку людства, суть якої полягала в тому, що звукова мова й мислення
змогли відділитися від безпосередньої дії.
Звукова мова відразу не була настільки якісною, як зараз. Швидше за все,
після свого виникнення звукова мова тривалий час залишалася близької по своєму
змісту до кінетичної мови. Спочатку слова, як і жести рук, мали досить загальні,
розпливчасті значення. Те саме слово могло використовуватися для позначення
різних по змісту предметів. Подібне явище одержало назву полисемантизма, або
багатозначності слів.
Потім під впливом праці відбувався розвиток значень слів. Слова не тільки
здобували більш конкретне значеннєве значення, але й диференціювалися по

граматичних формах. Усе це привело до формування мови зі складною
морфологією й складним синтаксисом.
Наступним етапом розвитку мови з'явилося створення писемності. Письмова
мова, як і усна, у своєму розвитку пережила ряд етапів. Спочатку письмові знаки
виникли й розбудовувалися під впливом кінетичної мови, а пізніше, з виникненням
звукової мови, письмові знаки стали відбивати зміст звуків, що привело до виникнення
письма сучасного буквено-фонетичного типу.
У такий спосіб людська мова, як і людське мислення, є продуктом суспільноісторичного розвитку, у ході якого мова стала виконувати ряд функцій і зайняла одне
із самих значимих місць у психічному й соціальному житті людини.
Мова має певні властивості:
- змістовність–

характеризується

обсягом

виражених

у

ній

думок,

забезпечується підготовленістю мовців;
- зрозумілість– обумовлена в основному обсягом знань слухачів, забезпечується
виборчим відбором матеріалу, доступного слухачам;
- виразність– пов'язана з емоційною насиченістю, забезпечується інтонацією,
акцентом;
- дієвість– визначається впливом на думки, почуття, поведінку, забезпечується
обліком індивідуальних особливостей слухачів.
3.2. Фізіологічні основи мови.
Розвиток органів звукової мови відбувався одночасно із загальним фізичним і
психічним розвитком людини як виду. Однієї з біологічних передумов розвитку
здатності проголошення членороздільних звуків служила наявність у людиноподібних
предків людей набагато більшої, ніж в інших тварин, рухливості губ іязика, яка надалі
усе більш збільшувалася. Збільшення рухливості губ і язика було обумовлено цілим
рядом анатомічних змін.

Слід зазначити, що системи, що забезпечують мову,

можуть бути розділені на дві групи: периферичні й центральні. До центральних
відносяться певні структури головного мозку, а до периферичних – голосовий
апарат і органі слуху.
Голосовий апарат складається із трьох основних систем: органів подиху,
гортані, порожнини рота й носа.

Проходячи крізь гортань, струм повітря

породжує звукову хвилю. Вона попадає в порожнину рота й носа, які виконують

функції резонуючої труби. Порожнина рота є головним резонатором звукових хвиль,
що виникли в гортані

Носова порожнина виконує функцію додаткового резонатора,

прохід у який може бути відкритий або закритий.

Навчаючись говорити

членороздільно, людина вчилася розуміти й те, що він говорить. Мовна діяльність
завжди перебуває під контролем, і в неї можуть бути внесені необхідні корективи
тільки завдяки слуху. Розвиток слуху людину відбувався за рахунок розвитку
центрального апарату, що виражається в ускладненні кори головного мозку. У
людини в слуховой зоні перебувають специфічні мовні центри. У лівій півкулі
локалізується специфічний слуховий центр мови – центр Вернике. При порушенні
діяльності цього центру людей втрачає здатність розрізняти (пізнавати) слова, хоча
окремі слухові відчуття в нього залишаються непорушеними. Таке явище одержало
назву сенсорної афазії. Тому з повною впевненістю можна затверджувати, що саме
цей нервовий центри забезпечує розрізнення звуків мови. Подібний нервовий центр
повністю відсутній у тварин, що ще раз доводить справедливість висловлення про те,
що мова – це специфічно людська функція.
Слуховий центр Вернике пов'язаний з іншим специфічним мовним центром
кори – центром Брока.Це руховий центр мови. Порушення нормального
функціонування даного центру виражається в тому, що людина втрачає здатність
виголошувати слова. Хвороба, пов'язана з порушенням функцій центру Брока
називається моторною афазією.
Зі слуховими центрами мови зв'язана також і письмова мова. Виявлене, що в
ситуаціях порушення функцій слуховой мови порушується й письмова мова. Це
говорить про те, що всі форми мовної діяльності регулюються не окремими мозковими
центрами, а їх складною системою, що поєднує багато ділянок кори головного мозку.
3.3. Основні види мови.
Мова людини досить різноманітна й має різноманітні форми. Однак яку б
форму мови ми не використовували, вона буде ставитися до одному із двох основних
видів мови: усної або письмової. При цьому обоє виду мають певну подібність. Воно
полягає в тому. Що в сучасних мовах письмова мова, як і усна, є звуковою: знаки
письмової мови виражають не безпосереднє значення, а передають звуковий склад
слів.

Класифікація видів мови

УСНА

КІНЕТИЧНА

ЗОВНІШНЯ

ПИСЬМОВА

ВНУТРІШНЯ

ФОРМИ УСНОГО МОВЛЕННЯ

ДІАЛОГІЧНА

МОНОЛОГІЧНА

АКТИВНА

ПАСИВНА

ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ

ВИРАЖЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОЗНАЧЕННЯ

ВПЛИВ

Основним вихідним видом усної мови є мова, що протікає у формі розмови.
Таку мову називають розмовною, або діалогічною (діалоговою). Її головна
особливість полягає в тому, що вона є мовою, активно підтримуваної
співрозмовником,

тобто

в

процесі

розмови

приймають

участь

двоє,

використовуючи найпростіші обороти мови й фрази. Внаслідок цього розмовна
мова в психологічному плані є найбільш простою формою мови. Вона не вимагає
розгорнутого вираження мови, оскільки співрозмовник у процесі розмов добре розуміє
те, про що мова йде, і може подумки добудувати фразу, вимовлену іншим
співрозмовником. У подібних випадках одне слово може заміняти собою целую фразу.
Іншу форму мови являє собою мова, коли говорить одна людина, у той час як
слухачі тільки сприймають мову мовця, але прямо в ній учавсть не беруть. Таку мову
називають монологічною або монологом. Монологічною мовою є, наприклад, мова
оратора, лектора, доповідача й ін. Монологічна мова психологічно більш складна,
чому діалогічна. Вона вимагає від мовець уміння складно, строго послідовно
викладати свої думки. При цьому мовець повинен оцінювати те, як засвоюється
передана їм інформація слухачами, тобто він повинен стежити не тільки за своєю
мовою, але й за аудиторією.
Характеризуючи ці два види усної мови – мова діалогічну й монологічну, треба мати на увазі не їх зовнішню, а психологічну відмінність. За своєю
зовнішньою формою ці два види мови можуть бути схожі. Так, наприклад, монолог
може бути побудований за своєю зовнішньою формою як діалогічна мова, тобто
мовець звертається періодично або до слухачів, або до уявлюваного опонента.
Як діалогічна, так і монологічна мова може бути активною або пасивною.
Обоє ці терміна, звичайно умовні й характеризують діяльність мовця або слухаючої
людини. Активна форма мови – це мова мовця, мова ж слухаючого людини
виступає в пасивній формі. Справа в тому, що коли ми слухаємо, ми повторюємо про
себе слова мовця. При цьому зовні це не проявляється, хоча мовна діяльність
присутня. Люди різняться по ступеню розвитку активної й пасивної форм мови. Дуже
часто буває так, що людей добре розуміє мова іншої людини, але погано передає свої

власні думки. І навпаки, людей може досить добре говорити, але зовсім не вміє
слухати іншого.
Іншим видом мови є письмова мова. Письмова мова відрізняється від усної не
тільки тим, що вона зображується графічно, за допомогою письмових знаків. Між
даними видами мови існують і більш складні, психологічні відмінності.
Одна з найважливіших відмінностей усної мови від письмової полягає в тому,
що в усному мовленні слова строго випливають одне за іншим, так що коли
звучить одне слово, що передує йому вже не сприймається ні самим мовцем, ні
тими хто слухають. У письмовій мові інша справа – як людина пише, так і читає
маючи у полі свого сприйняття одночасно ряд слів, а в тих випадках, коли в цьому є
потреба, вона може знову повернутися на кілька рядків або сторінок назад. Це
створює певні переваги письмової мови перед усною. Письмову мову можна
будувати більш довільно, тому що написане завжди перед нашими очима. По цій же
причині письмову мову легше розуміти. З іншої сторони письмова мова є більш
складною формою мови. Вона вимагає більш продуманої побудови фраз, більш
точного викладу думок, тому що ми не можемо додати письмової мови емоційне
фарбування, супроводити її необхідними жестами. Крім того, процес формування й
вираження думки протікає в усній і письмовій мові неоднаково. Про це може свідчити
той факт, що нерідко одним людям легше виразити свою думку письмово, а іншим –
усно.
Слід зазначити, що існує ще один вид мови – кінетична мова. Даний вид мови
зберігся в людини з давніх часів. Спочатку це був основний і, імовірно, єдиний вид
мови, він виконував усі мовні функції: позначення, вираження й ін. Згодом цей вид
мови втратив свої функції й у цей час використовується в основному в якості
емоційно-виразних елементів мови – жестів. Дуже часто ми супроводжуємо свою
мову жестами, що надає їй додаткову виразність.
Проте існує досить більші групи людей, для яких кінетична мова як і раніше
залишається основною формою мови.

Існує ще один загальний розподіл видів

мови на два основні види: внутрішня й зовнішня мова. Зовнішня мова пов'язана із
процесом спілкування, обміну інформацією. Внутрішня мова насамперед пов'язана
із забезпеченням процесу мислення. Це дуже складне із психологічної точки зору
явище, яке забезпечує взаємозв'язок мови й мислення.

Слід зазначити, що будь-який вид мови, у тому числі усна й письмова мова,
має своє призначення, тобто виконує певні функції. Основними функціями мови є
вираження, вплив, повідомлення, позначення.
Функція вираженняполягає в тому, що за допомогою мови людина висловлює
своє відношення до певного предмета, явища й до самого себе.

Функція

впливуполягає в тому, що за допомогою мови ми намагаємося спонукати іншу людину
або групу людей до певної дії або формуємо в слухачів певну точку зору на що-небудь.
Функція повідомленняполягає в обміні думками й інформацією між людьми за
допомогою слів.
Функція позначення полягає в здатності давати назви предметам і явищам.

План лекції № 4
Тема № 3
« Емоційно-вольова сфера особистості».
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Текст лекції
1. Види емоцій і їх загальна характеристика.
1. 1. Загальні уяви про емоції й почуття.
Будь-яка людина знає, що таке емоції, проте описати і пояснити їх не завжди
здатна. І це не дивно, оскільки й дотепер проблема емоцій в науці залишається
загадковою й багато в чому незрозумілою, хоча їхня роль у керуванні поведінкою
людини велика.
Емоції й почуття, виконуючи різні функції, беруть участь у керуванні поведінкою
людини як невимушений компонент, втручаючись у нього як на стадії усвідомлення
потреби й оцінки ситуації, так і на стадії ухвалення рішення та оцінки досягнутого
результату. Тому розуміння механізмів керування поведінкою вимагає розуміння й
емоційної та почуттєвої сфери людини, її ролі в цьому керуванні.
У рамках цієї групи психічних процесів розглядають такі психічні явища, як
афекти, емоції, почуття, настрої й емоційний стрес.
Ми з вами починаємо розглядати емоційно-вольову сферу особистості, і першими
ми розглянемо емоційні психічні процеси.
Людина не може залишатися байдужою до навколишнього світу. Радість, сум,
гарне або поганий настрій, переляк, збурювання, гнів - усе це різні емоційні процеси.
Вони виражають відношення людини до дійсності.
Емоції — реакції людини й тварин на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників,
що мають яскраво виражене суб'єктивне фарбування.
Почуття - відбиття у свідомості людини його відносин до дійсності, що
виникає при задоволенні або незадоволенні вищих потреб.
Безсумнівно, однієї із причин виникнення людських емоцій у ході еволюції була
необхідність забезпечити соціальний зв'язок між собою. Іншою причиною виникнення
емоцій була нагальна потреба в засобах комунікації. Емоції необхідні для виживання й
благополуччя людини. Не володіючи емоціями, тобто не вміючи показати радість і
сум, гнів і провину, ми не були б повною мірою людьми. Емоції стали одною з ознак
людяності. Не менш важлива й наша здатність співпереживати чужим емоціям,
здатність до емпатії (емпатія - процес співпереживання, включення в емоційний стан
іншої людини, здатність зрозуміти переживання іншого). Еволюційне значення
емоцій полягає в тому, що вони забезпечили новий тип мотивації, нові поведінкові

тенденції, більшуваріативність поведінки, необхідні для успішної взаємодії індивіда з
навколишнім середовищем і для успішної адаптації.
Виникнення й прояв почуттів зв'язаний зі складною комплексною роботою кори
головного мозку, підкірки й вегетативної нервової системи. Провідна роль належить
корі, однак велика роль і підкірки, тому що в підкірці перебувають центри, що
управляють вегетативною нервовою системою й регулюючі роботу внутрішніх
органів. Цим визначається тісний зв’язок емоцій і почуттів з різноманітними змінами
у функціях організму: з діяльністю серця, кровоносних сосудів, органів подиху, зі
змінами в діяльності кістякових м'язів, зокрема виразними рухами всього тіла
(пантоміміка) і лицьових м'язів (міміка), а також зі змінами діяльності залоз
зовнішньої (слинні, слізні, потові) і внутрішньої секреції. По цих змінах можна судити
яку емоцію переживає людина у цей момент. Наприклад, у міміці сміху приймають
участь : скуловий м'яз, круговий м'яз ока, круговий м'яз рота, підшкірний м'яз шиї.
На протікання емоцій і почуттів людини впливає друга сигнальна система.
Переживання можуть виникнути не тільки при безпосередньому впливі явищ і
предметів, але можуть бути викликані словами. Завдяки діяльності другої сигнальної
системи емоції й почуття стають усвідомленими, здобувають суспільний характер.
Лише при діяльності другої сигнальної системи можливе формування таких складних
почуттів людини, як моральні, інтелектуальні, естетичні.
Електрофізіологічні дослідження встановили величезне значення для емоційних
станів особливих утворів нервової системи. Емоційний «настрій» особистості значною
мірою визначається функціями таламуса, гіпоталамуса й лімбічної системи.
Спеціальні експерименти виявили там існування центрів позитивних і негативних
емоцій, що одержали назву центрів «насолоди» і «страждання».
Емоційні стани, що виникли в процесі діяльності, можуть підвищувати або
знижувати життєдіяльність людини. Перші називаються стенічними, другі астенічними.
Стенічні почуття (емоції) — переживання особистості, що підвищують
активність.
Астенічні почуття (емоції) - переживання особистості, що знижують
активність.
Емоції — це дуже складні психічні явища. До найбільш значимих емоцій

прийнято відносити наступні типи емоційних переживань: афекти; властиво
емоції;почуття;настроі;емоційний стрес.
Афект - психологічний стан, в основі якого лежить сильне, бурхливе й відносно
короткочасне емоційне переживання.Прикладами афекту можуть служити сильний
гнів, лють, жах, бурхлива радість, глибоке горе, розпач. Ця емоційна реакція повністю
захоплює психіку людини, з'єднуючи головний подразник, що впливає, з усіма
суміжними, утворюючи єдиний афективний комплекс, що визначає єдину реакцію на
ситуацію в цілому.
Одна з головних особливостей афекту полягає в тому, що дана емоційна реакція
нав'язує людині необхідність виконати яку-небудь дію, але при цьому у людини
губиться почуття реальності. Він перестає себе контролювати й навіть може не
усвідомлювати того, що робить. Це пояснюється тим, що в стані афекту виникає
надзвичайно сильне емоційне порушення, яке, зачіпаючи рухові центри кори
головного мозку, переходить у рухове порушення. Під дією цього порушення людина
робить рясні й часто безладні рухи й дії. Буває й так, що в стані афекту людина
ціпеніє, його рухи й дії зовсім припиняються, він немов втрачає мову. Подібні явища
можна спостерігати при різних нещастях і катастрофах.
У стані афекту змінюється функціонування всіх психічних процесів. Зокрема,
різко змінюються показники уваги. У стані афекту людині важко передбачити
результати своїх дій, оскільки міняється характер протікання процесів мислення. Різко
знижується здатність прогнозувати наслідки своїх учинків, у результаті чого стає
неможливим доцільна поведінка
Було б невірно думати, що афектом неможливо управляти. Незважаючи на гадану
раптовість, афект має певні етапи розвитку. І якщо на кінцевих етапах, коли людина
повністю втрачає контроль над собою, зупинитися практично неможливо, те на
початку це може зробити будь-яка нормальна людина. Звичайно це іноді вимагає
величезних вольових зусиль, тим більше значних, чим в більшій мері розвився
афективний стан. Тут найважливіше відстрочити настання афекту, «загасити»
афективний спалах, стримати себе й не втрачати владу над своєю поведінкою.
Наступну групу емоційних явищ становлять властиво емоції. Емоції у вузькому
значенні слова - це безпосереднє, тимчасове переживання якого- небудь почуття (на
спортивних змаганнях і т.п.)

К.Іззард, виділив наступні основні, «фундаментальні емоції»:
Інтерес як емоція) - позитивний емоційний стан, сприяє розвитку навичок і
вмінь, придбанню знань навчання, що мотивує.
Радість — позитивний емоційний стан, пов'язаний з можливістю досить повно
задовольнити актуальну потребу, імовірність чого до цього моменту була невелика
або у всякому разі непевна.
Подив - що не має чіткого вираженого позитивного або негативного знаку
емоційна реакція на виниклі обставини. Подив гальмує всі попередні емоції,
направляючи увагу на об'єкт, що його викликав, і може переходити в інтерес.
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найважливіших життєвих потреб, яке до цього моменту уявлялося більш- менш
імовірним, найчастіше протікає у формі емоційного стресу.
Гнів - емоційний стан, негативний за знаком, найчастіше протікає у формі
афекту й визваний раптовим виникненням серйозної перешкоди на шляху задоволення
винятково важливої для суб'єкта потреби.
Відраза - негативний емоційний стан, викликуваний об'єктами (предметами,
людьми, обставинами й ін.), зіткнення з якими (фізична взаємодія, комунікація в
спілкуванні та ін.) вступає в різке протиріччя з ідеологічними, моральними або
естетичними принципами й установками суб'єкта.
Презирство - негативний емоційний стан, що виникає в міжособистісних
взаєминах і породжуваний неузгодженістю життєвих позицій, поглядів і поведінки
суб'єкта з життєвими позиціями, поглядами й поведінкою об'єкта.
Страх — негативний емоційний стан, що з'являється при одержанні суб'єктом
інформації про можливу погрозу його життєвому благополуччю, про реальну або
уявну небезпеку.
Сором - негативний стан, що виражається в усвідомленні невідповідності
власних помислів, учинків і зовнішності не тільки очікуванням навколишніх, але й
власним уявам про належну поведінку й зовнішній вигляд.
Емоційні переживання носять неоднозначний характер. Той самий об'єкт може
викликати неузгоджені, суперечливі емоційні відносини. Це явище одержало назву
амбивалентність (подвійність) почуттів (можна поважати когось за працездатність і

одночасно засуджувати за запальність).
Амбивалентність — одночасне переживання протилежних емоцій і почуттів.
Наступний тип емоційних переживань - це почуття. Головна відмінність емоцій і
почуттів полягає в тому, що емоції, як правило, носять характер орієнтовної реакції,
тобто несуть первинну інформацію про недолік або надлишок чого-небудь, тому вони
часто бувають невизначеними або недостатньо усвідомлюваними. Іншою відмінністю
емоцій і почуттів є те, що емоції в більшій мері пов'язані з біологічними потребами, а
почуття - із соціальними.
Почуття мають чітко виражений предметний характер. Вони відбивають стійке
відношення до яких-небудь конкретних об'єктів (реальних або уявлюваних). Особливу
форму переживань являють собою вищі почуття. Залежно від предметної сфери, до
якої вони відносяться, почуття підрозділяються на моральні, естетичні й
інтелектуальні.
Моральними (моральними)називаються почуття, які переживаються людьми
при сприйнятті явищ дійсності й порівнянні цих явищ із нормами, виробленими
суспільством.
Прояв цих почуттів припускає, що людиною засвоєні моральні норми й правила,
він знає, що потрібно вважати гарним, а що поганим; що добрим, а що злим; що
слушним, а що ні. Окремо можна виділити так звані морально-політичні почуття.
Наступна група почуттів - це інтелектуальні почуття. Інтелек-туальними
почуттяминазивають переживання, що виникають у процесі пізнавальної діяльності
людини. Найбільш типовою ситуацією, що породжує інтелектуальні почуття, є
проблемна ситуація. Успішність або неуспішність, легкість або труднощі розумової
діяльності викликають у людині цілу гаму переживань.
Естетичні почуття - емоційне відношення людину до прекрасного в природі, у
житті людей і в мистецтві.
Наступний тип емоційного переживання - це настрій. Під настроєм розуміють
загальний емоційний стан, що офарблює протягом тривалого часу всю поведінку
людини. Настрій дуже різноманітний і може бути радісним або сумним, веселим або
пригнобленим, спокійним або роздратованим і т.д. Настрій є емоційною реакцією не
на безпосередні наслідки тих або інших подій, а на їхнє значення в житті людини в
контексті його загальних життєвих планів, інтересів і очікувань.

Настрій істотний залежить про загального стану здоров'я. Настрої можуть
різнитися по тривалості. Стійкість настрою залежить від багатьох причин: віку
людину, індивідуальних особливостей його характеру й темпераменту, сили волі,
рівня розвитку провідних мотивів поведінки. У той же час настрій може носити
короткочасний характер, що особливо яскраво виражається в дитячому віці. Настрій
накладає істотний відбиток на поведінку, стимулює або пригнічує діяльність людини.
Людські емоції й почуття мають тривалу історію філогенетичного розвитку, у
ході якого вони стали виконувати цілий ряд специфічних функцій.
Відбивна функція почуттів виражається в узагальненій оцінці подій. Завдяки
тому, що почуття охоплюють увесь організм, вони дозволяють визначити корисність і
шкідливість факторів, що впливають на них, і реагувати, перш ніж буде визначений
сам шкідливий вплив. Оціночна або відбивна функція почуттів безпосередньо
пов'язана зі спонукальною, або стимулюючою, функцією.
У зв'язку з тим, що почуття приймають найбезпосереднішу участь у навчанні,
виділяють підкріплю вальну функцію почуттів. Значимі події, що викликають
сильну емоційну реакцію, швидше й надовго зберігаються в пам'яті. Емоції успіху неуспіху мають здатність прищепити любов до навчання або назавжди вгасити її.
Перемикальна функція почуттів особливо яскраво виявляється при конкуренції
мотивів, у результаті якої визначається домінуюча потреба. Не можна не відзначити й
пристосувальну функцію почуттів. За твердженням Ч. Дарвіна, емоції виникли як
засіб, за допомогою якого живі істоти встановлюють значимість тих або інших умов
для задоволення актуальних для них потреб. Завдяки вчасно виниклому почуттю,
організм має можливість ефективно пристосуватися до навколишніх умов.
Можливо говорити й про комунікативну функцію почуттів. Мімічні й
пантомімічні рухи дозволяють людині передавати свої переживання іншим людям,
інформувати їх про своє відношення до предметів і явищам навколишньої дійсності.
Як показали дослідження не всі прояви почуттів однаково легко розпізнати. Легше
всього распознается жах (57% випробуваних), потім відраза (48%), подив (34%).
Найбільшу інформативність про випробовувані людиною почуттях несе вираження
його рота.
2. Емоційний стрес і регуляція емоційних .
У повсякденному житті людей має справа із самими різними ситуаціями. На

роботі й дома, у гостях і на концерті -ми переходимо з однієї ситуації в іншу, загальна
сукупність яких і утворює наш життєвий простір. Серед безлічі всіх цих ситуацій
особливо виділяються ті, які можна позначити як критичні життєві ситуації. Під ними
психологи
звичайно розуміють значимі проблемні або важкі ситуації, що вимагають
вирішення або подолання.
Критична життєва ситуація - це емоційно переживані життєві обставини,
які в сприйнятті людини представляють складну психологічну проблему, труднощі,
що вимагають свого розв'язання або подолання.
У повсякденному житті для позначення різноманітних переживаних труднощів, а
також викликаних ними станів і переживань люди часто користуються поняттям
стресу.
Що ж таке стресі Стрес - це такий емоційний стан, який викликається
несподіваною і напруженою обстановкою.
Під стресом розуміють неспецифічну відповідь організму на пропоновані йому
зовнішні й внутрішні вимоги. Дане поняття було запропоновано Г. Сельє (1936р).
Щоб зрозуміти це визначення, потрібно спершу пояснити, що мається на увазі під
словом «неспецифічний». Кожна пред'явлена організму вимога в якімсь змісті
своєрідна або специфічна. На морозі ми тремтимо, в теплі ми потіємо, і випар поту
прохолоджує нас.
Кожні ліки й гормон мають специфічну дію. Гормон адреналін учащає пульс і
підвищує кров'яний тиск. Одночасно піднімаючи рівень цукру в крові. А гормон
інсулін знижує зміст цукру. Однак незалежно від того, якого роду зміни в організмі
вони викликають, усі ці агенти мають і щось загальне. Вони висувають вимоги до
перебудови. Ця вимога неспецифічна, вона полягає в адаптації до виниклих
труднощів, які б вони не були.
Інакше кажучи, крім специфічного ефекту, усі агенти, що впливають на нас,
викликають також і неспецифічну потребу здійснити пристосувальні функції й тим
самим відновити нормальний стан. Ці функції незалежні від специфічного впливу.
Неспецифічні вимоги, пропоновані впливом як таким, - це і є сутність стресу.
Між впливом і відповіддю організму розгортаються певні процеси. Ці процеси
були описані в класичних дослідженнях Г. Селье, що доводять, що стадії стресу

характерні для будь-якого адаптаційного процесу. Зокрема, вони включають
безпосередню реакцію на вплив, що вимагає адаптаційної перебудови ( так звана фаза
тривоги й мобілізації), період максимально ефективної адаптації ( фаза резистенції) і
порушення адаптаційного процесу у випадку несприятливого результату ( зрив
адаптації).
1 фаза - фаза тривоги - здійснюється мобілізація захисних сил організму,
підвищуючи його стійкість.При цьому організм функціонує з більшою напругою.
Однак на даному етапі він ще справляється з навантаженням, без глибинних
структурних перебудов.
Слідом за першою фазою наступає друга. Її звичайно називають фазою
резистенції (стабілізації), або максимально ефективної адаптації. На даному етапі
відзначається збалансованість витрати адаптаційних резервів організму. Усі
параметри, виведені з рівноваги в першій фазі, закріплюються на новому рівні. Але
якщо стрес триває довго або стресори, що впливають на організм надзвичайно
інтенсивні, то неминуче наступає третя фаза - фаза виснаження. Оскільки
функціональні резерви вичерпані на першій й другий фазах, в організмі відбуваються
структурні перебудови, але коли для нормального функціонування не вистачає і їх,
подальше пристосування до умов, що змінилися, здійснюється за рахунок
непоправних енергетичних ресурсів організму, що рано або пізно закінчується
виснаженням.
Слід зазначити, що не всякий вплив викликає стрес. Слабкі впливи не приводять
до стресу, він виникає лише тоді, коли вплив стресора (незвичного для людини
об'єкта, явища або яких-небудь інших факторів зовнішнього середовища) перевершує
звичайні пристосувальні можливості індивіда.
Сутність стресової реакції полягає в «підготовчому» порушенні й активації
організму, необхідної для готовності до фізичної напруги.
Але, існують стресові реакції, які, навпаки, приводять до демобілізації систем
організму. Це вкрай негативний прояв стресу в науковій літературі одержало назву
дистресу. Саме дистрес несе в собі фактори, що руйнівно діють на організм.
Трансформація стресу в дистрес відбувається при надзвичайно інтенсивному впливі
факторів середовища й умов життєдіяльності, при яких дуже швидко виснажуються
функціональні резерви організму або порушується діяльність механізмів психічної

регуляції.
Прийнято розділяти стрес на два основні види: системний (фізіологічний) і
психічний. Найчастіше саме психічний стрес виявляється найбільш значимим для
процесу регуляції.
Деякі автори розділяють фактори, що викликають психічний стрес на дві більші
групи. Тому й психічний стрес вони умовно ділять на два види: інформаційний і
емоційний. Інформаційний стрес виникає в ситуаціях значних інформаційних
перевантажень. Виникнення емоційного стресу більшість авторів зв'язують із
ситуаціями погрози, небезпеки, образи і т.д. На практиці дуже рідко вдається
розділити інформаційні й емоційні стресори й визначити, які з них є ведучими.
Найчастіше в стресовій ситуації інформаційні й емоційні стресори нероздільні,
оскільки формування почуттів завжди пов'язане з переробкою інформації. Дуже
часто в результаті помилкової оцінки ситуації в людини виникає почуття образи
або гніву. У свою чергу, так званий інформаційний стрес завжди супроводжується
високим емоційним порушенням і певними почуттями.
Таким чином психічний стрес - стан організму, що виникає в процесі взаємодії
індивіда із зовнішнім середовищем, що супроводжується значною емоційною
напругою в умовах, коли нормальна адаптивна реакція виявляється недостатньою.
По яких же ознаках ми можемо визначити наявність стресової
напруги?
Ознаки стресової напруги (по Шефферу).

1.

Неможливість зосередитися на чомусь.

2.

Занадто часті помилки в роботі.

3.

Погіршується пам'ять.

4.

Занадто часто виникає почуття утоми.

5.

Дуже швидка мова.

6.

Думки часто «улетучиваются».

7.

Досить часто з'являються болі (голова, спина, область шлунка).

8.

Підвищена збудливість.

9.

Робота не доставляє колишньої радості.

10.

Втрата почуття гумору.

11.

Різко зростає кількість сигарет, що викурюються.

12.

Пристрасть до алкогольних напоїв.

13.

Постійне відчуття недоїдання.

14.

Пропадає апетит - взагалі загублений

смак до їжі.

У якості основної умови виникнення стресу багато авторів указують наявність
погрози. Але безперечно те, що виникнення й плин стресу залежить від
індивідуальних особливостей людини. Люди реагують на однакові навантаження порізному. В одних відзначається підвищення активності. При стресі ефективність їх
діяльності досить довго продовжує рости ( так званий «стрес лева»). В інших людей,
навпаки, відзначається зниження активності, ефективність їх діяльності швидко падає
(«стрес кролика»).
Серед властивостей особистості, що обумовлюють імовірність виникнення стресу
ведуче місце займає тривожність, яка в умовах адаптації може проявлятися в
різноманітних психічних реакціях, відомих як реакції тривоги. Під тривогою
розуміють відчуття неусвідомленої погрози, почуття побоювання й тривожного
очікування або почуття невизначеного занепокоєння. Тривога має особисту
обумовленість.
Установлено, що характер реакції визначає виникаючі внаслідок стресу
захворювання. Наприклад, у результаті обстеження 88 лікарів медичного факультету
Вашингтонського університету з'ясувалося, що з 96 серйозних захворювань,
перенесених ними за останні 10 років, 90 припадали на рік, що безпосередньо
випливав за потрясінням. У кого з них потрясіння було особливо сильне, ті
занедужали або одержали травму швидше - протягом 8 місяців після нього. Крім того,
було встановлено, що з веселих і добродушних лікарів, що брали участь в
експерименті, через 25 років умерло тільки 2%, а із дратівливих і злих - 14%.
(Спочатку всім їм було по 25 років). Аналогічно серед юристів: 4% і 20% відповідно.
Таким чином, ті, хто часто гнівається й дратується, ризикують втратити не тільки
друзів, але й життя. У них виробляється й надходить у кров занадто багато адреналіну.
Психологи й психіатри встановили залежність між соматичними захворюваннями
людини і його особистісними особливостями, а також психологічним кліматом, у
якому він живе й працює.
Регуляція емоційних станів
Проблема регуляції емоційних станів є однієї з найскладніших у психології. Слід

зазначити, що існує багато підходів до дослідження як регуляції емоційних станів, так
і психічних механізмів, що викликають стрес. Ми розглянемо лише кілька підходів.
Перший з них, представлений роботами Ф.Б. Березина. До механізмів, що
обумовлюють успішність адаптації, Березин відносить механізми протистояння
тривозі - різноманітні форми психологічного захисту й компенсації. Психологічний
захист - це спеціальна регулятивна система стабілізації особистості, спрямована на
усунення або зведення до мінімуму почуття тривоги, пов'язаного з усвідомленням
якого-небудь

конфлікту.

Головною

функцією

психологічного

захисту

є

«огородження» сфери свідомості від негативних впливів, переживань, що травмують
особистість.
Березин виділяє чотири типи психологічного захисту:

-

перешкоджаючому усвідомленню факторів погрози, що викликають

тривогу;

-

що дозволяють фіксувати тривогу;

-

знижаючий рівень спонукань;

-

ліквідація тривоги.

Проведені дослідження дозволяють говорити про те, що різні форми
психологічного захисту мають різні можливості протистояти тривозі й іншим
негативним станам. Було також установлене, що існує певна ієрархія типів
психологічного захисту. Коли одна форма захисту
виявляється не в змозі протистояти тривозі, те «включається» інша форма
захисту. Використання індивідом неадекватної форми психологічного захисту завжди
супроводжується наднапругою, більш значною по своїй інтенсивності, чим звичайне
мотиваційне. Як правило, у цій ситуації виникає стан, обумовлене блокадою
мотиваційної поведінки, відоме як фрустрація.
Потреби та їх роль у розвитку стресу
Фрустрація - це психічний стан людини, викликаний обєктивно непереборними
труднощами, що виникли при досягненні мети або вирішенні завдання. Слід
зазначити, що термін «фрустрація» застосовується в сучасній науковій літературі в
різних значеннях. Дуже часто під фрустрацією розуміють форму емоційного стресу.
Істотні для адаптації фрустрируючи ситуації звичайно пов'язані із широким
діапазоном потреб, які не можуть бути задоволені в тієї або іншій ситуації.

Неможливість задовольнити ту або іншу потребу викликає певну психічну напругу. У
випадку, коли людина намагається розв'язати два або більше взаємовиключні
завдання, психічна напруга досягає найвищих меж і в результаті формується стан, що
викликає порушення адекватної поведінки, тобто фрустрація. Як правило, цей стан
виникає в результаті якогось конфлікту, який прийнято називати інтрапсихічним
конфліктом, або конфліктом мотивів.
Існує кілька стратегій виходу з напруженої ситуації. Грановська P.M. ділить ці
стратегії на три групи:

-

змінити або ліквідувати проблему;

-

зменшити її інтенсивність за рахунок зсуву своєї точки зору на неї;

- полегшити її вплив за допомогою включення ряду способів.
Керування емоційними станами.
Ключову роль у керуванні своїм станом відіграє усвідомлення життєвих цілей і
співвіднесення з ними конкретних цінностей. Чим швидше людина визначить свої
життєві цінності й мети, тем у нього більше шансів уникнути негативних наслідків
раптово виниклої емоційної напруги., оскільки людей, що зробила головний життєвий
вибір, значною мірою визначив увесь подальший розвиток і тим самим позбавив себе
від коливань і страхів. Потрапляючи у важку ситуацію, він співвідносить її значення зі
своїми головними життєвими орієнтирами. Своєчасність подібного зважування
нормалізує його стан.
Таким чином, одним з основних способів уникнення надмірної емоційної напруги
є гармонічний розвиток особистості людину, формування в нього самостійної
світоглядної позиції.
Наступний спосіб регуляції емоційних станів полягає в правильному виборі
моменту для ухвалення рішення або реалізації свого плану.
Ще один спосіб знизити емоційна напруга полягає в ослабленні мотивації.
Наприклад, відмовитися на час від досягнення поставленої мети (Робінзон Крузо).
З. Теорії емоцій.
Еволюційна теорія емоцій Ч. Дарвіна. Перші уявлення про мозкові механізми
емоцій формувалися під впливом еволюційної теорії Ч. Дарвіна. Проведений ним
аналіз показав, що емоції в поведінці ссавців відіграють регуляторну роль. Емоційні

виразні рухи тварин (страху, погрози, радості, підкорення) є проявом інстинктивних
дій і відіграють роль біологічно значущих сигналів для тварин як свого, так і інших
видів.
Соматична теорія емоцій Джеймса-Ланге. У цій теорії була здійснена спроба
пов'язати емоційні переживання і вегетативні зрушення в організмі людини, що їх
супроводжують. Наприклад, дитина плаче, коли вона зазнає болю чи при неприємних
почуттях; почервоніння шкіри обличчя в людини часто супроводжує хвилювання. У.
Джеймс і К. Ланге запропонували вважати причиною виникнення емоцій саме ці і
подібні до них соматичні реакції. Таким чином, згідно з цією теорією, людина сумує,
тому що плаче, сердиться, тому що кричить, боїться, тому що тремтить чи тікає (а не
навпаки).

У психоаналітичній концепції 3. Фрейда в розумінні природи емоцій вирішальна
роль приділяється механізму афекту: спочатку відбувається "заряд афекту" (як
енергетичний компонент інстинктивного потягу), далі - процес "розрядки" (почуттєві
компоненти цього процесу являють собою
вираження емоції), і завершальний етап - сприйняття остаточної "розрядки" (саме
воно являє собою відчуття чи переживання емоції).
У таламічній теорії Кенона-Барда роль центральної ланки емоційних переживань
відводиться таламусу. При сприйнятті подій, що викликають емоції, нервові імпульси
спочатку надходять у таламус. У таламусі відбувається їхній поділ: одна частина
надходить у кору великих півкуль, де виникає суб'єктивне переживання емоції, а друга
- у гіпоталамус, що відповідає за вегетативні зміни в організмі. Таким чином, у цій
теорії суб'єктивне переживання емоцій виділене як самостійна ланка і пов'язане з
діяльністю кори великих півкуль головного мозку. При виключенні в експерименті

всіх фізіологічних виявів (при розсіченні нервових шляхів між внутрішніми органами
й корою головного мозку) суб'єктивне переживання все одно зберігалося.
У пізніших дослідженнях П. Барда було показано, що емоційні переживання й
фізіологічні порушення, які їх супроводжують, виникають майже одночасно. Отже,
попередня схема набуває трохи
іншого вигляду:

У біологічній теорії П.К. Анохіна, так само, як і в теорії Дарвіна, емоціям
відводиться еволюційно-пристосувальна роль регулятора адаптаційної поведінки.
Згідно із цією теорією, позитивний емоційний стан (наприклад, задоволення певної
потреби) виникає тільки тоді, коли зворотна інформація від результатів зробленої дії
точно збігається з очікуваним результатом (акцептором дії).
Потребово-інформаційна теорія П.В. Симонова ґрунтується на тому, що емоції
вищих тварин і людини визначаються, з одного боку, якою- небудь актуальною
потребою (з урахуванням її якості і величини), а з іншого, - оцінкою на основі
філогенетичного і індивідуального досвіду, можливості її задоволення. Низька
імовірність задоволення потреби призводить до негативних емоцій, а висока - до
позитивних.
Е=П ( Ін - І і), де Е-емоція, П-потреба, Ін-інформація необхідна, Іі- інформація
існуюча.
Існують і інші теорії емоцій. Але загальноприйнятої, єдиної логічно
несуперечливої теорії емоцій поки що не існує. Кожна з теорій пояснює лише
окремі сторони психофізіологічних механізмів функціонування емоційної сфери
людини.
Теорія Ліндсея-Хебба. Психоорганічна теорія емоцій (так умовно можна назвати
концепції

Джемса-Ланге)

отримала

подальший

розвиток

під

впливом

електрофізіологічних досліджень мозку. На її базі виникла активаційна теорія

Ліндсея-Хебба. Відповідно до цієї теорії емоційні стани визначаються впливом
ретикулярної формації нижньої частини стовбура головного мозку. Емоції
виникають внаслідок порушення і відновлення рівноваги у відповідних структурах
центральної нервової системи.
Теорія Л. Фестінгер. У людини в динаміці емоційних процесів і станів не
меншу роль, ніж органічні і фізичні дії, грають когнітивно-психологічні фактори
(когнітивні означає що відносяться до знань). У зв'язку з цим було запропоновано
нові концепції, що пояснюють емоції у людини динамічними особливостями
когнітивних процесів. Однією з перших подібних теорій стала теорія когнітивного
дисонансу Л. Фестінгер. Основні положення цієї теорії: Виникнення дисонансу,
породжує психологічний дискомфорт, буде мотивувати індивіда до спроби
зменшити ступінь дисонансу і по можливості досягти консонансу. У разі
виникнення дисонансу, крім прагнення до його зменшення, індивід буде активно
уникати ситуацій та інформації, які можуть вести до його зростанням. Вихід зі стану
когнітивного дисонансу може бути двояким: або змінити когнітивні очікування і
плани таким чином, щоб вони відповідали реально отриманого результату, або
спробувати отримати новий результат, який би узгоджувався з попередніми
очікуваннями. (Когнітйвний дисонанс — внутрішній психічний конфлікт, що виникає
при зіткненні в свідомостііндивіда суперечливих знань, ідей, переконань або
поведінкових установок (англ.cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за
якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого. У зв'язку з цим
конфліктом, стан індивіда характеризується відчуттям неповноти життя).
4. Загальна характеристика вольових дій.
Будь-яка діяльність людини завжди супроводжується конкретними діями, які
можуть бути розділені на дві більші групи: довільні й мимовільні. Головна відмінність
довільних дій полягає в тому, що вони здійснюються під контролем свідомості й
вимагають із боку людини певних зусиль, спрямованих на досягнення свідомо
поставленої мети (навести приклад зі склянкою води).
Воля - це свідоме регулювання людиною своєї поведінки й діяльності, виражене в
умінні долати внутрішні й зовнішні труднощі при здійсненні цілеспрямованих дій і
вчинків.
Вольові або довільні дії розбудовуються на основі мимовільних рухів або дій.

Найпростішими з мимовільних рухів є рефлекторні, як, наприклад, звуження й
розширення зіниці, миготіння, ковтання, відсмикування руки від горячогоі т.д.
До мимовільного типу поведінки ставляться також імпульсивні дії, неусвідомлені,
непідлеглі загальної цілі реакції, наприклад, на шум за вікном. Специфічна
особливість вольової поведінки полягає в переживанні стану «Я повинен», а не «Я
прагну», хоча, звичайно, вольова й імпульсивна поведінка може збігатися («Я прагну
виконати свій борг»). Тому, образно виражаючись, наше життя являє собою постійну
боротьбу вольової й звичної, повсякденної поведінки. На противагу мимовільним
свідомі дії, більш характерні для поведінки людини, спрямовані на досягнення
поставленої мети. Саме свідома цілеспрямованість дій характеризує вольову
поведінка.
Деякі вольові дії носять складний характер і можуть виконуватися в плині
тривалого часу. Так, альпіністи, що вирішили скорити гірську вершину, починають
свою підготовку задовго до сходження. Сюди включаються й тренування, і огляд
амуніції, і закупка кріплень, і вибір маршруту і т.д. Але головні труднощі чекають їх
спереду, коли вони почнуть своє сходження.
Ще однією найважливішою ознакою вольової поведінки вважають зв'язок його з
подоланням перешкод, внутрішніх або зовнішніх. Найважливішу роль у подоланні
утруднень на шляху до досягнення мети відіграє усвідомлення її значення, а разом з
тим і усвідомлення свого боргу. Чим більше значима мета для людини, тим більше
перешкод він долає. У деяких випадках досягнення мети виявляється дорожче життя, і
тоді вольові дії можуть привести до смерті суб'єкта. Підтвердженням цього положення
можуть служити приклади загибелі бійців під час катувань або смертельні результати
спортивних двобоїв.
5. Фізіологічні й мотиваційні аспекти вольових дій.
Фізіологічні основи волі включають в себе:

-

діяльність рухових центрів, що знаходяться в лобних долях великих

півкуль головного мозку і відповідають за регуляцію безпосередньо дій людини;

-

роботу II сигнальної системи, яка забезпечує усвідомлення та

регуляцію цільового та мотиваційного компонентів вольової дії;

- ряд складних умовнорефлекторних зв'язків, що виробляються під
впливом набуття життєвого досвіду внаслідок соціалізації дитини.
Воля поряд з іншими сторонами психіки має матеріальну основу у вигляді
нервових мозкових процесів. Матеріальною основою довільних рухів є діяльність
так званих гігантських пірамідних кліток (клітки Беца). При поразці тих або
інших із цих кліток у людини наступає параліч відповідних їм органів руху.
Велику роль відіграють відділи, що забезпечують рухову чутливість. При
поразці ділянок, що лежать позаду від передньої центральної звивини, людина
перестає відчувати власні рухи й тому не в змозі зробити навіть відносно
нескладні дії: наприклад, взяти який-небудь предмет, що перебуває біля нього.
Плавність, безперервність дій забезпечуються відділами мозку, що лежать
попереду від передньої центральної звивини. При поразці цієї частини кори в
людини з'являється значна незручність рухів, губляться наявні навички.
Крім зазначених ділянок мозку слід зазначити структури, що направляють і
підтримуючі цілеспрямованість вольової дії. При поразці лобових часток мозку,
зокрема так званих префронтальних ділянок кори наступає апраксія, що
проявляється в порушенні довільної регуляції рухів і дій, які не підкоряються
заданій програмі, і, отже, унеможливлюють здійснення вольового акту.
На ґрунті мозкової патології може виникнути й абулія (хвороблива
безвільність), що проявляється у відсутності спонукань до діяльності, у
нездатності прийняти рішення і здійснити потрібні дії, хоча необхідність цього
усвідомлюється.
Слід зазначити, що особливе значення у виконанні вольової дії має друга
сигнальна система, що здійснює всю свідому регуляцію людської поведінки.
Друга сигнальна система активізує не тільки моторну частину поведінки людини,
вона є пусковим сигналом для мислення, уяви, пам'яті; вона ж регулює увагу,
викликає почуття й у такий спосіб впливає на формування мотивів вольових дій.
Мотиви вольових дій - це ті причини, які спонукають людину діяти. У сі
мотиви вольових дій можуть бути розділені на дві основні групи: основні й
побічні. Причому, говорячи про дві групи мотивів, ми не можемо перелічити
мотиви, що входять у першу або другу групи, тому що в різних умовах діяльності
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або в різних людей той самий мотив (спонукальна причина) може бути в одному
випадку основним, а в іншому - побічним. Наприклад, для однієї людини
прагнення до пізнання є основним мотивом написання дисертації, а досягнення
певного соціального стану - звичайним.
У той же час для іншої людини, навпаки, досягнення певного соціального
статусу є основним мотивом, а пізнання - побічним.
Істотними моментами або фазами вольового процесу виступають:

1) виникнення спонукання й постановка мети;
2) стадія обговорення й боротьба мотивів;
3) ухвалення рішення;
4) виконання.
Основним змістом першого щабля в розвитку вольової дії є виникнення
спонукання й усвідомлення мети. Не всяке спонукання носить свідомий характер.
Залежно від того наскільки усвідомлена та або інша потреба, їх розділяють на
потяг і бажання. Потяг - щось неясне: людина усвідомлює, що їй чогось не
вистачає або що їй щось потрібно, але, що саме, вона не розуміє. Звичайно люди
переживають потяг як специфічний тяжкий стан у вигляді нудьги, туги,
невизначеності. У таких випадках говорять: «Він сам не знає, що йому потрібно».
Через свою невизначеність потяг не може перерости в діяльність. Тому ж потяг перехідне явище, і представлена в ньому потреба або вгасає, або усвідомлюється,
перетворюючись у конкретне бажання, намір, мрію і т.д.
Однак бажати ще не означає діяти. Відбиваючи зміст потреби, бажання не
містить активного елемента. Бажання -це скоріше знання того, що спонукає до
дії. Перш ніж бажання перетвориться в безпосередній мотив поведінки, а потім у
мету, воно оцінюється людиною, яка зважує всі умови, що допомагають, що й
заважають її здійсненню. Бажання як мотив діяльності характеризується чіткою
усвідомленістю его потреби, що породила.
Далеко не всякі бажання перетворюють відразу в життя. У людини може
виникнути одночасно трохи неузгоджених і навіть суперечливих бажань, і він
виявиться в скрутному стані, не знаючи, яке з них реалізувати першим. Так,
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закінчивши школу, парубок може коливатися, у який вищий навчальний заклад

йому зробити.
У результаті зміни значення різних потреб у людини може виникнути
боротьба мотивів. Боротьба мотивів містить у собі широке уявне обговорення
людиною тих підстав, які говорять про всі плюси й мінусах дій у тому або іншому
напрямку, обговоренні того, як саме потрібно діяти. Боротьба мотивів нерідко
супроводжується значним внутрішнім напруженням і являє собою переживання
глибокого внутрішнього конфлікту між доводами розуму й почуттями, мотивами
особистого порядку й суспільними інтересами, між «прагну» і « повинен».
Заключним моментом боротьби мотивів є ухвалення рішення: людина
вирішується діяти в певному напрямку, віддаючи перевагу одним
цілям і мотивам і відкидаючи інші. Процес ухвалення рішення досить
складний, і внутрішнє напруження, що супроводжує його, прогресивно наростає.
Але після того, як рішення прийняте, людина відчуває певне полегшення, тому
що внутрішня напруженість знижується.
Однак прийняти рішення не означає виконати його.Іноді намір може бути не
реалізованим й почата справа не доводиться до кінця. Сутність вольової дії лежить
не в боротьбі мотивів і не в ухваленні рішення, а в його виконанні. Тільки той, хто вміє
приводити свої розв'язки у виконання, може вважатися людиною з досить
сильною волею.
Виконавчий етап вольової діїмає складну внутрішню структуру. Властиво
виконання рішення звичайно пов'язане з тим або іншим часом - строком. Якщо
виконання рішення відкладається на тривалий строк, то говорять про намір. Намір
є внутрішньою підготовкою відстроченої дії. Як і в будь-якій іншій дії тут можна
виділити

етап

Плануванняявляє

планування
собою

шляхів

складну

досягнення

розумову

поставленого

діяльність,

пошук

завдання.
найбільш

раціональних способів і засобів реалізації ухваленого рішення.
Спланована дія не реалізується автоматично: щоб рішення перейшло у дію,
необхідно свідоме вольове зусилля. У цей час під вольовим зусиллям розуміють
форму емоційного стресу, що мобілізує внутрішні ресурси людини, що й створює
додаткові мотиви до дії по досягненню мети.Вольове зусилля характеризується
кількістю енергії, витраченої на виконання цілеспрямованої дії або втримання від
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небажаних учинків. Вольове зусилля пронизує все ланки вольового акту,
починаючи від усвідомлення мети й закінчуючи виконанням розв'язку. У
дослідженнях установлене, що інтенсивність вольового зусилля залежить від
наступних факторів:

1.

Світогляду особистості (так, наприклад, зовсім різне відношення до

смерті буде обумовлювати різну поведінку в бої японського самурая, російського
гусара й воїна, що сповідує іслам).

2.

Моральної стійкості. (Відповідальні люди долають значні перешкоди

для досягнення мети, у той час як безвідповідальна людина звичайно не здатна до
напруги.)

3.

Наявності суспільної значимості цілей.

4.

Установки стосовно діяльності. (Залежно від того, що скаже вчитель,

задаючи урок учням: «щоб вони матеріал тільки прочитали» або «щоб гарненько
підготувалися до твору», зусилля, витрачені ними на підготовку, будуть зовсім
різні.)

5.

Рівня самоврядування й самоорганізації особистості. (Люди, що

витратили багато зусиль для розвитку своєї волі, наприклад спортсмени).
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Вольові якості людини.
Воля людини характеризується певними якостями. Насамперед прийнято
виділяти силу волі - ступінь необхідного вольового зусилля для досягнення мети.
Сила волі проявляється на всіх етапах вольового акту, але яскравіше всього в
тому, які перешкоди переборені за допомогою вольових дій і які результати при
цьому отримані. Саме перешкоди, подолані за допомогою вольових зусиль, є
об'єктивним показником прояву сили волі. Сила волі проявляється також і в
тому, від яких спокус і спокус відмовляється людина, як уміє стримувати свої
почуття, не допускати імпульсивних дій.
Узагальненою характеристикою вольової дії є й цілеспрямованість. Під
цілеспрямованістю розуміють свідому й активну спрямованість особистості на
певний результат діяльності. Можна сказати, що цілеспрямованість є
найважливішим мотиваційно-вольовою властивістю особистості, що визначають
зміст

і

рівень

розвитку

всіх

інших

вольових

якостей.

Розрізняють

цілеспрямованість стратегічну - уміння особистості керуватися у всій своїй
життєдіяльності певними принципами й ідеалами, і цілеспрямованість
оперативну — уміння ставити ясні цілі для окремих дій і не відключатися від
них у процесі виконання.
Розглядаючи окремі ланки вольового акту, можна укласти, що перший
пусковий етап вольової дії багато в чому залежить від таких якостей, як
ініціативність, самостійність, незалежність.
Ініціативність - полягає в здатності людини до самостійних вольових
проявів. Ініціативність виражається в самостійній постановці цілей і в
самостійній організації дій, спрямованих на досягнення цих цілей. Це уміння
працювати творчо, учиняючи дії й вчинки по власному почину. Ініціативність
ґрунтується на достатку і яскравості нових ідей, планів, багатій уяві. Для багатьох
людей самим важким є подолання власної інертності, зміни звичного плину
справ, вони не можуть щось почати самі, без стимуляції ззовні. Ініціативність
тісно пов'язана із самостійністю. Самостійність - уміння не піддаватися
впливам різних факторів, які можуть відволікти від досягнення мети, критично
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оцінювати поради й пропозиції інших, діяти на основі своїх поглядів і переконань.
Самостійні люди без сторонньої допомоги бачать проблему й, виходячи з
неї, ставлять мета, не очікуючи підказок і рад від інших людей. Звичайно такі
люди активно відстоюють свою точку зору, своє розуміння завдання, мети й
шляху її реалізації.
На етапі спонукання вольової дії не можна не відзначити й така якість волі,
як витримка. Витримка -уміння загальмувати дії, почуття й думки, що
заважають здійсненню ухваленого рішення.По суті справи, витримка - це прояв
гальмової функції волі.
У повсякденному житті поняття витримка використовується лише відносно
емоційної сфери, коли прагнуть підкреслити здатність людини зовні не проявляти
свої реакції. Поняття витримка набагато ширше Індивідуальним параметром, що
характеризують особливості боротьби мотивів і ухвалення рішення, є рішучість уміння ухвалювати й запроваджувати в життя швидкі, обгрунтовані й тверді
рішення.Зовні рішучість проявляється у відсутності коливань і може видатися, що
рішуча людина легко й вільно вибирає мета. Однак це не так. Рішучі люди
всебічно й глибоко обмірковують мети дії, способи їх досягнення, переживаючи
складну внутрішню боротьбу, зіткнення мотивів. Однак на потрібний термін усі
переживання відкидаються, і вчасно ухвалюється правильний розв'язок. Істотною
передумовою рішучості є сміливість як уміння протистояти страху і йти на
виправданий ризик для досягнення своєї мети. Однак рішучість не означає
нерозсудливість. Рішуча людина вміє й затримати, відкласти виконання дії, якщо
обставини не сприяють цьому. Тому якістю, протилежним рішучості, з одного
боку, виступає імпульсивність, квапливість в ухваленні рішення, коли людина не
обмірковує можливих наслідків своїх дій, вибирає першу, що попалася, іноді
саму гіршу. З іншого боку, рішучості протистоїть нерішучість, що
проявляється як у тривалих коливаннях до ухвалення рішення, так і в
наполегливості самого розв'язку.
Найважливішою характеристикою виконавчого етапу є енергійність 4 і
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наполегливість. Енергійні люди можуть сконцентрувати всі свої сили на
досягнення цілей. Однак нерідко енергійність спостерігається лише на
початкових етапах виконання дії, а в тих випадках, коли потрібні тривалі зусилля,
енергійність прогресивно зменшується й проявляється слабко. Тому справді
коштовною якістю енергійність стає, лише з'єднавшись із наполегливістю.
Наполегливість - уміння людини мобілізувати свої можливості для тривалої
боротьби із труднощами. Наполеглива людина здатна знайти в навколишніх
умовах саме те, що допоможе досягненню мети.
Як і рішучість, наполегливість має різні ступені свого прояву, які при
надмірному розвитку стають протилежними якостями. Так, нерідко люди розумні
й навіть талановиті не здатні відстоювати свої рішення, при зустрічі з першими
перешкодами вони вважають їх непереборними й воліють відступити, не
витрачати даремно сили, чим настояти на своєму.

4
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План лекції № 5
Тема № 4
«Особистість».
План лекції.
1. Загальне поняття про особистість.
2. Основні категорії людської організації.
3. Взаємозв’язок соціального і біологічного в особистості.
4. Психологічна структура особистості.
5. Психологічні властивості особистості.
6. Критерії сформованості особистості.
7. Формування і розвиток особистості.
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Текст лекції
1.

Загальне поняття про особистість.
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Особистість - це не суто психологічне поняття, і вивчається вона всіма
суспільними науками - філософією, соціологією, етикою, педагогікою та ін.
Розумінню природи особистості сприяють література, музика, образотворче
мистецтво.

Особистість

відіграє

значну

роль

у

вирішенні

політичних,

економічних, наукових, культурних, технічних проблем, загалом у піднесенні
рівня людського буття.
Категорія особистості посідає в сучасних наукових дослідженнях і в
суспільній свідомості одне з центральних місць.
Особистість - це поняття, вироблене для відображення соціальної
природи людини, розгляду її як індивіда, як суб'єкта соціокультурного життя, що
розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної
діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що
визначається

залученістю людини до

конкретних суспільних,

культурних,

історичних відносин. Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально
значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або
спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини,
пов’язану

із

засвоєнням

різноманітного

виробничого

і

духовного

досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні
характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним
чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості
як динамічної єдності біологічного та соціального.
Не слід змішувати поняття «особистість» та «особа». Під особою
розуміють людського індивіда як суб'єкта відносин і свідомої діяльності. Ці два
поняття — особа як цілісність людини (лат. persona) і особистість як її соціальний
і психологічний образ (лат. personalitas) — термінологічно цілком різні.
У психологічній науці не існує загальноприйнятого визначення природи
особистості. Епоху активного наукового вивчення проблем особистості можна
умовно поділити на два етапи. Перший охоплює період з кінця XIX до середини
4
XX ст. і приблизно збігається з періодом становлення класичної психології. У цей
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час були сформульовані фундаментальні положення про особистість, закладені
основні напрями дослідження психологічних особливостей особистості. Другий
етап досліджень проблем особистості розпочався у другій половині XX ст.
Важливим теоретичним завданням психологічної науки є розкриття
психологічних засад тих психологічних властивостей, які характеризують людину
як індивіда, особистість та індивідуальність.
Поняття «індивід» визначає родову належність людини. Цим поняттям
позначається окремий представник людського роду в єдності його набутих та
природжених особливостей, носій індивідуально своєрідних психофізичних рис.
Це людина як одинична природна істота, представник homo sapiens, продукт
філогенетичного і онтогенетичного розвитку, єдності вродженого і набутого,
носій індивідуально своєрідних рис. Говорячи про людину як індивіда, Б.Г.
Ананьев описує його природні особливості, анатомофізіологічну основу
особистості. Це і правомірно, і необхідно, однак важливо пам'ятати, що мова йде
не про різні структури (людини як індивіда і людину як особистість), а про одну й
ту саму структуру, що розглядається в різних аспектах. Індивід, як правильно
зазначає К.В. Шорохова означає людину як одну з людей, як носія загальних
властивостей, як одиничність.
З'являючись на світ як індивід, людина включається в систему суспільних
відносин і процесів, у результаті чого набуває особливої соціальної якості - стає
особистістю. Це відбувається завдяки тому, що людина, включаючись у систему
суспільних зв'язків, виступає суб'єктом - носієм свідомості, яка формується і
розвивається у процесі діяльності.
У понятті «суб'єкт» фіксується така характеристика індивіда чи групи, як
здатність бути носієм предметно-практичної діяльності, джерелом активності,
спрямованої на об'єкт. На відміну від суб'єкта, об'єктфрагмент реальності, на яку
спрямована активність взаємозв'язаного з нею суб'єкта.
2. Основні категорії людської організації.
4
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У зв'язку з неможливістю вирішення проблем особистості зусиллями будьякої однієї науки, на думку Б.Г. Ананьєва, виникла потреба комплексноінтегрованого підходу до їх вивчення, розробки цілісної системи теоретичного та
практичного

людинознавства. Учений

виокремив чотири рівні людської

організації, які складають найбільший інтерес для наукового дослідження:
індивід, суб'єкт діяльності, особистість, індивідуальність.
Узагальнюючи відомі підходи, можна визначити, що особистість — це
конкретна людина, узята в системі її стійких соціально зумовлених
психологічних характеристик, які виявляються в суспільних зв'язках і
відношеннях, визначають її моральні вчинки і мають суттєве значення для
неї самої і для оточуючих.
Особистість - це свідомий індивід, що залучений до повноцінних суспільних
взаємин.
Мається на увазі, що індивідні якості виступають основою для формування
особистості. Сформована свідомість дає людині можливість виражати себе, а
взаємодія із суспільством має взаємний двосторонній характер - особистість
задовольняє свої потреби за рахунок суспільства, а суспільство відчуває на собі
результати цієї взаємодії. Так, вчитель, працюючи на благо суспільства, готує для
нього освічених громадян, отримуючи за свою професійну діяльність зарплатню.
Особистість як якість людини має певні ознаки:

4
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Неповторність поєднання природних та соціальних якостей індивіда, що
втілюється у проявах його темпераменту, характеру, здібностей, специфіці потреб
та інтересів, стилю діяльності, визначається поняттям «індивідуальність».
Індивідуальність - це людина в своїй неповторності, своєрідності та
унікальності.
Певні ознаки індивідуальності формуються ще до народження дитини і є
фізичними та фізіологічними, тоді як інші набуваються поступово з формуванням
особистості. Отже індивідуальність має два рівні прояву:

Не всі психологи погоджуються з широким розумінням індивідуальності.
Так, О.Г. Асмолов локалізує індивідуальність на рівні властивостей
особистості і пов'язує її зі смисловими відношеннями і установками
особистості.

«Індивідом

індивідуальність

народжуються,

відстоюють»,

-

вважає

особистістю
вчений.

стають,

а

Індивідуальність

відповідає за розв'язання питань, пов'язаних із сенсом життя, ціннісними
орієнтаціями, життєвою позицією людини.
Співвідношення понять «особистість» та «індивідуальність» зображують
графічно як два кола, що накладені одне на одне, але не збігаються повністю,
4
хоча мають певну спільну площу. Така площа - це ті властивості особистості,
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які складають базис її індивідуальності. Площа, що залишилася і символізує
особистість, відповідає тим її властивостям, які є соціально типовими і
характеризують її як представника численних малих та великих груп.
„Залишок"

індивідуальності

включає

біохімічні,

загальносоматичні

і

нейродинамічні властивості, що не входять до структури особистості.
Таким чином, поняття особистості та індивідуальності не рівновеликі
й не збігаються за змістом.

3. Взаємозв'язок соціального і біологічного в особистості.
Одна

з

центральних

проблем

сучасної

психології

-

це

проблема

співвідношення біологічної і соціальної в особистості людини. В процесі
становлення і розвитку психологічної науки були розглянуті практично усі
можливі зв'язки між поняттями "психічне", "соціальне" і "біологічне". У групі
концепцій, в яких доводиться спонтанність психічного розвитку, психічне
розглядається як явище, повністю підпорядковане своїм внутрішнім законам, ні
як не пов'язаним ні з біологічним, ні з соціальним. У кращому разі людському
організму у рамках цих концепцій відводиться роль деякого "вмістища" психічної
діяльності. Найчастіше ми стикаємося з цією позицією у авторів, які доводять
божественне походження психічних явищ.
У біологізаторських концепціях психічне розглядається як лінійна функція
4
розвитку організму, як щось, що однозначно йде за цим розвитком. Часто в цих
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концепціях

для

пояснення

психічного

розвитку

притягується

основний

біогенетичний закон - закон рекапітуляції, згідно з яким в розвитку індивіда
відтворюється в головних рисах еволюція виду, до якого цей індивід належить
(наприклад, амер. психолог С. Хол). Крайнім проявом цієї позиції є твердження
про те, що психічного як самостійного явища в природі не існує, оскільки усі
психічні явища можна описати або пояснити за допомогою біологічних
(фізіологічних) понять. Слід зазначити, що ця точка зору дуже широко поширена
серед фізіологів. Наприклад, такої точки зору дотримувався І.П.Павлов.
Дуже яскраво біологізм виступає в трактуванні особи З.Фрейдом. Згідно з його
вченням, уся поведінка особи обумовлена несвідомими біологічними потягами
або інстинктами, і в першу чергу сексуальними.
На ідеї рекапітуляції ґрунтуються і соціологізаторські концепції.
Існує цілий ряд соціологізаторських концепцій, які теж виходять з ідеї
рекапітуляції, але тільки тут вона представляється трохи інакше. У рамках цих
концепцій стверджується, що психічний розвиток індивіда в конспективній формі
відтворює основні східці процесу історичного розвитку суспільства, раніше
усього розвитку його духовного життя, культури.
Найяскравіше суть подібних концепцій виразив В. Штерн. У запропонованому їм
трактуванні принцип рекапітуляції охоплює і еволюцію психіки тварин, і історію
духовного розвитку суспільства.
Приводячи подібні аналогії автори соціологізаторських концепцій не
враховують систему навчання і виховання, яка історично розвивається в кожному
суспільстві і має свою специфіку в кожній суспільно-історичній формації. При
цьому кожне покоління людей застає суспільство на певному ступені його
розвитку і включається в ту систем громадських стосунків, яка на цьому ступені
вже склалася. Тому людині у своєму розвитку немає нужди повторювати в
згорнутому виді усю попередню історію.
Результати численних досліджень закономірностей психічного розвитку
4
людини дозволяють говорити про те, що початковою передумовою
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психічного розвитку індивіда є його біологічний розвиток. Розглядаючи
проблему взаємодії і взаємовпливу біологічної і соціальної в психічному
розвитку людини, виділяють три рівні організації людини : рівень
біологічної організації, соціальний рівень і рівень психічної організації.
4. Психологічна структура особистості.
"Структура - сукупність стійких зв'язків між безліччю компонент об'єкта, що
забезпечують його цілісність і самототожність. Уявлення про структуру
передбачає розгляд об'єкта як системи. Проблема структури особистості в
психології ще більш заплутана, ніж саме поняття "особистість".
Особистість - складне цілісне утворення. Дослідженню її структури
присвячені праці багатьох психологів. Згідно з дослідженнями К. К. Платонова в
структурі особистості виділяють чотири головні однопорядкові підструктури.
Перша підструктура - спрямованість особистості: моральні якості,
установки, стосунки з іншими. Визначається суспільним буттям людини.
Друга - підструктура досвіду (знання, вміння, навички, звички). Набувається
досвід у процесі навчання й виховання. Провідним у набутті досвіду є соціальний
чинник.
Третя - підструктура форм відображення. Вона охоплює індивідуальні
особливості психічних процесів, що формуються протягом соціального життя і
специфічно виявляються в пізнавальній та емоційно-вольовій діяльності людини.
Четверта підструктура - біологічно зумовлені психічні функції особистості.
Об’єднує типологічні властивості особистості, статеві й вікові особливості та їх
патологічні зміни, що великою мірою залежать від фізіологічних і морфологічних
особливостей мозку.
Психологічна

структура

особистості

дуже

складна

і

багатогранна.

Пізнавальна, емоційно-вольова діяльність особистості, її потреби, інтереси,
ідеали та переконання, самосвідомість тощо - складові духовного життя
4
особистості, які перебувають у складній взаємодії і в своїй єдності становлять

108

її «Я», яке керує всіма аспектами внутрішнього життя та проявами його в
діяльності та стосунках з іншими
Структура особистості (по С. Л.Рубінштейну).
Спрямованість - реалізується у потребах, інтересах, ідеалах, переконаннях,
домінуючих мотивах діяльності, поведінки та світогляду.
Знання, уміння, навички набуваються у процесі життя та пізнавальної
діяльності.
Індивідуально - типологічні властивості особистості реалізуються в
темпераменті, характері, здібностях.
Єдність у структурі особистості біологічного, суспільного та індивідуального
здійснюється в процесі формування та історичного розвитку людини.
Психологічна структура особистості
Особистість:
1) характер;
2) темперамент;
3) здібності;
4) спрямованість;
5) мотивація;
6) емоції;
7) вольові якості;
8) соціальні установки.
5. Психологічні властивості особистості.
Соціальну значущість і поведінку людини визначають основні властивості
особистості і їх стійкі поєднання.
У неозорому крузі властивостей особистості все ж можна виділити шість великих
груп, які і визначають усю видиму різноманітність особових проявів.
Першу групу складають природні властивості людини, які визначають
динаміку психічної діяльності.
Від них залежать наступні характеристики її протікання :

4
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1)

швидкість виникнення і стійкість психічних процесів (швидкість

сприйняття і мислення, тривалість відчуттів, яскравість уяви і так далі);
2)

інтенсивність психічних процесів (почуттів, емоцій, воля і тому

подібне);
3)

темп і ритм психічної діяльності;

4)

спрямованість психічної діяльності (наприклад, прагнення до нових

вражень, широким контактам або, навпаки, відгороджена, занурена в себе).
Найяскравіше усі ці особливості проявляються в мимовільних реакціях: в
міміці, пантоміміці, жестах, різноманітних мимовільних рухах і діях.
Другу групу складають моральні властивості людини. Про цю сторону осіб
судять по діях і вчинках, в них найвиразніше проявляється і формується моральне
обличчя людини. Світогляд людини у формі переконань, моральних норм і ідеалів
спонукає його поступати певним чином.
Третю групу складають властивості особи, які проявляються в міжособових
стосунках. Це, наприклад, добросердість, чуйність, справедливість, чуйність,
тактовність, благородство, ніжність, довірливість і безліч інших аналогічних або
протилежних властивостей.
Найважливішою рисою особи, що виражає відношення людини до інших
людей, являється товариськість.
До четвертої групи входять властивості особи, що відбивають відношення
людини до самого собі: вимогливість, самокритичність, гордість, упевненість в
собі, почуття неповноцінності, хвалькувата, зарозумілість, зарозумілість і інші,
пов'язані з самооцінкою особи.
Самооцінка є однією з найважливіших сторін самосвідомості людини. .
Самооцінка може бути адекватною і неадекватною.
П'ята група властивостей особи проявляється відносно людини до
матеріальних цінностей. Це такі властивості, як щедрість або скупість,
акуратність або неохайність, ощадливість або марнотратство і тому подібне
4
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Шоста група властивостей особи проявляється відносно людини до різних
видів діяльності.
6. Критерії сформованості особи.
Для глибшого розуміння категорії "особа" слід звернутися до необхідних
критеріїв оцінки сформованості особистості: ніж яскравіше вони виражені
стосовно тієї або іншої особи, тим більше підстав говорити про те, що вона
відбулася. Перший критерій розуміється як сукупність знань людини про світ,
що оточує його, і властиві йому закономірності. Очевидно, що широта кругозору
особи обумовлюється рівнем розвитку її психічних пізнавальних процесів (уваги,
відчуттів, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви) і емоційно-вольової сфери,
здібності до розумного управління собою (воля), особливо в екстремальних
ситуаціях.
Проте одного цього критерію для оцінки міри сформованості особи в індивідові
не досить. Він взаємодіє з другим критерієм - наявністю самосвідомості як
особливій інстанції особи.
Третім критерієм рівня розвитку особистості є здатність людини до
цілеспрямованої діяльності. Вона реалізується у свідомому формуванні і
формулюванні для себе цілей діяльності, в аналізі своїх мотивів, оцінці
можливостей і вибиранні засобів досягнення цілей, ухваленні вольових рішень
залежно від особливостей умов і готівкових ситуацій. Іншими словами, особу
можна рахувати тим більш сформованую, чим більше людина здатна розробляти і
реалізовувати свою життєву і професійну стратегію.
Четвертий критерій можна висловити словами видатного російського психолога
С. Л.Рубінштейна:
«людина є особистість внаслідок того, що він свідомо визначає своє
відношення до оточення. Людина є в максимальній мірі особистість, коли в
ньому - мінімум нейтральності, байдужості, егоїзму…».
Іншими словами, в особі представлені емоційні оцінки міжособових стосунків, в
які людина вступає в процесі діяльності.

4
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Нарешті, критерієм розвитку особистості є міра оволодіння мовою, рівень
розвитку мовних здібностей. У розвиненої особи ця здатність представлена
досить яскраво.
7. Формування і розвиток особистості.
Нарешті, третє питання, відповідь на який важлива для розуміння такої
категорії

людської

організації,

як

"особа",

торкається

процесу

і

психологічних механізмів його формування.
Розвиток людини — процес становлення особистості, вдосконалення її
фізичних та духовних сил під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і
некерованих чинників, серед яких найважливішими є цілеспрямоване виховання й
навчання.
Він має різні форми (анатомо-фізіологічну, психічну та соціальну) і
відбувається

на

основі

взаємодії

дитини

з

середовищем.

Розвиток

супроводжується кількісними змінами людської істоти, тобто збільшенням одних
і зменшенням інших її ознак (фізичного росту організму, розмірів його окремих
органів, ваги тіла, м'язової сили тощо). Кількісні зміни зумовлюють зміни якісні
— виникнення нових ознак, особливостей і зникнення старих. Найпомітніші ці
зміни в утробному періоді розвитку людини, коли її організм за короткий час із
зародкової клітини перетворюється на людську істоту.
У психічному розвитку кількісні зміни виявляються у збільшенні з віком
кількості навичок, асоціацій, розширенні уявлень, знань про навколишній світ,
пасивного й активного словника, обсягу уваги, сприйняття, пам'яті, швидкості
реакцій тощо. Розвиток психічних функцій відбувається нерівномірно, в ньому
чергуються фази прискорення й уповільнення, подібно до фізичного розвитку.
Якісних змін зазнають як окремі психічні процеси, так і психіка загалом.
Виявляються вони у процесах запам'ятовування і відтворення, створенні уявлень
про ситуації, яких не було у попередньому досвіді дитини. Якісних змін зазнають
мислення, мовлення, емоції, потреби тощо. На основі засвоюваних знань4 і
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суспільного досвіду виникають та розвиваються нові якості особистості —
самостійна діяльність, самопізнання, моральні, естетичні та інтелектуальні
почуття, ускладнюються і вдосконалюються психічні процеси, розвиваються
здібності. Успішний розвиток дитини великою мірою залежить від змісту,
спрямованості мотивів, якими вона керується у навчанні та праці.
Близький до розвитку людини інший процес — формування особистості, в
якому основним є соціальний чинник.
Формування особистості — процес соціального розвитку молодої людини,
становлення її як суб'єкта діяльності, члена суспільства, громадянина.
Відбувається цей процес завдяки засвоєнню гуманітарних дисциплін,
виховному впливу сім'ї, школи, суспільства, взаємодії з мистецькими явищами,
здатності людини пристосовуватися до зовнішнього оточення, участі у
громадському житті, свідомій її підготовці до самостійного дорослого життя.
Сучасні психологи виділили ряд властивостей особи, які оцінюються як
досить стійкі. У чоловіків це:
- надійність і відповідальність;
- самокритичність;
- висока естетична розвиненість;
- недостатній контроль своїх спонукань і потреб.
У жінок:
- покірність;
- товариськість, прагнення знаходитися в колективі;
- неслухняність;
- інтерес до філософії і релігійних проблем.
Таким чином, відповідь на питання про стійкість властивостей особистості
дуже неоднозначна. У одних властивостей, як правило тих, які були придбані в
пізніші періоди життя і малоістотні, стійкості фактично немає; у інших особових
якостей, найчастіше придбаних в ранні роки і так чи інакше обумовлених
4
органічно, вона є. У більшості досліджень, присвячених цій проблемі,
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відзначається, що реальна поведінка особи, як стійка, так і мінлива, істотно
залежить від постійності соціальних ситуацій, в яких знаходиться людина.
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План лекції № 6
Тема № 4
"Темперамент. ".
План лекції.
1. Поняття про темперамент.
2. Основні властивості темпераменту і психологічна характеристика типів
темпераментів.
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Текст лекції
1. Поняття про темперамент.
Темперамент- головна властивість особистості. Темперамент визначає
наявність багатьох психічних відмінностей між людьми, в тому числі
4
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інтенсивність і стійкість емоцій, емоційну вразливість, темп і енергійність дій, а
також цілий ряд інших динамічних характеристик.
Не дивлячись на те, що здійснювалися неодноразові спроби дослідити
проблему темпераменту, і досі вона відноситься до ряду суперечливих і до кінця
не вирішених проблем сучасної психологічної науки. Не можна знайти двох
людей, однакових за своїми психічними властивостями. Так, для однієї людини
характерніша пасивність, для іншого - невпинна ініціативність, одному властива
легкість пробудження почуттів, а іншому - холоднокровність, одного відрізняють
різкі жести, іншого - стриманість рухів, дуже мала рухливість особи. Інтерес до
даної проблеми виник ще більше двох з половиною тисяч років тому.
Темперамент (лат. - «належне співвідношення частин») - вроджена
(біологічно зумовлена) і мало змінна властивість людської психіки, що
визначає реакцію людини на інших людей та на обставини.
Темперамент становить основу розвитку характеру. З фізіологічної точки
зору, темперамент - тип вищої нервової діяльності людини.
У чистому вигляді темпераменти зустрічаються вкрай рідко.
Термін «темперамент» введено в ужиток Клавдієм Галеном. Рівне йому за
значенням грецьке слово «красис» (грец. κράσις, «злиття, змішування») ввів
давньогрецький лікар Гіпократ. Під темпераментом він розумів і анатомофізіологічні,

й

індивідуальні

людини. Гіппократ пояснював

темперамент

психологічні
як

особливості

особливості

поведінки,

переважанням у організмі одного з «життєвих соків» (чотирьох елементів):


Холерик — робить людину нервовою й неврівноваженою;



Флегматик — робить людину спокійною й повільною;



Сангвінік — робить людину активною й позитивною;



Меланхолік — робить людину депресивною й песимістичною.

Звідси згодом виникли й назви чотирьох типів темпераменту — сангвінік,
холерик, меланхолік і флегматик, що збереглися також і дотепер.
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Ця концепція «чотирьох темпераментів» досі справляє великий вплив на
літературу, мистецтво й науку.
Стародавній опис темпераменту належить «батькові» медицини Гіппократу
(бл. 460-377 рр. до н.е.). Саме він першим спробував з´ясувати, чим зумовлюються
індивідуальні відмінності в поведінці людей. Він та його послідовник Гален
(давньоримський лікар, бл. 130 - 200 pp. н.е.) дійшли висновку, що ці відмінності
зумовлені різним співвідношенням основних видів рідин в організмі людини.
Якщо переважає кров (лат. sanguis) - людина поводиться, як сангвінік, слиз
(грецьк. phlegma) - флегматик, жовта жовч (грецьк. chole) - холерик, чорна жовч
(грецьк. melana chole) - меланхолік. Оптимальне співвідношення цих рідин
визначає здоров´я, тоді як непропорційне є джерелом різних захворювань.
І.П.

Павлов,

доводячи

наявність

певної

закономірності

у

вияві

індивідуальних відмінностей, висунув гіпотезу, що в основі їх лежать
фундаментальні властивості нервових процесів - збудження та гальмування, їх
врівноваженість і рухливість.
Сила нервової системи визначає її працездатність. Вона виявляється
насамперед у функціональній витривалості, тобто здатності витримувати тривалі
чи короткочасні, але сильні збудження. Врівноваженість нервових процесів - це
баланс між процесами збудження та гальмування, а їхня рухливість - швидкість
зміни збудження та гальмування. Рухливість нервових процесів виявляється в
здатності змінювати поведінку залежно від умов, швидко переходити від однієї дії
до іншої, від пасивного стану до активного чи навпаки. Якістю, протилежною до
рухливості, є інертність нервових процесів. Нервова система інертніша тоді, коли
потребує більше часу чи зусиль для переходу від одного процесу до іншого.
Ці якості нервових процесів утворюють певні системи, комбінації, які й
зумовлюють тип нервової системи.
І.П. Павлов розумів тип нервової системи як вроджений, який відносно
слабко схильний до змін під впливом оточення і виховання. Він називав його
4
генотипом. На думку Павлова, властивості нервової системи утворюють
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фізіологічну основу темпераменту, що є не чим іншим, як психічним виявом
загального типу нервової системи.
Властивості нервової системи, особливості темпераменту більш-менш
очевидно виявляються і «читаються» у поведінці людини. Кожна людина має
свою власну манеру триматися, впливати на інших. Одна говорить спокійно,
врівноважено, постійно усміхається, легко пробачає образи. Інша в цих самих
ситуаціях повільна, замислена, часто побоюється сказати зайве, довго пам´ятає
образи. Хтось говорить голосно, прагне лідирувати в спілкуванні, жваво
жестикулює, швидко переходить від однієї теми розмови до іншої. А хтось
говорить тихо, рідко змінює позу, скупий на жести і міміку, при цьому ніби
«застрягає» на деталях. Усе це - вияв індивідуальності людини, її темпераменту.
І.П. Павлов визначив чотири основні типи нервової системи, близькі до
традиційної типології Гіппократа - Галена. Порівнюючи свої типи нервової
системи з типологією Гіппократа - Галена, російський фізіолог описує їх так:


сильний, врівноважений, рухливий тип - сангвінік;



сильний, врівноважений, інертний тип - флегматик;



сильний, рухливий, неврівноважений тип - холерик;



слабкий, неврівноважений, малорухливий тип - меланхолік.

За І.П. Павловим, темперамент - це найголовніша характеристика нервової
системи людини, яка так чи інакше позначається на всій діяльності кожного
індивіда.
Зрозуміло, динамічні прояви людини можуть залежати від вимог ситуації, від
вихованих установок і звичок і тому подібне. Але психічні відмінності, про які
йде мова, проявляються і за інших рівних умов: в одних і тих же обставинах, при
відносній рівності мотивів поведінки. Ці індивідуальні особливості проявляються
ще в дитинстві, відрізняються особливою постійністю, виявляються в самих
різних сферах поведінки і діяльності, тобто вони не є тільки чимось зовнішнім.
Сьогодні існує багато підходів до дослідження темпераменту. Проте при усій
існуючій

різноманітності

підходів

більшість

дослідників

визнають,

4
що
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темперамент - це біологічний фундамент, на якому формується особа як
соціальна істота, а властивості особи, обумовлені темпераментом, є найбільш
стійкими і довготривалими.
Отже, темперамент - це поєднання індивідуальних властивостей, що
визначають динамічну сторону поведінки.
Виділяють три сфери прояву темпераменту: загальну активність,
особливості моторної сфери і властивості емоційності.
Загальна активність визначається

інтенсивністю і об'ємом взаємодії

людини з довкіллям - фізичним і соціальним. По цьому параметру людина може
бути інертною, пасивною, спокійною, ініціативною, активною, стрімкою.
Прояви темпераменту в моторній сфері можна розглядати як приватні
вирази загальної активності. До них відносяться темп, швидкість, ритм і загальна
кількість рухів.
Коли говорять про емоційність як прояв темпераменту, те мають на увазі
вразливість, чутливість, імпульсивність і тому подібне. Тобто емоційність
характеризує протікання емоційних процесів, визначаючи їх знак (позитивний або
негативний) і модальність (радість, горе, страх, гнів та ін.).
Ще з давніх часів було прийнято розрізняти чотири основні типи
темпераменту: холеричний, сангвінічний, меланхолійний і флегматичний. Ці
основні типи темпераменту передусім розрізняються між собою по динаміці
виникнення і інтенсивності емоційних станів. Так, для холерика характерні
швидко виникаючі і сильні почуття, для сангвініка - швидко виникаючі, але
слабкі почуття, для меланхоліка - повільно виникаючі і сильні почуття, для
флегматика - повільно виникаючі і слабкі почуття. Проте було б помилкою
думати, що усіх людей можна розподілити по чотирьох основних темпераментах.
Не можна ставити питання про те, який з темпераментів краще. Кожен з них
має свої позитивні і негативні сторони. Пристрасність, активність, енергія
холерика, рухливість, жвавість і чуйність сангвініка, глибина і стійкість почуттів
4
меланхоліка, спокій і відсутність квапливості флегматика - ось приклади тих
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цінних

властивостей

особи,

володіння

якими

пов'язане

з

окремими

темпераментами. В той же час при будь-якому з темпераментів може виникати
небезпека розвитку небажаних рис особи. Наприклад, холеричний темперамент
може зробити людину невгамовною, різкою, схильною до постійних "вибухів".
Сангвінічний темперамент може привести до легковажності, схильності
розкидатися, недостатньої глибини і стійкості почуттів. При меланхолійному
темпераменті у людини може виробитися надмірна замкнутість, схильність
цілком занурюватися у власні переживання, зайва соромливість. Флегматичний
темперамент може зробити людину в'ялою, інертною, байдужою до усіх вражень
життя.
2. Властивості темпераменту.
У людини виявляються такі типи темпераменту: холеричний, сангвінічний,
флегматичний

і

меланхолічний.

Усі

типи

темпераменту

можна

охарактеризувати за переліченими нижче основними якостями:


лабільність-

відображає

швидкість

виникнення

та

перебігу

збудження і гальмування;


сензитивність - це сила впливу, яка потрібна, щоб зумовити в

людини реакцію;


реактивність- сила емоційної реакції на зовнішні та внутрішні

подразники;


активність - тобто те, наскільки людина виявляє енергійність у

житті й діяльності;


темп реакцій- швидкість перебігу психічних процесів і реакцій;



пластичність - гнучкість, ступінь здатності пристосування до

нових умов;


ригідність - інертність, негнучкість, нечутливість до зміни умов;



екстраверсія- спрямованість особистості на навколишніх людей,

предмети, події;

4
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інтроверсія- фіксація особистості на собі, на своїх переживаннях та

думках, схильність до самоаналізу, замкненість;


емоційна збудливість- сила впливу, потрібна для того, щоб

спричинити емоційну реакцію.
Як правило в однієї людини поєднуються властивості різних типів,
наприклад: холеричний меланхолік, меланхолійний флегматик та ін.


Сангвінік (живий тип) − сильний, врівноважений, рухливий. Швидко

пристосовується до нових умов. Енергійний і працьовитий, швидко зосереджує
увагу. Може тривалий час працювати і виконувати завдання навіть у
несприятливих умовах, але при умові, що ця робота цікава, доступна і викликає
емоційні враження. Сангвініки мають хороші організаторські здібності, легко
вступають в контакт, швидко сходяться з людьми, налагоджують гарні
відносини, легко спілкуються. Почуття і настрої в них мінливі. Порівняно легко
переживають невдачі і неприємності. В разі відсутності серйозних цілей,
глибоких думок, творчої діяльності у сангвініків формується поверховість і
несталість.


Флегматик (спокійний тип) − сильний, врівноважений, інертний. У

більшості випадків флегматик рівний і спокійний, рідко виходить із себе. Навіть
зазнавши неприємностей − залишається спокійним. Працьовитий, витриманий. В
роботі виявляє ґрунтовність, продуманість, настирливість. Спокійно, повільно
рухається і розмовляє. Не любить частих змін в будь-чому, надає перевагу
звичному оточенню. Повільно зосереджує увагу. Повільність може заважати
йому в роботі, особливо тоді, коли необхідно щось швидко зрозуміти,
запам’ятати, зробити. Але зате він запам’ятовує міцно і надовго. У ставленні до
людей сталий, спокійний, тактовний. В залежності від умов у флегматиків
можуть розвинутися позитивні риси: витримка, глибина думок; інших − в’ялість,
байдужість, безвілля, лінощі.


Холерик (поривчастий тип) − сильний, рухливий, неврівноважений.

4
Він характеризується сильним збудженням і менш сильним гальмуванням. Через
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це нестриманий, нетерплячий, дратівливий. Швидкий в рухах і діях,
поривчастий. Психічні процеси протікають у нього швидко та інтенсивно. Із
захопленням розпочинає справу, виявляє ініціативу, працює з натхненням, але
запас енергії у нього швидко вичерпується. Особливо коли робота одноманітна і
вимагає старанності, тоді піднесення та натхнення пропадає, настрій псується.
Властиве холерику переважання збудження над гальмуванням виявляється у
різкості, гарячковості, дратівливості, нестримності, які він виявляє у спілкуванні
з людьми. Все це йому заважає об’єктивно оцінювати вчинки людей.
Меланхолік (уповільнений) − дуже важко переживає образу, міміка
невиразна,

голос

тихий.

Характеризується

пониженою

активністю.

Невпевнений у собі, несміливий. Він швидко втомлюється, тривале і сильне
напруження викликає втому і він, як правило, припиняє таку роботу. У
звичайній і спокійній обстановці працює продуктивно. Емоції у нього
виникають повільно і відрізняються великою глибиною. Важко переносить
образи, хоча зовні це майже непомітно. Люди цього типу схильні до
замкнутості, уникають спілкування з незнайомими людьми, сором’язливі.
Меланхоліки часто характеризуються м’якістю, тактовністю, делікатністю.
Вчені віддавна звернули увагу на можливість поділу людей на декілька груп
або типів темпераменту за індивідуальними особливостями реагування на різні
життєві ситуації. Відомі три основні теорії пояснення суті темпераменту, з яких
перші дві мають лише історичне значення.
Основоположником першої (гуморальної) теорії вважають давньогрецького
лікаря Гіппократа ( V ст. до н. е.). Гіппократ пов'язував стан організму із
співвідношенням різних рідин, начебто наявних у тілі людини. Назви основних
типів темпераменту походять від назв цих рідин і збереглися донині: холеричний
- від слова chole (жовч), сангвінічний - від sanguis (кров), меланхолічний - від
melon chole (чорна жовч), флегматичний - від phlegma (слиз). Але, незважаючи на
правильний опис типів, Гіппократ не зміг дати їх наукове обґрунтування.
4
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Другу (конституційну) теорію започаткував у XX ст. н. е. німецький
психіатр Е. Кречмер. Головною ідеєю цієї теорії є функціональна залежність
темпераменту від будови (конституції) тіла. Е. Кречмер виділив чотири
конституційні типи (астеничний, атлетичний, пікнічний, дисплатичний) і вважав,
що кожному з них притаманний відповідний темперамент.
В психології традиційно велика роль відводиться дослідженням впливу
будови тіла (так звані конституціональні особливості) та специфіці людської
психіки. Найбільш відомі конституціональні теорії були створені Е. Кречмером та
У. Шелдоном.
Німецький психолог та психіатр Ернст Кречмер видав на початку XX
сторіччя книгу «Будова тіла та характер», в якій спробував визначити зв'язки, що
існують між будовою тіла та психічними особливостями власника цього тіла. За
Е. Кречмером існують три основні типи будови людського тіла, які можливі не
лише так би мовити, в «чистому вигляді», а й в різних комбінаціях між собою.
Основні типи: астенічний; атлетичний, пікнічний.
Для астеніків є характерними такі зовнішні ознаки: худі, вузькогруді, тонкі
кінцівки,

бліда

характеризуються

шкіра,

слабкі

замкнутістю,

м'язи.

В

впертістю,

психологічному

плані

неконтактністю,

вони

поганим

пристосуванням до людей, схильністю до абстрактного мислення.
Атлетики мають тіло із міцними м'язами, широкі плечі, та вузькі стегна. В
психологічному плані - стримані в міміці та жестах люди, схильні «загрузати» в
дрібницях, такі, що погано пристосовуються до нового. Характерна схильність до
агресивного, силового способу розв'язання конфліктної ситуації.
Пікнікимають такі зовнішні ознаки: схильність до ожиріння, при слабких
руках і ногах, низький або середній зріст, міцну фігуру з великим черевом,
коротку масивну шию, велику круглу голову із тенденцією до облисіння «після
досягнення 30-ти річного віку». Психологічні характеристики пікнічного типу:
конкретність мислення, безпосередність емоцій, схильність до простого, дещо
4
безтактного почуття гумору, орієнтація на прості життєві радощі (наприклад
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застілля). Пікніки досить часто є гарними керівниками промислових виробництв
та сильними організаторами.
У відповідності до цих типів будови тіла Е. Кречмер розрізняв такі види
темпераменту:
1) Шизотимічний;
2) Циклотимічний;
3) Іксотимічний.
Власник шизотимічного темпераменту має, як правило, атлетичне чи
астенічне тіло. Цим людям притаманні такі особливості як: відлюдність,
замкнутість, схильність до значних коливань емоцій - від найсильнішого
роздратування до стриманості, від емоційності до байдужості. Це дуже вперта
людина із досить стабільними, незмінними поглядами на життя. Її характерними
рисами є також контраст між її імпульсивністю та скутістю дій.
Циклотимік має пікнічну будову тіла, це людина яка дуже легко вступає в
контакт з іншими людьми. Особливості його настрою - від постійно підвищеного,
веселого у маніакальних суб'єктів до постійно зниженого, сумного, похмурого. В
той же час депресивним індивідам циклоїдного типу властива адекватна реакція
на соціальну ситуацію, відкритість, природність, м'якість та плавність рухів.
Третій тип циклотиміка: комбінація маніакальних та депресивних ознак
темпераменту. Їм притаманні різкі не завжди вмотивовані зміни настроїв. В разі
виникнення психічної хвороби - за Е. Кречмером - найбільш ймовірні симптоми
маніакально-депресивного психозу.
Іксотимік має атлетичне тіло, це завжди врівноважена та спокійна людина,
яка здається незворушною. Жести та міміка іксотиміка невиразні, гнучкість
мислення та творчі здібності невисокі. Як правило, іксотимік - людина відверта,
прямолінійна, завжди говорить, що думає (за що і страждає).
Однак

висновки

експериментальній

Е.

Кречмера неповною

перевірці.

Так

професор

мірою
У.

підтвердилися

Шелдон

із

при

Чиказького

університету(США), спробував класифікувати своїх студентів за теорією 4Е.
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Кречмера. Він виявив, що лише 112 з них вписуються в певні параметри, інші 288
- залишились в групі невизначених (диспластиків). Сам же Шелдон висунув
власну конституціональну теорію особистості, яка набула більш широкого
розповсюдження, ніж її попередниці.
Він виділив такі типи будови тіла:
ендоморфний тип - відрізняється великими внутрішніми органами та
слабкою будовою тіла із надлишком жиру;
мезоморфний тип - притаманна добре розвинена система м'язів, міцне та
струнке тіло, велика фізична стійкість та сила;
ектоморфний тип - організм слабкий та тонкий, грудна клітка сплощена.
Відносно слабкий розвиток внутрішніх органів. Кінцівки довгі, тонкі, із слабкими
м'язами.
Таким чином, ендоморфний тип У. Шелдона, багато в чому співпадає із
пікнічним типом Е. Кречмера, мезоморфний - із атлетичним, а ектоморфний - із
атоніком. Цим основним типам будови тіла відповідає, за У. Шелдоном, три
варіанти

психологічної

конституції

людини.

А

саме,

вісцеротонічний

темперамент (у пікніків чи ендоморфів), коли домінують органи травлення;
мезоморфний темперамент (у атлетиків чи соматотоніків), т. т. домінують м'язи;
церебротонічному темпераменту (атонік чи ектоморф) відповідає домінування
мозку в діяльності людини.
Основним недоліком гуморальної та конституційної теорій було пояснення
темпераменту лише біологічними чинниками і недооцінювання ролі середовища і
соціальних умов у формуванні психологічних властивостей індивіда.
Третій підхід до пояснення суті темпераменту пов'язаний з вченням І. П.
Павлова про діяльність центральної нервової системи. На відміну від
гуморальної та конституційної теорій, вчення І. П. Павлова базується на
виділенні мозку як компонента організму, що регулює діяльність усіх тканин та
органів; об'єднує й узгоджує діяльність складових організму як системи;
відчуває на собі вплив усіх органів, внаслідок чого функціонально4
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перебудовується;

виступає

органом

зв'язку

організму

із

зовнішнім

середовищем.

4
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План лекцїї № 7
Тема№ 4
«Характер»
3. Загальне поняття про характер.
4. Структура характеру.
3. Теоретичні і експериментальні підходи до дослідження характеру.
Література.
12. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от
типологических свойств нервной системы. – Казань: Изд-во Казанского гос. Унта, 1969.
13. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. – Пермь, 1973.
14. Небылицин В.Д. Основные свойства нервной системы человека. – М.:
“Просвещение”, 1966.
15. Бодалев А.А. Психология о личности. – М.: Изд-во МГУ, 1988.
16. Ковалев А.Г. Психология личности. – М.: «Просвещение», 1970.
17. Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Психологические особенности человека. –
Л,: Изд-во ЛГУ, 1975.
18. Левитов Н.Д. Психология характера. – М.: «Просвещение», 1969.
19. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев: Вища школа, 1989.
20. Общая психология (под ред. А.В.Петровского). – М.: «Просвещение»,
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21. Страхов И.В. Психология характера. – Саратов: СГПИ, 1970.
22. Теплов Б.М. Избранные труды. – М.: Педагогика, 1985.
Текст лекції
1. Загальне поняття про характер.
У повсякденному житті ми зустрічаємося з різними людьми, яких
характеризуємо як добрих чи злих, товариських чи егоїстів, делікатних чи грубих,
щедрих чи скупих тощо. Усі ці риси є рисами характеру людини.
4
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Поняття "характер" походить від грецького слова character, яке означає
"печать", "чеканка". Спочатку під характером розуміли сукупність прикмет,
ознак, які відрізняють одну людину від іншої. Пізніше до характеру стали
включати не всі істотні риси людини, а тільки ті, які характеризують властивий їй
спосіб дій, поведінки в суспільстві.
Живучі в суспільстві, людина набуває певні властивості, які накладають
певний відбиток на усі його прояви і виражають специфічне для нього
відношення до світу і, передусім, до інших людей.
Характером називають сукупність стійких індивідуальних особливостей
особи, що складається і проявляється в діяльності і спілкуванні, обумовлюючи
типові для індивіда способи поведінки.

Характер - це індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних
особливостей особистості, які визначають ставлення:
1) до самого себе (міра вимогливості, критичності, самооцінка);
2) до інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм,
жорстокість або доброта, грубість або ввічливість тощо);
3) до дорученої справи (лінь або працьовитість, акуратність, відповідальність
або безвідповідальність, організованість);
4
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4) у характері відображаються вольові якості, (готовність долати перешкоди,
душевний

та

фізичний

біль,

наполегливість,

самостійність,

рішучість,

дисциплінованість).
Характер - це не проста сума різних психічних властивостей людини, не
надбудова над інтелектуальними, емоційними і вольовими рисами. Він являє
собою своєрідний їх синтез, породжений взаємодією людини з навколишнім
світом упродовж життя.
У характері виявляється індивідуальність людини. У повсякденному житті
існує думка, що характер властивий тільки деяким людям. У цьому разі під
характером розуміють тільки позитивні риси людини, які виявляються в її
енергійності, рішучості, наполегливості тощо, тобто про деяких людей говорять
як "про людей з характером", при цьому їх протиставляють "слабохарактерним" і
"безхарактерним".

Але

безхарактерність

також

є

виявом

особливостей

характеру.
Головна особливість характеру як психічного феномену полягає в тому,
що характер завжди проявляється в діяльності, відносно людини до
дійсності, що оточує його, і людей. Наприклад, основні риси характеру можуть
виявлятися в особливостях діяльності, якою людина вважає за краще займатися.
Кожна людина відрізняється від іншого своєю індивідуальною психологічною
своєрідністю. У цьому сенсі зазвичай і говорять про риси, характерні для цієї
людини. Але не всяку індивідуальну особливість людини називають рисою
характеру. Наприклад, такі індивідуальні психічні особливості, як гострота зору і
слуху, швидкість і тривалість запам'ятовувань не є властивостями характеру.
Характерними можна рахувати тільки істотні і стійкі особливості людини.
Наприклад, навіть дуже веселі люди можуть переживати почуття смутку, але від
цього вони не стануть скигліями і песимістами.
Під рисами характеру розуміють психічні властивості людини, що
визначають його поведінку в типових обставинах.
4
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Особа людини характеризується не лише тим, що він робить, але і тим, як він
це робить. Діючи на основі загальних інтересів і переконань, що розділяються
усіма, прагнучі в житті до загальних цілей, люди можуть виявляти у своїй
поведінці не однакові, іноді протилежні особливості. Можна разом з іншими
людьми зазнавати ті ж труднощі, виконувати з рівним успіхом свої обов'язки,
любити або не любити одне і те ж, але бути при цьому м'якою, поступливою або
жорсткою, нетерпимою людиною, веселою або сумною, упевненою або
боязливою, злагідною або незлагідною. Однакові по сенсу критичні зауваження
однією людиною робляться завжди в м'якій, ввічливій, доброзичливій формі, а
іншою - грубо і безцеремонно.
Залежно

від

індивідуальних

особливостей

психічних

процесів,

що

визначають характер людини, виділяють три групи рис характеру :
1)

інтелектуальні (наприклад, легковажність або вдумливість);

2)

емоційні (життєрадісність або інш.);

3)

вольові (рішучість або невпевненість, боязливість).

Втім прояви характеру є комплексними утвореннями і у ряді випадків
практично не піддаються роз'єднанню по розрядах вольових, емоційних або
інтелектуальних процесів (наприклад, підозрілість, великодушність, щедрість,
злопам'ятність та ін.).
Серед рис характеру деякі виступають як основні, ведучі, задаючи загальну
спрямованість розвитку усього комплексу його проявів. Разом з ними існують
другорядні риси, які в одних випадках визначаються основними, а в інших
можуть і не гармоніювати з ними.
Характер є одним з основних проявів особистості. Тому риси особистості
цілком можуть розглядатися і як риси характеру. До таких рис в першу чергу
необхідно віднести ті властивості особистості, які визначають вибір цілей
діяльності (більш менш важливих). Тут як певні характерологічні риси можуть
проявитися раціональність, обачність або протилежні ним якості. По-друге, в
структуру характеру включають риси, які проявляються в діях, спрямованих 4на
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досягнення

поставлених

цілей:

наполегливість,

цілеспрямованість,

послідовність та ін. В цьому випадку характер зближується з волею людини. Потретє,

до

складу

характеру

входять

риси,

безпосередньо

пов'язані

з

темпераментом, наприклад, екстраверсія-інтроверсія, спокій - тривожність,
стриманість - імпульсивність, перемикання - ригідність та ін.

Усі риси особи людини можна умовно розділити на мотиваційні і
інструментальні.
Мотиваційні спонукають і направляють діяльність, а інструментальні
надають їй певний стиль. Характер може проявлятися у виборі мети дії, тобто
мотиваційна риса особи. Проте коли мета визначена, характер виступає більше у
своїй інструментальній ролі, тобто визначає засоби досягнення поставленої мети.
Риси характеру не можуть бути ототожнені з переконаннями, поглядами на
життя і іншими особливостями спрямованості особи. Одна добродушна і весела
людина може бути високоморальною і порядною, а інший - теж добродушний4 і
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веселий - але при цьому він не зневажує ніякими, у тому числі і неохайними,
вчинками для досягнення своїх цілей.
2. Структура характеру.
Д. И. Писарєв писав: "Характер загартовується працею, і хто ніколи не
добував собі власною працею насущної їжі, той у більшій частині залишається
назавжди слабкою, млявою і безхарактерною людиною". Відношення до людей
наочно виступає в таких рисах характеру, як товариськість, увічливість,
доброзичливість і т.п. Антиподами цих рис є замкнутість, безтактність,
недоброзичливість.
Як затверджував В. Гюго, "у кожного чоловіка три характери: той, котрий
йому приписують; той, котрий він сам собі приписує; і, нарешті, той, котрий є в
дійсності". З метою з'ясування суті свого характеру людині корисно знати думка
про себе колективу, у якому він працює і проводить значну частину свого життя.
Характер людської особистості завжди багатогранний. У нім можуть бути
виділені окремі риси або сторони, які, проте, не існують ізольовано, окремо один
від одного, а є пов'язаними воєдино, утворюючи більш менш цілісну структуру
характеру.Потрібно брати систему рис і в цій системі аналізувати, які риси
висуваються на перший план, а які - ледве виявляються, затираються.
Визначити структуру характеру означає виокремити в ньому провідні
компоненти, без яких цілісність характеру уявити не можна.
У структурі характеру необхідно розрізняти зміст і форму. Зміст характеру
особистості визначається суспільними умовами життя та виховання. Вчинки
людини завжди чимось мотивуються, на щось або на когось спрямовуються. Але
за формою наміри, прагнення реалізуються по-різному. Це залежить і від
обставин, ситуацій, у яких перебуває людина, і від особливостей її характеру,
передусім від темпераменту.
У

структурі

характеру

виокремлюють

такі

його

спрямованість; переконання; принциповість; розумові риси;
темперамент; повноту; цілісність; визначеність; силу.

компоненти:
емоції;

волю;
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Спрямованість є провідною в структурі характеру особистості. Вона
виявляється у вибірковому позитивному або негативному оцінному ставленні до
вчинків і діяльності людей і самої себе.
Переконання - знання, ідеї, погляди, що є мотивами поведінки людини,
стають рисами її характеру й визначають ставлення до дійсності, вчинки,
поведінку. Переконання виявляються в принциповості, непідкупності та
правдивості, вимогливості до себе.
Принциповість - одне з важливих особистісних якостей, що додають
характеру діяльну спрямованість. Людина з твердими переконаннями здатна
докласти максимум зусиль для досягнення мети, віддати, коли потрібно, своє
життя заради суспільних справ. Безпринципним людям, кар’єристам ці риси
характеру не властиві.
Розумові риси характеру виявляються в розсудливості, спостережливості,
поміркованості.
Емоції стають підґрунтям таких рис характеру, як гарячковість, запальність,
надмірна або вдавана співчутливість, всепрощення або брутальність, грубість,
«товстошкірість», нечутливість до страждань інших, нездатність співпереживати.
Моральні, естетичні, пізнавальні, практичні почуття завдяки мірі вираженості в
них емоцій можуть виявлятись або в екзальтації, або в спокійному,
поміркованому ставленні до явищ природи, мистецтва, вчинків людей.
Воля в структурі характеру зумовлює його силу, твердість.
Темперамент у структурі характеру є динамічною формою його прояву.
Характер — це єдність типологічного і набутого за життя досвіду.
Повнота характеру — це всебічний розвиток основних його структурних
компонентів: розумових, моральних, емоційно-вольових. Розсудливість вчинків
такої людини завжди узгоджена з емоційною врівноваженістю та самовладанням.
Внутрішня єдність рис характеру визначає його цілісність. Вона виявляється
в єдності слова та діла або в її відсутності у вчинках. У безхарактерних людей
помітно виявляються розбіжність у поглядах, відсутність цілеспрямованості рис4
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характеру, випадковість їх виявлення, залежність їх проявів від ситуацій, а не від
внутрішніх установок особистості.
Особливо важливою в характері є його визначеність. Твердість і
незалежність особистості в її прагненнях і переконаннях, у боротьбі за досягнення
окреслених цілей свідчать про визначеність її характеру. Визначеність характеру
у людини як суб’єкта діяльності позначається на принциповості та сумлінності
дій незалежно від важливості доручення.
Сила характеру виявляється в енергійних діях, завзятті та активності в
діяльності, боротьбі за доведення справи до кінця, незважаючи на жодні
перешкоди. Такі люди не бояться труднощів, уміють їх долати. Це новатори в
праці, ентузіасти, ініціатори.
Структура характеру виявляється в закономірній залежності між окремими
його рисами. Якщо людина боязка, є підстави припускати, що він не матиме
ініціативності

(побоюючись

несприятливого

обороту

ініційованої

ним

пропозиції), рішучості і самостійності (ухвалення рішень припускає особисту
відповідальність), самовідданості і щедрості (допомога іншому може в чомусь
ущемити його власні інтереси, що для нього небезпечно). В той же час, від
людини, боязкої по характеру, можна чекати приниження і догідливості (по
відношенню до сильного), комформності (не виявитися "білою вороною"),
жадності (застрахувати себе в матеріальному відношенні на майбутнє), готовності
до зради (в усякому разі, при крайніх обставинах, загрозливих його безпеці),
недовірливості і обережності ("як би що не вийшло") і так далі. Зрозуміло, не
всяка людина, у якої в характері домінує боязкість, продемонструє структуру
характеру, описану вище, включаючи усі перераховані риси. У різних життєвих
обставинах вона може бути істотно перетворена і навіть може включати якості,
здавалося б, протилежні домінуючим (наприклад, боягуз може бути зухвалим).
Проте загальна тенденція до прояву саме такого комплексу якостей характеру для
боязкої людини переважатиме.
4
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Системи взаємно пов'язаних психічних властивостей А.В.Петровський
назвав симптомокомплексами або чинниками. Аналізуючи ці ситеми, ми
можемо з'ясувати, чим визначається структура характеру.
Розрізняють чотири системи властивостей характеру, визначені різними
стосунками особистості.
1. Властивості, що виражають відношення до інших людей. Стійка і нестійка
прихильність, принциповість і безпринципність, товариськість і замкнутість,
правдивість і брехливість, тактовність і грубість виявляють відношення людини
до оточення.
2. Властивості, що виражають відношення до себе: самолюбність і почуття
власної гідності або приниження і невпевненість у власних силах. У одних людей
на перший план виступають себелюбство і егоцентризм (приміщення себе в центр
усіх подій), у інших - самовідданість.
3. Властивості, що виражають відношення до справи. Так, до найбільш
цінних рис характеру належать сумлінність і сумлінність, серйозність, ентузіазм,
відповідальність за доручену справу.
4. Властивості, що виражають відношення до речей: не лише відношення
взагалі до власності, але і акуратне або недбале поводження зі своїми речами, з
одягом, взуттям, книгами і так далі
Окрім цих найважливіших властивостей характеру, існують і багато інших,
що мають менше значення.
Структура характеру визначається не лише взаємозв'язком окремих
властивостей, але і такими властивостями, які властиві характеру як цілому.
До структурних властивостей характеру належать:
- міра глибини властивостей характеру. Глибшими властивостями характеру
вважають ті, які визначаються центральними стосунками особи і тому пов'язані з
дуже широкою системою інших властивостей.
4
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- активність або сила характеру, визначається мірою протидії зовнішнім
обставинам. В цьому відношенні розрізняють людей з сильним і слабким
характером.
- міра стійкостіабо мінливості характеру, які є необхідними умовами
пристосованої діяльності. З одного боку, людина пристосовується до зовнішньої
обстановки, що змінюється, а з іншої сторони, властивості характеру
продовжують направляти його поведінку в найрізноманітніших обставинах
життя, всупереч протидіючим умовам.
- міра пластичності характеру. Пластичність (мінливість) характеру має
двояке значення. По-перше, вона точно так, як і стійкість, умова активної дії на
середовище. По-друге, пластичність характеру - необхідна умова його розвитку і
виховання. Тільки тому ми і можемо виховати і перевиховати характер, що він
певною мірою пластичний.
Існує ряд теорій , що стосується характеру людини.
Широкого

поширення

набули

конституційні

теорії,

що

зв'язують

особливості характеру особи з його зовнішнім виглядом.
Е. Кречмер виділив і описав три що найчастіше зустрічаються типу або
конституцій людини: астенічний, атлетичний і пікнічний. Кожен з них він зв'язав
з особливим типом характеру.
1. Астенічний тип характеризується високим зростом. Астенік зазвичай
худорлявий. У нього тонка шкіра, вузькі плечі, тонкі руки, подовжена грудна
клітка із слабо розвиненою мускулатурою і слабкими жировими накопиченнями.
Цей тип людей замкнутий, мало податливий до зміни поглядів, важко
пристосовується до нового.
2. Атлетичний тип - зазвичай високий або середній ріст, широкі плечі,
добре розвинена грудна мускулатура. Цей тип людей відрізняється спокоєм,
стриманими жестами, важко пристосовується до нового.
4
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3. Пікнічний тип - відрізняється схильністю до ожиріння. Як правило
невисокого росту з короткою шиєю. Цей тип людей легко контактує,
реалістичний в поглядах.
Ще одну класифікацію, яка дістала назву соціальної типології характеру
запропонував Еріх Фромм. У основу цієї теорії покладено відношення людини до
життя, суспільства і моральних цінностей. Е. Фром вивів наступні основні типи
соціальних характерів.
1. "Мазохіст-садист". Це тип людини, яка схильна бачити причини своїх
життєвих успіхів і невдач, а також причини спостережуваних соціальних подій не
в обставинах, що складаються, а в людях. Прагнучі усунути ці причини, він
направляє свою агресію на людину, яка представляється йому причиною невдачі.
Якщо йдеться про нього самого, то його агресивні дії прямують на себе; якщо
причиною виступають інші люди, то вони стають жертвами його агресивності.
Така людина багато займається самоосвітою, самовдосконаленням, "переробкою"
людей "в кращу сторону". Своїми наполегливими діями, непомірними вимогами і
домаганнями він іноді доводить себе і оточення до стану знемоги. Така людина
особливо небезпечна для оточення, коли він отримує над ними владу: він починає
їх тероризувати, виходячи при цьому з "благих намірів". Мазохістські тенденції
такої людини проявляються в почутті власної неповноцінності, безпорадності,
нікчемності. Такі люди схильні принижувати і послабляти себе, упиватися
самокритикою і самобичуванням, зводити на себе марні звинувачення, в усьому і
передусім прагнути узяти провину на себе, навіть якщо вони ні при чому.
Садистські тенденції проявляються в прагненні ставити людей в залежність від
себе, придбавати над ними повну і безмежну владу, експлуатувати їх,
заподіювати їм біль і страждання, насолоджуватися тим, як вони страждають. Э.
Фром відніс до таких людей Гітлера, Сталіна.
2. "Руйнівник". Характеризується вираженою агресивністю і активним
прагненням до усунення, знищенню об'єкту, що викликав фрустрацію (стан
наростаючої внутрішньої напруги), крах надій у цієї людини. До руйнівності 4як
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до засобу вирішення своїх життєвих проблем зазвичай звертаються люди, які
переживають почуття тривоги і безсилля, обмежені в реалізації своїх
інтелектуальних і емоційних можливостей. У періоди великих соціальних
потрясінь, революцій, переворотів вони виступають основною силою, що руйнує
старе.
3. "Конформіст

- автомат".

Такий індивід, зіткнувшись з важко

вирішуваними соціальними і особистими життєвими проблемами, перестає "бути
самим собою". Він беззаперечно підкоряється обставинам, суспільствубудь-якого
типу, вимогам соціальної групи, швидко засвоюючи той тип мислення і спосіб
поведінки, який властивий більшості людей в цій ситуації. У такої людини майже
ніколи немає ні власної думки, ні вираженої соціальної позиції. Він фактично
втрачає власне "Я", свою індивідуальність і звик переживати саме ті почуття, які
від нього очікуються в певних ситуаціях. Така людина завжди готова підкорятися
будь-якій новій владі, при необхідність швидко і без проблем міняє власні
переконання, не особливо замислюючись над моральною стороною подібної
поведінки. Ці тип свідомого або несвідомого пристосованця.
Більше пізніші

класифікації характеру були проведені на основі

акцентуації (надмірна вираженість окремих рис). Поняття акцентуації було
введене в психологію До. Леонгардом. На його думку, акцентуація особи
передусім проявляється в спілкуванні з іншими людьми. Тому оцінюючи стилі
спілкування, можна виділити

певні

типи

акцентуації. У класифікацію,

запропоновану К. Леонгардом, входять наступні типи:
1. Гипертимний тип. Його характеризує надзвичайна контактність,
балакучість, вираженість жестів, міміки і пантомімики. Він часто спонтанно
відхиляється від первинної теми розмови. У такої людини виникають епізодичні
конфлікти з навколишніми людьми із-за недостатньо серйозного відношення до
своїх службових і сімейних обов'язків. Люди подібного типу нерідко самі
бувають ініціаторами конфліктів, але засмучуються, якщо оточення робить їм
зауваження із цього приводу. З позитивних рис, привабливих для партнерів 4по
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спілкуванню, людей цього типу характеризує енергійність, жадання діяльності,
оптимізм, ініціативність. В той же час, вони мають і деякі відразливі риси:
легковажністю, схильністю до аморальних вчинків, підвищеною дратівливістю,
прожектерством, недостатньо серйозним відношенням до своїх обов'язків. Вони
важко переносять умови жорсткої дисципліни, монотонну діяльність, вимушену
самотність.
2. Дистимний тип. Його характеризує низька контактність, малословність,
домінуючий песимістичний настрій. Такі люди є зазвичай домосідами,
обтяжуються шумним суспільством, рідко вступають в конфлікти з оточенням,
ведуть замкнутий спосіб життя. Вони високо цінують тих, хто з ними дружить, і
готові їм підкорятися. Вони мають в розпорядженні такі риси особи, привабливі
для партнерів по спілкуванню, : серйозністю, сумлінністю, загостреним почуттям
справедливості. Є у них і відразливі риси. Це - пасивність, сповільненість
мислення, неповороткість, індивідуалізм.
3. Циклоїдний тип. Йому властиві досить часті періодичні зміни настрою,
внаслідок чого також часто міняється їх манера спілкування з навколишніми
людьми. В період підвищеного настрою вони є товариськими, а в період
пригніченого - замкнутими. Під час душевного підйому вони поводяться як люди
з гипертимною акцентуацією характеру, а в період спаду - з дистимною.
4. Збудливий тип. Цьому типу властива низька контактність в спілкуванні,
сповільненість вербальних і невербальних реакцій. Нерідко вони зануди і
похмурі, схильні до хамства і лайки, до конфліктів, в яких самі є активною,
провокуючою стороною. Вони незлагідні в колективі, владні в сім'ї. У емоційно
спокійному стані люди цього типу часто добросовісні, акуратні, люблять
тваринних і маленьких дітей. Проте в стані емоційного збудження вони бувають
дратівливими, запальними, погано контролюють свою поведінку.
5. Застряючий тип. Його характеризує помірна товариськість, занудливість,
схильність до моралей, неговіркість. У конфліктах зазвичай виступає ініціатором.
4
Активною стороною. Прагнути добитися високих показників в будь-якій справі,
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за яку береться, пред'являє підвищені вимоги до себе. Особливо чутливий до
соціальної справедливості, в той же час образливий, уразливий, підозрілий,
мстивий. Іноді надмірно самовпевнений, честолюбний, ревнивий, пред'являє
непомірні вимоги до близьких і до підлеглих на роботі.
6. Педантичний тип. У конфлікти вступає рідко, виступаючи в них швидше
пасивною стороною. На службі поводиться як бюрократ, пред'являючи тим, що
оточують багато формальних вимог. В той же час охоче поступається лідерством
іншим людям. Іноді

переводить домашніх надмірними

претензіями на

акуратність. Його привабливі риси: сумлінність, акуратність, серйозність,
надійність в справах, а відразливі і сприяючі виникненню конфліктів - формалізм,
занудливість, буркотіння.
7. Тривожний тип. Людям цього типу властиві низька контактність,
боязкість, невпевненість в собі, мінорний настрій. Вони рідко вступають в
конфлікти з оточенням, граючи в них в основному пасивну роль, в конфліктних
ситуаціях шукають підтримки і опори. Нерідко мають в розпорядженні такі
привабливі риси: дружелюбністю, самокритичністю, сумлінністю. Внаслідок
своєї беззахисності також нерідко служать "козлами відпущення", мішенями для
жартів.
8. Емотивний тип. Ці люди віддають перевагу спілкуванню у вузькому
крузі обраних, з якими встановлюються хороші контакти, яких вони розуміють "з
півслова". Рідко самі вступають в конфлікти, граючи в них пасивну роль. Образи
носять в собі, не "випліскують" назовні. Привабливі риси: доброта, жалісливість,
загострене почуття обов'язку, сумлінність. Відтштовхуючи риси : надмірна
чутливість, слізливість.
9. Демонстративний тип. Цей тип людей характеризується легкістю
встановлення контактів, прагненням до лідерства, жаданням влади і похвали. Він
демонструє високу пристосовність до людей і в той же час схильність до інтриг (
при зовнішній м'якості манери спілкування). Такі люди дратують оточення
4
самовпевненістю і високими домаганнями, систематично самі провокують
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конфлікти, але при цьому активно захищаються. Мають такі риси, привабливі для
партнерів по спілкуванню, : ввічливістю, артистичністю, здатністю захопити
інших, неординарністю мислення і вчинків. Їх відразливі риси: егоїзм,
лицеміріннє, хвастощі, ухилення від роботи.
10. Екзальтований тип. Йому властиві висока контактність, балакучість,
влюбливість. Такі люди часто сперечаються, але не доводять справу до відкритих
конфліктів. У конфліктних ситуаціях вони бувають як активною, так і пасивною
стороною. В той же час прив'язані і уважні до друзів і близьким. Вони
альтруїстичні, мають почуття співчуття, проявляють яскравість і щирість
почуттів. Відразливі риси: панікерство, схильність миттєвим настроям.
Пізніше

класифікацію

характерів

на

основі

опису

акцентуації

запропонував А.Е. Личко. Ця класифікація побудована на основі спостережень за
підлітками. Акцентуація характеру по Личко, - це надмірне посилення окремих
рис характеру підлітків.
Слід зазначити, що усі існуючі концепції типів характеру мають дуже
істотний недолік. Річ у тому, що кожна людина індивідуальна і не завжди може
бути віднесений до певного типу. Дуже часто у однієї і тієї ж людини
виявляються досить розвиненими самі різні риси вдачі. Тому виникає питання, на
який досі немає задовільної відповіді: що робити з тими людьми, які не
вписуються в класифікацію і не можуть бути віднесені однозначно ні до одного із
запропонованих типів? Така проміжна група людей складає досить значну
частину - до половини усіх людей.
Таким чином, характер - це багатогранне явище, і цілком імовірно, що
найближчим часом з'являться нові, науково

обгрунтовані

методи

його

дослідження.

4
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План лекції № 8
Тема № 4.
«Здібності».
1.

Загальна характеристика здібностей людини.

2.

Класифікація здібностей.

3.

Характеристика загальних здібностей людини.

4.

Рівні розвитку здібностей і індивідуальні відмінності.

5.

Природа людських здібностей.

6.

Розвиток здібностей.
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Основні психологічні поняття: здібності, задатки, талант, геніальність,
обдарованість, креативність.
Текст лекції
1.

Загальна характеристика здібностей людини.

Дуже часто, коли ми намагаємося пояснити, чому люди, що опинилися в
однакових або майже однакових умовах, досягають різних успіхів, ми
4
звертаємося до поняття здібностей, вважаючи, що різницю в успіхах людей
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можна пояснити саме цим. Це ж поняття використовується й тоді, коли
досліджуються причини швидкого засвоєння знань або придбання вмінь і навичок
одними людьми й довгого навчання інших. Що ж таке здібності?
Слово «здібності» має дуже широке застосування у всіляких областях
практики.

Звичайно

під

здібностями

розуміють

такі

індивідуальні

особливості, які є умовами успішного виконання який-небудь однієї або
декількох видів діяльності. Тобто, якщо потреби й мотиви характеризують
спрямованість особистості, то здібності характеризують успішність її діяльності.
Хоча К.К.Платонов вважає, що успішність виконання діяльності визначають і
мотивація, і особистісні особливості, тому він відносить до здібностей будь-які
властивості психіки, тією чи іншою мірою визначаючи успіх у конкретній
діяльності. На відміну від К.К.Платонова, Б.М.Теплов указує на те, що, крім
успіху в діяльності, здібності детермінує швидкість і легкість оволодіння тієї або
іншою діяльністю. При цьому швидкість навчання може залежати від мотивації,
але почуття легкості при навчанні скоріше обратно пропорційне мотиваційній
напрузі.
На цьому прикладі видне, що термін «здібності», незважаючи на його давнє й
широке застосування в психології, багатьма авторами трактується неоднозначно.
Якщо підсумувати всілякі варіанти існуючих у цей час підходів до дослідження
здібностей, то їх можна звести до трьох основних типів.
1) Під здібностями розуміють сукупність усіляких психічних процесів і
станів.Це найбільш широке й саме старе тлумачення терміну «здібності».
2) З погляду другого підходу під здібностями розуміють високий рівень
розвитку загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, що забезпечують
успішне виконання людиною різних видів діяльності. Дане визначення з'явилося
й було прийнято в психології ХУШ – Х1Х ст. і досить часто зустрічається в цей
час.
4
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3) Третій підхід заснований на твердженні про те, що здібності –це те, що
не зводиться до знань, умінь і навичок, але забезпечує їхнє швидке придбання,
закріплення й ефективне використання на практиці.
Здібності - це стійкі індивідуально-психічні властивості людини, які
виражають його готовність до оволодіння певними видами діяльності й до
їхнього успішного здійснення
Найбільший внесок у розвиток експериментальних досліджень здібностей
вніс відомий росіянин учений Б.М.Теплов. Він виділив три основні ознаки
здібностей.
1)

Під

здібностями

розуміються

індивідуально-психологічні

особливості, що відрізняють одну людину від іншої. Усі люди здатні до
прямоходіння й освоєнню мови, однак до стосовно здібностей ці функції не
відносяться: перша – через не психологічність, а друга – через спільність.
2)

Здібностями називають не всякі взагалі індивідуальні особливості,

а лише такі, які мають відношення до успішності виконання якої-небудь
діяльності.Таким чином, у здібності не попадають властивості темпераменту або
характеру, хоча вони є й індивідуальними й психологічними. Наприклад, такі
властивості, як дратівливість або конфліктність, хоча і є індивідуальнопсихологічними особливостями особистості, не є здібностями, тому що вони
необов'язкові для успішного виконання діяльності. З іншого боку, ми вважаємо
здібностями такі індивідуально-психологічні особливості, як абсолютний слух або
зорово-моторна координація, тому що вони необхідні для успішності музичної й
спортивної діяльності відповідно.
3)

Поняття «здібності» не зводиться до тих знань, навичок і

вмінням, які вже вироблені в даної людини.
У

повсякденній

практиці

поняття

«здібності»

і

«навички»

часто

ототожнюють, що приводить до помилкових висновків, особливо в педагогічній
практиці. Класичним прикладом такого роду може служити невдала спроба В. І.
4
Сурікова, що став згодом знаменитим художником, вступити в Академію
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мистецтв. Хоча видатні здібності Сурикова виявилися досить рано, необхідних
умінь і навичок у малюванні в нього ще не було. Академічні педагоги відмовили
Сурикову у вступі в академію. Більше того, інспектор академії, переглянувши
представлені Суриковим малюнки, заявив: «За такі малюнки вам навіть повз
академію треба заборонити ходити». Помилка викладачів академії полягала в
тому, що вони не зуміли відрізнити відсутність умінь і навичок від відсутності
здібностей. Суриків справою довів їхню помилку, опанувавши протягом трьох
місяців потрібними вміннями, у результаті чого ті ж педагоги порахували його
цього разу гідним зарахування в академію.
Незважаючи на те, що здібності не зводяться до знань, умінь і навичкам, це
не означає, що вони ніяк не зв'язані зі знаннями й уміннями.
Від здібностей залежать легкість і швидкість придбання знань, умінь і
навичок. Придбання ж цих знань, умінь і навичок, у свою чергу, сприяє
подальшому розвитку здібностей, тоді як відсутність відповідних навичок і знань
є гальмом для розвитку здібностей.
Здібності, на думку Б.М.Теплова, не можуть існувати інакше як
у постійному процесі розвитку. Здібність, яка не розвивається, якою на практиці
людина перестає користуватися, з часом втрачається. Лише завдяки постійним
вправам, пов’язаним із систематичними заняттями тими або іншими видами
діяльності, ми підтримуємо та розвиваємо у себе відповідні здібності. При цьому
слід зазначити, що успішність виконання будь-якої діяльності залежить не від
якоїсь однієї, а від поєднання різних здібностей, до того ж це поєднання, яке дає
один і той самий результат, може бути забезпечене різними здібностями.
Розвиток здібностей особистості залежить, по-перше, від вроджених
якостей індивіда – задатків, які визначають рівень потенційних можливостей; подруге, від конкретних умов його виховання та навчання.
Окрім задатків, важливе значення для розвитку здібностей має врахування у
виховному процесі сенситивних періодів формування функцій. Кожна дитина в
4
своєму розвитку проходить періоди підвищеної чутливості до певних виховних
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впливів, до засвоєння тих чи інших видів діяльності. Наприклад, у віці двох-трьох
років дитина інтенсивно оволодіває мовою оточення, яка згодом стає для неї
рідною. Важливо підкреслити, що періоди особливої готовності до оволодіння
певними видами діяльності рано чи пізно закінчуються. І якщо та чи інша функція
не була розвинена у сензитивний період, то згодом її розвиток стане
ускладненим, а то й зовсім неможливим. (Сензитивний період — вік
фізіологічної і психологічної перебудови особистості, якому властива підвищена
сенситивність, що враховується педагогами.
Згідно з дослідженнями науковців, у формі відповідних задатків здібності
передаються по спадковості, при цьому загальні здібності успадковуються краще,
ніж спеціальні, а учбові (репродуктивні)– краще, ніж творчі.
Таким чином, здібності – це індивідуально-психологічні властивості
особистості, які визначають міру успішності при виконанні або при засвоєнні тієї
чи іншої діяльності. Два провідні фактори розвитку здібностей: це спадковість (у
формі задатків) та вплив соціального середовища (через навчання та
виховання). У зв’язку звеликою кількістю різноманітних здібностей з метою
їхньої наукової систематизації науковці створили декілька різних класифікацій.
Отже, чим більше розвинені в людини здібності, тем успішніше він виконує
діяльність, швидше нею опановує, а процес оволодіння діяльністю й сама
діяльність даються йому суб'єктивно легше, чим навчання або робота в тій сфері,
у якій він не має здібностей.
Тобто нездатний проливає більше поту й сліз, чому здатний, якому все
дається легше.
Слід зазначити, що успішність виконання будь-якої діяльності залежить не від
який-небудь однієї, а від комбінації різних здібностей, причому ця комбінація,
що дає той самий результат, може бути забезпечене різними способами. При
відсутності необхідних задатків до розвитку одних здібностей їх дефіцит може
бути заповнений за рахунок більш високого розвитку інших.
2. Класифікація здібностей.
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Природні (ті, що загальні для людини і тварин) - сприйняття, пам'ять,
можливість до елементарної комунікації;
Специфічно людські (що мають соціально-історичне походження). Вони
поділяються на загальні та спеціальні.
Під загальними здібностями розуміється така система індівідуальноволевих
властивостей особистості, яка забезпечує відносну легкість і продуктивність в
оволодінні знаннями і здійсненні різних видів діяльності.
Під спеціальними здібностями розуміють таку систему властивостей
особистості, яка допомагає досягти високих результатів у якій-небудь спеціальній
області діяльності, наприклад літературної, образотворчої, музичної, сценічної і т.
п.
До спеціальних здібностей слід віднести і здібності до практичної діяльності,
а саме: конструктивно-технічні, організаторські, педагогічні та інші здібності.
Спеціальні здібності органічно пов'язані із загальними. Чим вище
розвинені загальні здібності, тим більше створюється внутрішніх умов для
розвитку спеціальних здібностей. У свою чергу розвиток спеціальних здібностей,
за певних умов, позитивно впливає на розвиток інтелекту.
Крім того є підрозділи специфічних здібностей на практичні і теоретичні,
навчальні та творчі, предметні і міжособистісні.
Стосовно трудової діяльності прийнято виділяти:
- теоретичні здібності, пов’язані з абстрактно-логічним мисленням;
- практичні здібності, що виявляються в конкретно-практичних діях;
- комунікативні здібності, які забезпечують ефективність спілкування,
адекватне сприйняття і оцінку інших людей, соціально-психологічну адаптацію
працівника.
Теоретичні і практичні здібності відрізняються тим, що перші визначають
схильність людини до абстрактно-теоретичних міркувань, а другі - до конкретних,
практичних дій. Такі здібності, на відміну від загальних і спеціальних, навпаки,
4
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частіше не поєднуються і зустрічаються разом тільки в обдарованих, різнобічно
талановитих людей.
Наукові і творчі здібності відрізняються тим, що перші визначають
успішність навчання і виховання, засвоєння людиною знань, умінь, навичок,
формування якостей особистості, другі - створення предметів матеріальної і
духовної культури, продукування нових ідей, відкриттів і винаходів, словом індивідуальну

творчість

у

різних

галузях

людської

діяльності.

Здібності до спілкування, взаємодії з людьми, а також предметно-діяльнісні,
або предметно-пізнавальні, - найбільшою мірою соціально обумовлені. Приклади
здібностей першого виду - мова людини як засіб спілкування (мова в її
комунікативній функції), здібності міжособистісного сприйняття й оцінки
людей,

здібність

соціально-психологічної

адаптації

до

різноманітних

ситуацій, здібності входити в контакт з різними людьми, приваблювати їх до
себе,

впливати

на

них

тощо.

Приклади здібностей предметно-пізнавального плану добре відомі. Вони
традиційно вивчаються в загальній і диференціальній психології й іменуються
здібностями до різноманітних видів теоретичної і практичної діяльності.
Дотепер у психології переважно увага зверталася саме на предметно-діяльнісні
здібності, хоча здібності міжособистісного характеру мають не менше значення
для психологічного розвитку людини, її соціалізації і набуття нею необхідних
форм суспільної поведінки. Без володіння мовою як засобом спілкування,
наприклад, без уміння адаптуватися до людей, правильно сприймати й оцінювати
їх самих та їхні вчинки, взаємодіяти з ними і налагоджувати гарні
взаємовідносини в різноманітних соціальних ситуаціях, нормальне життя і
психічний розвиток людини були б просто неможливими. Відсутність у людини
такого роду здібностей стало б непереборною перепоною на шляху перетворення
її з біологічної істоти в соціальну.
3. Характеристика загальних здібностей людини.
4
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До загальних здібностей, необхідних для успіху майже у всіх видах
діяльності,

відносять

інтелект,

креативність

і

психомоторні

якості

особистості.
Спроби психологів виміряти розумові здібності привели до розробки поняття
«інтелект».
Інтелект ( від лат. розуміння, пізнання) – у широкому змісті – розумові
здатності людини, сукупність усіх пізнавальних процесів; у більш вузькому змісті
– розум, мислення. У структурі інтелекту провідними компонентами є мислення,
пам'ять і здатність до розумної поведінки в проблемних ситуаціях.
Є велика кількість різноманітних визначень інтелекту, але всі їх можна
розділити на три типи:
1. інтелект як здатність до навчання;
2. інтелект як здатність до абстрактного мислення;
3. інтелект як здатність до адаптації й розв'язання завдань.
С.Л. Рубінштейн і Б.М.Теплов визначали інтелект як сукупність загальних
здібностей людини. Якщо розглядати здібності як регулятори діяльності, то
інтелектуальну активність можна виділити в таку одиницю, у якій
синтезуються розумові здібності й мотиваційна структура особистості.
Для визначення індивідуальних кількісних і якісних відмінностей розумових
здібностей була введена категорія «коефіцієнт інтелекту» (КІ), одержуваний за
допомогою тестів.
У 1905 р у Франції був виданий перший тест інтелектуальних здібностей для
школярів Біне-Симона. У цьому тесті основна увага приділялася вищим
розумовим здібностям, а не більш примітивним операціями, що відображає
сенсорні і перцептивні особливості, час реакції і т.п. Тест багато разів
переглядався і був адаптований для багатьох культур. З тих пір з'явилося безліч
різних тестів для вимірювання індивідуальних відмінностей між людьми за
рівнем інтелекту. Паралельно з розвитком інтелектуальних тестів розробляються
різні тести академічної успішності шкіл, коледжів, вузів.
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Такі тести вимірюють різні аспекти загальних розумових здібностей,
важливих для адаптації в тому культурному середовищі, у якому ці тести
розроблялися. По змісту тести розумових здібностей представляють завдання, що
допускають тільки одну правильну відповідь. Правильною вважається та
відповідь, яка використовує всю інформацію, що є в умові завдання.
Це положення гарне ілюструє відоме завдання англійського психолога Г.
Айзенка.
«Карлик живе на 20-м поверсі хмарочоса. Щоранку, відправляючись на
роботу, він входить у ліфт, натискає кнопку й спускається на 1-й поверх.
Увечері, вертаючись із роботи, він входить у ліфт, піднімається на 10-й
поверх, а з 10-го до 20-го йде пішки. Чому він відразу не їде на 20-й поверх?».
Відповіді: «тренується», «зганяє вагу», «відвідує знайому на 10-м поверсі» –
цілком правдоподібні, але не вірні. Правильна відповідь: «Карлик не може
дотягтися до кнопки 20-го поверху», тому що тільки в цій відповіді
використовується вся інформація, що втримується в умові завдання. В інших
відповідях не використовується інформація про ріст.
Але КІ не дає повної картини здібностей особистості. Тому психологи
розробили концепцію творчих здібностей. Із середини 50-х років вимір творчих
здібностей став одним з основних напрямків психологічного тестування.
Дослідження переконливо показали, що творчі здібності не зводяться до поняття
«інтелект» і не можуть бути обмірювані за допомогою КІ. Якщо поняття
«інтелект» відповідає конвергентному мисленню, яке приводить до єдино
правильного розв'язку, то поняття «креативність» відповідає дивергентному, або
розбіжному, типу мислення, тобто, що йде в різних напрямках, видає безліч
різних рішень. Дивергентне мислення менше обмежене заданими фактами й
умовами завдання, допускає зміну шляхів вирішення проблеми, приводячи до
несподіваних висновків і результатів.
При оцінці творчих здібностей використовуються такі категорії, як
легкість, гнучкість і оригінальність.
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Легкістьоцінюється по швидкості виконання завдань.
Гнучкістьвиміряється кількістю перемикань із одного класу об'єктів на інші.
Гнучкість і легкість – це не співпадаючі категорії. Наприклад, у завданні, де
потрібно придумати різноманітні способи використання консервної банки,
можуть бути наступні відповіді: чашка, каструля, скарбничка … При оцінки
легкості це три різні відповіді, а при оцінці гнучкості – тільки два, тому що
каструля й чашка – це посуд, тобто предмети одного класу.
Оригінальність – здібність продуцировати ситуації, незспособность
продуцировать ситуации, незвичні відповіді, рішення, нестандартність.
Оцінюється по частоті данної відповіді в популяції. Якщо 15 % і більш
випробуваних дають такі відповіді, то він відноситься до тривіальних.
Оригінальність виконання завдань збігається із творчими здібностями, але лише
тоді, коли вони не перетворюються примхливість. Однак люди, що придумують
рішення, частота яких менш 0,5 %, все ж таки не належать до числа особливо
обдарованих.
Будь-який вид людської діяльності включає рух й рухові дії, які багато в
чому визначають її особливості й успішність виконання. Тому як одною зі сторін
загальних здібностей людини виділили психомоторику.
Психомоторні здатності ділять на дві групи: а) якості фізичного розвитку й
б) властиво психомоторні якості.
До якостей фізичного розвитку відносять наступні: статичну й динамічну
силу, вибухову силу, загальну й динамічну гнучкість, спритність, витривалість і
рівновага.
До властиво психомоторних якостей відносять:
- тонку регуляцію рухів – здатність виконувати точні рухи при участі в
них більших м'язових груп;
- координацію рухів;
- диференціацію реакцій – здатність швидко вибирати й здійснювати
певні рухи, що мають різну просторову орієнтацію;
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- швидкість реакцій;
- швидкість руху руки;
- швидкість рухів у лучезапясному суглобі (теппінг);
- спостереження;
- вправність рук;
- спритність пальців;
- стійкість руки.
До загальних здібностей людини ми з повною підставою повинні віднести
здібності, що проявляються в спілкуванні, взаємодії з іншими людьми. Ці
здібності є соціально обумовленими. Вони формуються в людини в процесі його
життя в суспільстві. Без даної групи здібностей людині дуже важко жити серед
собі подібних. Так, без володіння мовою як засобом спілкування, без уміння
адаптуватися в суспільстві людей, тобто правильно сприймати й оцінювати
вчинки людей, взаємодіяти з ними й налагоджувати гарні взаємини в різних
соціальних ситуаціях, нормальне життя й психічний розвиток людину були б
непереборною перешкодою на шляху перетворення його з біологічної істоти в
соціальне.
4. Рівні розвитку здібностей і індивідуальні відмінності.
У психології найчастіше зустрічається наступна класифікація рівнів розвитку
здібностей: задатки, здібності, обдарованість, талант і геніальність.
Усякі здібності в процесі свого розвитку проходять ряд етапів, і для того,
щоб яка-небудь здібність піднялася у своєму розвитку на більш високий рівень,
необхідно, щоб вона була сформована на попередньому рівні. Але для розвитку
здібностей необхідні будь-які задатки.
Під задатками розуміються анатомо-фізіологічні особливості нервової
системи, що становлять природну основу розвитку здібностей.
Наприклад, у якості вроджених задатків можуть виступати особливості
розвитку різних аналізаторів. Так, певні характеристики слухового сприйняття
4
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інтелектуальних

здібностей

проявляються,

насамперед,

у

функціональній

діяльності мозку – його більшої або меншої збудливості, рухливості нервових
процесів, швидкості утвору тимчасових зв'язків і ін., що І.П.Павлов назвав
уродженими особливостями нервової системи.
Наявність певних задатків у людини не означає, що в нього будуть
удосконалюватися ті або інші здібності. Розвиток задатків – це соціально
обумовлений процес, який пов'язаний з умовами виховання й особливостями
розвитку суспільства. Основними умовами розвитку й трансформації задатків
у здібності є: 1) потреба в суспільстві в тих або інших професіях, де
проявляються певні здібності; 2) особливості виховання.
Задатки неспецифічні. Наявність у людини задатків певного виду не означає,
що на їхній базі в сприятливих умовах обов'язково повинна розвитися якась
конкретна здібність. На основі тих самих задатків можуть розвиватися різні
здібності залежно від характеру вимог, запропонованих діяльністю. Так, людина,
що володіє гарним слухом і почуттям ритму, може стати музикантом, диригентом,
танцюристом, співаком, композитором, педагогом і т.д. Разом з тим не можна
вважати, що задатки не впливають на характер майбутніх здібностей. Виходячи із
усього цього, можна зробити висновок про те, що здібності в значній мірі
соціальні й формуються в процесі конкретної діяльності людину.
Залежно від того, існують або відсутні умови для розвитку здібностей, вони
можуть бути потенційними й актуальними.
Під потенційними здібностями розуміються ті, які не реалізуються в
конкретному виді діяльності, але здатні актуалізуватися при зміні відповідних
соціальних умов. До актуальних здібностей, як правило, відносять ті, які
необхідні саме в цей момент і реалізуються в конкретному виді діяльності.
Структура будь-якої конкретної здатності містить у собі універсальні або
загальні якості, що відповідають вимогам різних видів діяльності, і
спеціальні якості, що забезпечують успіх тільки в одному виді діяльності.
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Наприклад, для успішного виконання будь-якого виду діяльності необхідно
наступне:
1)

позитивне відношення до неї, бажання її виконувати;

2)

такі

риси

характеру,

як

працьовитість,

наполегливість,

цілеспрямованість, організованість і ін.;
3)

наявність під час діяльності сприятливого психічного стану;

4)

наявність бази знань, умінь і навичок для її виконання.

Усе це загальні властивості здібностей. Специфічними є, наприклад, гарний
слух ( для музичних здібностей) або особливості будови сенсорної й розумової
сфер ( для математичних здібностей). Ці якості проявляються насамперед у
специфічній сфері й не пов'язані із проявом здібностей в інших областях.
Наприклад, судячи з бібліографічних даних, А.С.Пушкін багато сліз пролив у
ліцеї над математикою, але помітних успіхів у ній так і не добився; Д.І.Менделєєв
у школі відрізнявся більшими успіхами в області математики й фізики, а по
язикових предметах мав тверду «одиницю».
Наступним рівнем розвитку здібностей є обдарованість. Обдарованістю
називається своєрідна комбінація здібностей, яка забезпечує людині можливість
успішного виконання якої-небудь діяльності.
Необхідно підкреслити, що від обдарованості залежить не успішне
виконання діяльності, а тільки можливість такого успішного виконання. Для
успішного виконання всякої діяльності потрібно не тільки наявність певного
комбінації здібностей, але й оволодіння необхідними знаннями, уміннями й
навичками. Яку б феноменальну математичну обдарованість не мала людей, але
якщо він ніколи не вчився математики, він не зможе розв'язати навіть простий
приклад.
Індивідуальні відмінності обдарованих людей виявляються головним чином у
спрямованості інтересів. Одні люди зупиняються на математиці, інші – на історії,
треті – на біології. Подальший розвиток здібностей відбувається в конкретній
діяльності.
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Характеризуючи здібності людини, часто виділяють такий рівень їх розвитку,
як майстерність,тобто досконалість у конкретному виді діяльності. Коли
говорять про майстерність, у першу чергу мають на увазі його здатність успішно
займатися виробничою діяльністю. Однак звідси не випливає, що майстерність
виражається у відповідній сумі готових знань, умінь і навичок. Майстерність у
будь-якій професії припускає психічну готовність до творчих вирішень
виникаючих проблем. Недарма говорять: «Майстерність – це коли «що» і « як»
приходять одночасно», - підкреслюючи, що для майстра немає розриву між
усвідомленням творчого завдання й знаходженням способів її розв'язку.
Наступний рівень розвитку здібностей людини – талант. Слово «талант»
зустрічається в Біблії, де має значення заходу срібла, який ледачий раб одержав
від пана на час його відсутності й віддав перевагу зарити в землю, замість того
щоб

пустити

його

в

оборот

і

дістати

прибуток.

У

цей

час

під

талантомрозуміють високий рівень розвитку спеціальних здібностей. Так
само як і здібності, талант проявляється й удосконалюється в діяльності.
Діяльність

талановитої

людини

відрізняється

принциповою

новизною

й

оригінальністю підходу.
Пробудження таланту, так само як і здібностей взагалі, суспільно
обумовлене. Те, які дарування одержать найбільш сприятливі умови для
повноцінного розвитку, залежить від потреби епохи й особливостей конкретних
завдань, які стоять перед даним суспільством. Слід зазначити, що талант – це
певна комбінація здібностей, їх сукупність. Окрема ізольована здібність, навіть
дуже високорозвинена не може бути названа талантом.
Вищий

рівень

розвитку

здібностей

називають

геніальністю.

Про

геніальність говорять, коли творчі досягнення людини становлять цілу епоху в
житті суспільства, у розвитку культури. Геніальних людей дуже мало. Прийнято
вважати, що за всю п'ятитисячну історію розвитку цивілізації їх було не більш 400
людей. Високий рівень обдарованості, який характеризує генія, неминуче
4
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добилися подібного універсалізму, можна назвати Аристотеля, Леонардо да Вінчі,
Р.Декарта, Г.Б.Лейбніца, М.В.Ломоносова. Наприклад, М.В.Ломоносов досягся
видатних результатів у різних галузях знань: хімії, астрономії, математики й у той
же час був художником, літератором, мовознавцем і гарно знав поезію. Однак це
не означає, що всі індивідуальні якості генія розвинені однаковою мірою.
Геніальність, як правило, має свій «профіль», якась сторона в ній домінує, якісь
здібності проявляються яскравіше.
Рідкість і неординарність геніальності людини породили безліч спроб її
пояснення. Так, одні відносять геніїв до свого роду медіумів, із чиєю допомогою
якась вища істота повідомляє нас результати своїх міркувань. Інші, слідом за
Шопенгауером, уважають, що «усяка дитина певною мірою є геній, і всякий геній
певною мірою – дитина. Спорідненість обох насамперед виявляється в наївності й
піднесеній простоті». Доказом цьому служать дитячі малюнки й дитяча
словотворчість.
Творчі здібності і божевілля. Перші роботи в області співвідношення
геніальності і божевілля належать італійському психіатра Чезаре Ломброзо. Він
зібрав численні відомості про психопатологічні прояви видатних людей. У його
списках

геніїв

було

багато

епілептиків,

меланхоліків,

ексцентричних

особистостей, самогубців, наркоманів і алкоголіків.
Так, з найбільш великих полководців минулого - Ал. Македонський, Юлій
Цезар і

Наполеон

Боннапарт страждали на епілепсію. Серед великих

письменників епілептиками були Достоєвський, Петрарка, Мольєр, Флобер.
Д. Карсон вважає, що геній - носій рецесивного гена шизофренії. Один ген не
викликає патології, але в ряді випадків може привести до розвитку видатних
здібностей. Доказ тому - наявність шизофреніків серед родичів видатних людей.
Так, син Ейнштейна, родичі Декарта, Паскаля, Ньютона, Фарадея, Дарвіна,
Платона, Канта, Ніцше страждали на шизофренію. Це були в основному люди
науки. Люди, які досягли висот у мистецтві частіше страждають маніакально4
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депресивним психозом. Серед представників творчих професій їм частіше
страждають поети, потім музиканти, художники, скульптори і архітектори.
Теорія «патологічності» генія вважає, що прояв геніальності пов'язане з
певним порушенням психіки. Ґете й Байрон, наприклад, порівнювали ті стани, у
яких вони віддавалися поетичній творчості, із мріями, сновидіннями. Італійський
психіатр Ч. Лоброзо побудував на цьому популярну у свій час теорію, викладену
в його книзі «Геніальність і божевілля». Ломброзо вважає, що гарячковий стан
геніїв під час творчості подібно з маніакальним порушенням, а характерні ознаки
параної (егоцентризм, підвищене почуття власної гідності, послідовність і
наполегливість у будь-яких своїх діях, відсутність каяттів совісті, гордість,
прагнення до мети) – типові характеристики «звичайного» генія.
Слідом за біологами, що вважають, що серед 15 млрд. кліток головного
мозку активно працюють лише 3-5 %, деякі психологи також уважають, що
людський мозок несе в собі величезну, поки далеко не використовувану
надмірність природних можливостей і що геніальність – це не відхилення, не
аномалія людського розуму, а, навпаки, вища повнота його прояву, оголення
природних можливостей. Труднощі пояснення геніальності полягає в тому, що це
поняття нерозривне пов'язане з розвитком людського суспільства, а генії є
своєрідними крапками його росту.
5. Природа людських здібностей.
Досі ми досліджували здібності, так чи інакше пов'язані з біологічними
особливостями організму. Згадувалися також соціальні здібності, біологічну
основу яких поки ще нікому точно встановити не вдалося.
Це - вищі, культурно обумовлені здібності, властиві лише людині: художні,
музичні, лінгвістичні, математичні, інженерні та ряд інших. Вони мають інше
походження, формуються і розвиваються інакше, ніж ті, що мають явно виражені
біологічні задатки і безпосередньо залежать від дозрівання тих або інших
органічних структур.
4
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Умовами і передумовами розвитку в людини соціальних здібностей є такі
обставини її життя:
1. Наявність суспільства, соціально-культурного середовища, створеного
працею багатьох поколінь людей. Це середовище штучне, включає безліч
предметів матеріальної і духовної культури, що забезпечують існування людини і
задоволення її власне людських потреб.
2.

Відсутність

природних

задатків

до

користування

відповідними

предметами і необхідність навчання цього з дитинства.
3. Необхідність участі в різноманітних складних і високоорганізованих
видах людської діяльності.
4. Наявність з народження навколо людини освічених і цивілізованих людей,
які вже мають необхідні їй здібності, спроможні передати потрібні знання, уміння
і навички і застосовують при цьому відповідні засоби навчання і виховання.
5. Відсутність в людини з народження жорстких, запрограмованих структур
поведінки типу природжених інстинктів, незрілість відповідних мозкових
структур, що забезпечують функціонування психіки, і можливість їх формування
під

впливом

навчання

і

виховання.

Кожна з названих обставин є необхідною для перетворення людини як
біологічної істоти, яка від народження має деякі елементарні здібності, властиві і
багатьом вищим тваринам, у соціальну істоту, яка набуває і розвиває власне
людські здібності. Соціально-культурне середовище дозволяє розвивати здібності,
що забезпечують правильне користування предметами матеріальної та духовної
культури і розвиток необхідних для цього здібностей (вони формуються й
удосконалюються в процесі навчання користування відповідними предметами).
Необхідність включення в специфічно людські види діяльності з раннього
дитинства змушує батьків піклуватися про розвиток у дітей потрібних для них
здібностей, а згодом, коли самі діти стають дорослими, створює в них потреби в
самостійному набуванні відповідних здібностей. Оточуючі дитину дорослі люди,
здебільшого уже володіючи необхідними здібностями і засобами навчання 4(у
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вигляді готових предметів матеріальної і духовної культури, котрими треба
навчитися

користуватися),

забезпечують

безупинний

розвиток

потрібних

здібностей у дітей. Вони, у свою чергу, охоче приймають відповідні навчальні і
виховні впливи, швидко засвоюють їх завдяки пластичному і гнучкому,
пристосованому до навчання мозку. Задатки, що необхідні для розвитку людських
здібностей, під впливом усього цього складаються в дитини досить рано,
приблизно до трьох років, забезпечуючи надалі вже не природний, а соціальний її
розвиток, включаючи становлення багатьох здібностей, аналога котрим немає
навіть у дуже високорозвинених тварин.
6. Розвиток здібностей.
Будь-які задатки, перед тим, як перетворитися на здібності, повинні пройти
великий шлях розвитку. Для багатьох здібностей цей розвиток починається з
перших днів життя людини і, якщо вона продовжує займатися тими видами
діяльності, в яких відповідні здібності розвиваються, не припиняється до кінця
життя. У процесі розвитку здібностей можна виділити ряд етапів. На одних
відбувається підготовка анатомо-фізіологічної основи майбутніх здібностей, на
інших - йде становлення задатків небіологічного плану, на третіх - складається і
досягає відповідного рівня потрібна здібність. Усі ці процеси можуть протікати
паралельно, тією або іншою мірою накладатися один на одного.
Перед психологією дуже гостро стоїть проблема виявлення закономірностей
та механізмів формування та розвитку здібностей.
Природну основу розвитку здібностей становлять задатки- природжені
анатомо-фізіологічні особливості нервової системи й мозку, які проявляються в
типологічних особливостях людини. Однак задатки є лише передумовою
здібностей. Тільки своєчасний вияв і розвиток задатків людини через виховання
приводить до формування у неї здібностей. Для цього найчастіше застосовують
систематичні тренування, які передбачають активне включення в діяльність.
Першою ознакою зародження здібностей є нахил - стійка орієнтованість
4
індивіда на певну діяльність, якою він прагне займатися. Справжній нахилпоряд
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з тяжінням до діяльності призводить до швидкого досягнення високих
результатів. Хибний нахил, на відміну від справжнього, може виявлятися у
споглядальному ставленні до чогось або, незважаючи на активне захоплення, дає
посередні результати.
Окрім задатків, важливе значення для розвитку здібностей має врахування у
виховному процесі сенситивних періодів формування функцій. Кожна дитина в
своєму розвитку проходить періоди підвищеної чутливості до певних виховних
впливів, до засвоєння тих чи інших видів діяльності. Наприклад, у віці двох-трьох
років дитина інтенсивно оволодіває мовою оточення, яка згодом стає для неї
рідною. Важливо підкреслити, що періоди особливої готовності до оволодіння
певними видами діяльності рано чи пізно закінчуються. І якщо та чи інша функція
не була розвинена у сензитивний період (Сензитивний період — вік
фізіологічної і психологічної перебудови особистості, якому властива підвищена
сенситивність, що враховується педагогами), то згодом її розвиток стане
ускладненим, а то й зовсім неможливим. Саме тому, люди, які прагнуть вивчити
іноземну мову у дорослому віці, докладають багатьох зусиль, але майже ніколи не
володіють нею краще ніж рідною.
Специфічним видом розвитку здібностей особистості є її психологічна
підготовка до того чи іншого виду діяльності. Наприклад, психологічна
готовність особистості до професійної діяльності передбачає сформованість у неї
знань й умінь з фаху, а також певних моральних і емоційно-вольових якостей.
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