
                                                      ПСИХОЛОГІЯ  

                                                      Конспект лекцій 

Тема 1.  Предмет та задачі психології.  

1.Загальна характеристика психології як науки.  

2.Предмет та задачі психології.  

3. Методологічні принципи психології. 

  Психологія — одна з наук про людину. Термін “психологія” походить від грецьк. 

psyche′ — душа і lo′gos — слово, вчення, що означає “наука про душу”. 

Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини — психіка.   

Предметом психології є вивчення закономірностей виникнення, розвитку, 
проявів та функціювання психічних явищ та їх механізмів. Психологія вивчає  

також поведінку людини. 

Психологія – наука, що вивчає факти, закономірності і механізми психіки. 

Психіка  – це властивість високоорганізованої живої матерії, яка полягає в активному 

відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові суб’єктом картини цього світу і 

регуляції на цьому підгрунті поведінки та діяльності. 

Задачі психології: 

1. Вивчення закономірностей виникнення, розвитку та функціювання психіки. 

2. Вивчення фізіологічних механізмів функціювання психіки. 

3. Вивчення поведінки та індивідуальніх особливостей людини. 

4. Вивчення поведінки людини в соціальніх групах. 

5. Вивчення закономірностей групової динаміки. 

6. Вивчення методів психодіагностики та психокорекції. 

7. Запровадження психологічних знань у практику. 

 

             Методологічні принципи психології: 

Принцип – правило діяльності та пізнання людини. 

1. Принцип детермінізму – принцип причини та слідства. На все є своя 

причина. В основі поведінки та переживань людини лежить причина. Причини 

можуть бути внутрішніми та зовнішніми. Внутрішні причини: індивідуальні 

особливості (темперамент, характер, цінності, потреби), рівень розвитку, 

несвідомі процесі, психічні травми, кризові стани, стрес, стан здоровя. Зовнішні 

причини: образ та умови життя, середовище, соціальна та культурна ситуація, 

матеріальне становище, оточення. 

2. Принцип історизму. Психіка є продукт соціально-історичного розвитку 

людини. Суспільно-політичне, економічне та соціальне середовище впливають 

на психічний стан та поведінку людини. В суспільстві працює закон соціального 

та психологічного впливу. 

3. Принцип динамічності. Психіка людини весь час змінюється, 



розвивається, проходить етапи розвитку. Людина в результаті життєвого 

досвіду, знань, внутрішньої роботи вдосконалює свій внутрішній світ та 

поведінку. 

4. Принцип індивідуального підходу. Кожна людина по природі є 

неповторною та унікальною. Існують загальні закономірності функціювання 

психіки, але наряду з ними існують індивідуальні прояви, які залежать від віку, 

статі, потреб, цінностей, досвіду та інш. 

5. Принцип системності. Психіка є система, вона має структуру, елементі 

якої взаємопов’язані. При змінах одного елементу міняються усі інші та вся 

система загалом. 

6. Принцип єдності теорії та практики, тіла та психіки, психічних процесів. 

Теорія психології формується на основі практичного досвіду та практики. А 

теоретичні досягнення впроводжують у практику. Людина, психіка – це єдиний 

організм. Тіло відображає психічні процеси. Психіка реагує на тілесні 

симптоми. 

7. Принцип діяльності. Психіка формується та розвивається через різні 

форми досвіду та діяльности: гра, навчання, професійна діяльність, духовній та 

особистісний розвиток, сексуальні та інтимні стосунки, комунікацію. 

 

Тема 2 . Явища, що вивчає сучасна психологія.   

1. Значення та завдання сучасної психології. 

2. Наукові та життєві психологічні знання.  

3. Система феноменів, що вивчаються сучасною психологією. 

4. Розвиток психіки та свідомості. 

 

Значення психології:  

– дає можливість розбиратись у психічному житті людей; 

– допомагає розбиратись у своєму психічному житті, розуміти свої сильні і слабкі 

сторони, правильно організовувати свою розумову працю і т. д. 

Завдання сучасної психології : 

– розвивати теоретичні дослідження; 

– адекватно вирішувати практичні проблеми. 

Наукові та життєві психологічні знання 

Ще задовго до становлення психології як науки люди накопичували життєві 

психологічні знання один про одного. Ці знання закріплювались, передавались 

від покоління до покоління у мові, пам’ятках народної творчості. Психологічні 

знання вбирали казки, притчі, прислів’я, приказки. Наприклад, прислів’я «Краще 

один раз побачити, ніж десять разів почути» свідчить про переваги зорового 

сприймання і запам’ятовування перед слуховим; а прислів’я «Звичка – друга 

натура» говорить про роль закріплених звичок. 



Життєві психологічні знання можуть бути досить обширними, вони до певної 

міри допомагають людині, інколи у певних межах є правильними і відповідають 

дійсності. Так, кожен із нас із дитинства вміє «читати» за зовнішніми проявами – 

мімікою, жестами, інтонацією, особливостями поведінки – емоційний стан іншої 

людини. Тобто кожен – по-своєму психолог, оскільки в суспільстві неможливо 

жити без певних уявлень про психіку людей. Однак в цілому ці знання позбавлені 

систематичності, глибини, доказовості. 

Основні відмінності життєвих психологічних знань від наукових полягають у 

наступному: 

– життєві знання конкретні, прив’язані до конкретних ситуацій, людей, задач; 

наукова психологія прагне до узагальнення, тому використовуються відповідні 

поняття; 

– життєві психологічні знання мають ситуативний характер, це зумовлено 

способом їх отримання – випадковим досвідом і його суб’єктивним аналізом на 

несвідомому рівні; наукове знання базується на висуненні гіпотез і перевірці 

висновків, отримані знання раціональні та усвідомлені; 

– життєві психологічні знання передаються з великою складністю, а часто їх 

передача неможлива (Ю. Гіппенрейтер: «Вічна проблема «батьків і дітей» 

полягає якраз у тому, що діти не можуть і навіть не хочуть переймати досвід 

батьків»); у науці знання акумулюються і передаються легше; 

– методи отримання знань: у життєвій психології – обмірковування і 

спостереження, у науковій – основний метод – експеримент; 

– наукова психологія володіє різноманітним, широким фактичним матеріалом, 

недоступним у всьому обсязі жодному носію життєвої психології. 

Таким чином, прагнення людини до пізнання невідомого та необхідність 

прогнозувати поведінку інших у тих чи інших обставинах потребували наукових, 

тобто об’єктивних та достовірних знань про психіку людини. 

Будь-які дослідження, що здійснюються психологією, базуються на таких 

керівних положеннях – принципах: 

а) принцип детермінізму – психіка визначається способом життя і змінюється зі 

зміною зовнішніх умов; 

б) принцип єдності свідомості й діяльності – свідомість і діяльність перебувають 

у нерозривній єдності; свідомість утворює внутрішній план діяльності людини; 

в) принцип розвитку – психіки можна правильно зрозуміти, якщо розглядати її у 

безперервному розвитку, як процес і результат діяльності. 



Система феноменів, що вивчаються сучасною психологією 
 

У процесі підготовки майбутніх фахівців важливе місце посідає така навчальна 

дисципліна як психологія, оскільки психологічні знання є важливим фактором 

розвитку професійної компетентності, ініціативи й творчого ставлення до 

вирішення виробничих проблем. Професійна діяльність будь-якого спеціаліста 

так чи інакше пов’язана з людьми, тому вимагає знань, умінь і навичок 

вирішення відповідних психологічних задач. При цьому життя людини не 

обмежується лише професійною діяльністю. Будь-який фахівець – насамперед 

особистість, яка виконує різноманітні соціальні ролі (чоловік, дружина, син, 

донька тощо) і функції (наприклад, навчання і виховання дітей). Отже, 

психологія має значний розвивальний і виховний потенціал, впливає на 

становлення студента як особистості.  

Знання і розуміння людиною самої себе, особливостей, принципів і 

закономірностей навчання та виховання особистості, психологічних 

особливостей її формування й розвитку, психічних властивостей, які зумовлюють 

специфіку поведінки особистості, її діяльності та спілкування, допомагають 

глибше розуміти мотиви вчинків людей, регулювати взаємовідносини з ними, 

володіти прийомами самоуправління і саморегуляції, що дозволяє максимально 

реалізувати свій особистісний потенціал, правильно орієнтуватися у поведінці 

людей, володіти способами психологічного впливу, вибудовувати стосунки з 

оточенням, – ці й інші аспекти знаходяться в центрі уваги психології. 

Розвиток психіки і свідомості людини 

 

Психіка  (грец. psychikos – душевний) – властивість головного мозку людини 

створювати суб’єктивні образи об’єктивної реальності, за допомогою яких 

відбувається керування діяльністю і поведінкою людини. Вищим рівнем 

психічного відображення світу і саморегуляції є свідомість, яка властива лише 

людині як суспільно- історичній істоті. Історія розвитку людини – це якісно нова 

сходинка, яка докорінним чином відрізняється від попереднього шляху 

біологічного розвитку тварин.  

Свідомість визначає розумну поведінку людини, основану на глибокому 

розумінні законів об’єктивного й суб’єктивного світу. Розвиток мови, 

абстрактного мислення, рефлексії, які є властивими свідомості, дозволяють 

людині моделювати свою поведінку, попередньо обдумувати, планувати свої дії, 

ставити перед собою цілі й досягати їх, передбачаючи собі результат, активно 

змінювати своє оточення й саму себе. 

За багатьма анатомічними й фізіологічними ознаками між людина й мавпа схожі. 

Це пояснюється тим, що вони мали спільного предка – дріопітека (деревної 



мавпи). Фізичне формування людини відбувалося протягом мільйона років. 

Археологічні знахідки свідчать, що найдревніший предок людини мав великий, 

порівняно з мавпою, мозок – 800–900 г, у той час як найбільший мозок мавпи 

становить 600 г. Пітекантропи мали іншу будову кінцівок, що було зумовлено 

переходом до прямоходіння й початком виготовлення знарядь праці. Наступну 

«сходинку» фізичного розвитку людини представляє неандерталець, який жив 

300–100 тисяч років тому. Він мав масивну тілобудову, зріст 160–170 см, не 

зовсім випрямлену статуру, похилий, хоч і менше, ніж у пітекантропа лоб, різкі 

виступи надбрівних дуг. Більш високий ступінь фізичного розвитку мав 

кроманьйонець, який з’явився приблизно 25 тисяч років тому. Пряма постава, 

високий прямий лоб, звичайні для сучасної людини надбрівні дуги. 

Вертикальне положення тіла  суттєво розширювало поле зору, зумовлювало 

диференціацію передніх і задніх кінцівок. Поле зору, можливості бачити сприяли 

збільшенню інформації, що надходила до мозку, стимулюючи інтенсивний 

розвиток. Звільнення передніх кінцівок забезпечувало можливість маніпулювань 

предметами, виконання дрібних координованих рухів, що розвивало самі 

кінцівки та центри головного мозку, які скеровували їх дії. Стадний спосіб життя 

древньої людини вимагав диференціації обов’язків окремих членів, а їх 

виконання – інтенсивнішого спілкування, вироблення системи сигналів, що 

сформувало підґрунтя зародження мови, що у свою чергу, зумовлювало 

удосконалення артикуляційного апарату та розвитку мовленнєвої системи мозку 

(яку І. Павлов назвав другою сигнальною системою), до якісної зміни характеру 

спілкування. Усе це було лише передумовою виникнення свідомості. 

Вирішальним фактором виникнення свідомості стала праця. Саме виготовлення 

знарядь праці і є показником появи людини. Цей процес характеризується тим, 

що в ньому дії людини безпосередньо не спрямовані на задоволення біологічної 

потреби. Ними керує передбачуваний результат праці, який певною мірою, уже є 

продуктом абстрактного мислення. Абстрактно даний продукт присутній і в 

знаряддях праці. Беручись за виготовлення такого знаряддя, індивід повинен 

уявляти те, яким буде призначення зазначеного предмета, який для цього 

знадобиться матеріал, які дії та операції мають бути виконані, у які взаємодії при 

цьому доведеться вступити з іншими людьми. Чим більше таких взаємодій і чим 

значущіші вони для суб’єкта, тим більш абстрактнішою бачиться його участь у 

створенні кінцевого продукту. Тому соціальні взаємодії в процесі колективної 

праці розвивають абстрактне мислення, мозкові структури, які його 

забезпечують, і загалом свідомість. 

Дуже зручним засобом як спілкування, так і мислення, які здійснюються в 

процесі трудових взаємин, стає мова. Поняття, значення яких має узагальнений 

характер, добре відображують об’єктивні взаємозв’язки в предметах. За 

допомогою понять ці взаємозв’язки моделюються і співвідносяться з суб’єктом 



впливу на предмети, з суб’єктом діяльності. Позначення словом є зручним для 

умовно-рефлекторної діяльності, для моделювання цілеспрямованих взаємодій, 

яке є швидким і економним засобом проектування майбутнього, що здійснюється 

в корі великих півкуль головного мозку. Завдяки слову суб’єктом діяльності 

використовується інформація про діяльність інших людей, у тому числі й 

інформація минулих поколінь. Збільшення інформації, яка стає доступною 

суб’єкту діяльності постійно змінює його свідомість, глобалізує його взаємодії зі 

світом. Дана взаємодія залежить від бачення себе як суб’єкта діяльності. 

Завдяки рефлексії, тобто відображенню у своїй свідомості себе з позиції іншої 

людини, формується образ «Я» суб’єкта. На цей образ впливають і культура, і 

система відношень у суспільстві, і спілкування суб’єкта діяльності з конкретними 

особистостями. Історичні зміни в соціумі також накладають відбиток на розвиток 

цього образу. 

Однією із психологічних концепцій, яка стала науковим підґрунтям вирішення 

проблем виникнення психіки людини була культурно-історична концепція Л.С. 

Виготського. Він довів, що людина володіє особливим видом психічних функцій, 

які відрізняються від тварин. Це вищі психічні функції, вони утворюють 

свідомість і мають соціальну природу. До них відносяться довільна пам’ять, 

довільна увага, мислення і мовлення.  

У теорії Л.С. Виготського виокремлюють три складові, зокрема: 

1. Людина і природа – при переході тварини до людини відбувалася кардинальна 

зміна взаємин суб’єкта із середовищем, а саме: середовище впливало на тварин, 

видозмінюючи їх і примушуючи пристосовуватися до нього. З появою людини 

відбувався протилежний процес – людина діяла на природу і видозмінювала її. 

Це полягало у створенні засобів праці в розвиткові матеріального виробництва. 

2. Людина й її власна психіка – а) оволодіваючи природою, людина навчилася 

оволодівати собою, з’явилися вищі психічні функції, які мали свій прояв у 

формах довільної діяльності; б) людина оволоділа своєю поведінкою як і 

природою за допомогою знарядь праці, але знарядь спеціальних – психологічних, 

які Виготський назвав знаками (вузлики на пам’ять, зарубки на дереві, 

знаки-символи) – це штучні засоби, за допомогою яких людина оволоділа своєю 

поведінкою, пам’яттю та іншим психічними процесами. Ці знаки були 

предметними й пов’язаними із працею людини. 

3. Генетичні аспекти (звідки беруться засоби-знаки?) – Виготський вважав, що в 

процесі спільної праці відбувалося спілкування між людьми за допомогою 

спеціальних знаків, які визначали, що потрібно робити й кому. Імовірно, що 

першими словами були слова- накази, що використовувалися під час праці. 

Пізніше людина почала використовувати слова-команди не тільки до інших, а й 



до себе. Таким чином, вона навчилася керувати власною поведінкою. Це 

відбувалося у процесі культурного розвитку людини, який Виготський назвав 

інтеріоризацією, тобто перевтілення 

інтерпсихологічних (міжособистісних) відносин у інтрапсихологічні. Під час 

інтеріоризації відбувається перехід зовнішніх засобів-знаків (зарубок, вузликів) у 

внутрішні (образи, елементи внутрішнього мовлення). 

Таким чином, з теорії Л.С. Виготського можна виокремити такі два положення: 

1. Вищі психічні функції мають опосередковану структуру. 

2. Для процесу й розвитку психіки людини характерна інтеріоризація відношень 

управління і засобів-знаків. 

Отже, вищі психічні функції людини відрізняються від психічних функцій 

тварини: 

– за своїми властивостями (вони довільні); 

– за будовою (вони опосередковані); 

– за походженням (вони соціальні). 

Необхідно зазначити, що концепція Л.С. Виготського вагомо вплинула на 

формування сучасних наукових поглядів на проблему походження психіки й 

розвитку свідомості людини. 

Нині у вітчизняній психології прийняті такі положення, зокрема: 

– свідомість неможлива поза суспільством; 

– повноцінний розвиток психіки дитини забезпечують засоби передачі людського 

суспільно-історичного досвіду та процес навчання і виховання. 

Отже, процес розвитку психіки дитини має поетапний характер. Кожен із цих 

етапів характеризується як самостійна стадія розвитку, що відрізняється одна від 

одної своїми якісними, а не кількісними характеристиками. 

Розглянемо стадії розвитку психіки людини, які запропонував О. М. Леонтьєв. 

1. Стадія новонародженого (до двох місяців) – дитина народжується з достатньо 

розвиненими органами відчуттів, органами руху і нервовою системою. У 

новонародженої дитини відмічаються зорові й слухові відчуття, відчуття 

положення тіла у просторі, смакові, нюхові і шкірні (дотикові) відчуття, 

елементарні рефлекси. Нервова система анатомічно оформлена, однак розвиток 

ще не завершений, зокрема тільки починається мієлінізація (грец. myelos – 

кістковий мозок) нервових волокон рухових і чуттєвих зон кори головного мозку. 

У цей період інтенсивно формується сфера відчуттів, зокрема спостерігається 



диференціація смакових і нюхових відчуттів, високого розвитку набувають 

шкірні відчуття (щоки, губи, рот). Зорове сприймання форм спочатку відсутнє, 

тому дитина реагує спочатку лише на великі або яскраві предмети, що рухаються. 

Відбувається розвиток орієнтувальних реакцій, наприклад, затихання на звук 

(шепотіння мами). У віці 3–4 тижнів у дитини спостерігається реакція 

пожвавлення в присутності людини (дитина починає посміхатися, коли хтось 

розмовляє). Так проявляються ознаки предметного сприймання. 

2. Ранній вік новонародженого (2–6 місяців) – починається оперування 

предметами і формування сприймання, зорова фіксація на предметі. У віці 5–

6 міс. відбувається бурхливий розвиток сприймання, оскільки дитина може 

самостійно сидіти; відбувається розвиток рухів і дій з предметами. Дитина 

починає впізнавати людей і речі. Розвивається зорове зосередження і зорове 

очікування. 

3. Пізній вік новонародженого (від 6 до 12–14 міс.) – на сьомому місяці життя, у 

дитини добре розвинені предметні рухи руками. Вона може самостійно сідати, 

перевертатися із животика на спинку, повзати, таким чином укріплюється 

кістково-м’язова система. Це дозволяє розширити діапазон рухів дитини, а це у 

свою чергу, збільшує потік інформації та самостійності дитини. Відносини з 

дорослими набувають форми спільної діяльності. Дитина вже може встановити 

спілкування з дорослим через предмети. Діяльність дитини управляється не через 

сприймання окремих предметів, а через складне співвідношення власної 

предметної дії дитини і дорослої людини. Пізніше з’являються жести, які 

супроводжуються звуками, що позначають щось об’єктивне (перші ознаки 

мовлення). Також виникає не імпульсивне наслідування дорослих, тобто 

усвідомлене. Це забезпечує появу наприкінці цієї стадії специфічно людських 

рухових операцій із предметами. Також дитина оволодіває самостійною ходою. 

4. Переддошкільний вік (від 1 до 3 років) – характеризується розвитком 

специфічно людської та суспільної за своєю природою діяльності й свідомим 

відображенням дійсності. Дитина оволодіває людським відношенням до 

оточуючого світу предметів. Відбувається пізнання предметів із осмисленням їх 

функцій та розвиток простих навичок (володіння чашкою, ложкою тощо) і 

маніпулювання предметами у процесі гри. Поява гри – це новий етап у розвиткові 

психіки дитини, через яку вона пізнає світ самостійно. На цій основі дитина 

оволодіває словами, які усвідомлюються нею як такі, що позначають предмет з 

його функціями. Гра стає включеною у діяльність і є засобом спілкування. Однак, 

ще відсутня уявна ситуація у грі. Дитина, маніпулюючи предметами, ще просто 

наслідує дії дорослих. У цей період інтенсивно розвивається сприймання, 

здатність до аналізу та узагальнення, тобто формуються мисленнєві функції. 



5. Дошкільний вік (від 3 до 7 років) – характеризується наявністю протиріччя 

між прагненням до оволодіння світом предметів і обмеженістю можливостей 

дитини. Дитина прагне робити не те, що може, а те, що бачить або чує. 

Протиріччя вирішується в сюжетних іграх, які відображають реальний зміст дії, 

що копіюється. Через сюжетні ігри дитина приймає на себе певні соціальні ролі й 

оволодіває соціальними стосунками світу людей; гра сприяє розвиткові 

сприймання, запам’ятовування, відтворення і мовлення. У цей період 

відбувається формування творчої уяви і здатності довільно управляти власною 

поведінкою. Відбувається процес формування особистості дитини і закладаються 

риси характеру, освоюються норми і правила поведінки. Цьому сприяють 

читання казок, малювання, конструювання. На думку О.М. Леонтьєва, наприкінці 

цієї стадії розвитку психіки дитина прагне оволодівати суспільно значущою 

діяльністю, що виявляється у виконанні певних обов’язків. 

6. Молодший шкільний вік (від 7 до 12 років) – цей етап характеризується 

подальшим розвитком психіки дитини, що пов’язано із початком навчання у 

школі. У дитини тепер є певні обов’язки перед суспільством і від їх виконання 

залежить її майбутнє та місце в соціумі. Навчання виступає як самостійна 

діяльність і займає провідне місце у житті дитини. Всі основні зміни психічного 

розвитку пов’язані із навчанням у школі. Основна закономірність цієї стадії – 

розумовий розвиток дитини. Зокрема відбувається бурхливий розвиток 

контрольованої уваги, довільної цілеспрямованої спостережливості, сильно 

зростає продуктивність пам’яті та мислення. Якщо у віці 7–8 років мислення 

дитини є конкретним і опирається на наочні образи й уявлення, то у процесі 

навчання воно стає зв’язним, послідовним і логічним. Відбувається також 

бурхливий розвиток мовлення, оскільки це пов’язане із оволодінням писемною 

мовою та оволодінням користування граматичними категоріями. Під час 

навчання відбувається розвиток особистості. Це виявляється у зміні інтересів. 

Зокрема дитячі інтереси, завдячуючи розвиткові пізнавальних інтересів, 

змінюються на навчальні. На думку О.М. Леонтьєва, надзвичайну роль у 

формуванні особистості відіграє колектив, де на неї покладаються певні 

обов’язки. Дитина стикається з таким поняттям як колективна відповідальність. 

На завершальній стадії цього періоду відбувається розподіл діяльності на 

чоловічу і жіночу. Так хлопчики цікавляться чоловічими видами діяльності, а 

дівчатка – жіночими. 

7. Підлітковий вік і початок юності (від 13–14 до 17–18 років) – дитини все 

більше включається у життя суспільства. Відбувається завершення орієнтації 

діяльності дитини в залежності від статі. Прагнучи до самореалізації, дитина 

демонструє успіхи у конкретній діяльності, висловлює думки про майбутню 

професію. Відбувається подальший розвиток пізнавальних інтересів. Однак вони 

змінюються, стають диференційованими і стійкими. Так, навчальні інтереси не 



мають першочергового значення, дитина орієнтується на доросле життя. У цей 

період на формування особистості впливає процес статевої зрілості, зокрема 

завершується статева ідентифікація підлітка. 

Однак, періодом юності розвиток психіки не завершується, тому у сучасній 

психології виокремлюють іще два періоди: 

1. Акмеологічний період розвитку (від 18 до 60 років). Термін акмеологія (грец. 

астє – вершина чогось, розквіт, зрілість, найкраща пора) був уперше 

запропонований М.М. Рибніковим у 1928 році. Цей період характеризується тим, 

що завершується соматичний розвиток і статева зрілість людини, найбільш 

високим рівнем інтелектуальних, творчих і професійних досягнень. Найбільш 

повну характеристику цьому періодові дав Б.Г. Ананьєв, який виділив такі 

особливі фази: юність, молодість і початок середнього віку – характеризуються 

загальним прогресом функцій людини. Зокрема обсяг і показники переключення 

уваги зростають до 33 років, а потім починають знижуватися. Найбільш високі 

показники короткочасної вербальної пам’яті відзначаються з 18 до 30 років, а 

після 33 починають знижуватися. Подібні зміни відбуваються й із інтелектом. 

Так, якщо у 20-ти річних він дорівнює 100 %, то в 30 років – 96 %, у 40–87 %, у 

50–80 %, а в 60–75 %. 

Також акмеологічний період характеризується спеціалізацією психічних функцій 

відносно певної діяльності. Основними є операційні механізми. У цьому віці 

продовжують розвиватися актуальні для людини функції, які є найбільш 

значущими для основного виду діяльності. Наприклад, окомір, точність рухів, 

мислення, пам’ять, увага. 

2. Період геронтогенезу (грец. geron – стара людина) – це пізній період 

людського життя. У ньому визначають такі фази: похилий вік (чоловіки 60–74 

роки, жінки – 55–74 роки); старечий вік – 75–90 років, довгожителі понад 90 

років. У цілому цей період характеризується згасанням фізичних і психічних 

функцій. Відзначається зниження інтенсивності обміну речовин в організмі 

людини. Знижується загальна активність організму, можливості психічних 

функцій, особливо пам’яті, уваги і мислення. Однак перебіг цього періоду 

значною мірою залежить від індивідуальних особливостей людини. Особливого 

значення для протистояння інволюції набуває творчість людини. Існує безліч 

прикладів, коли видатні вчені, діячі мистецтва зберігали трудову і творчу 

активність. 

Отже, розвиток свідомості залежить від активності суб’єкта, від його 

рефлексивних можливостей, від системи стосунків, що складається в суспільстві і 

насамперед у процесі трудової діяльності. 

 



Тема 3. Етапи становлення психології як науки. 

1. Історія розвитку психології. 

2. Донауковий міфологічний період. 

3. Психологія в рамках філософії: античний період, психологія в середні 

віки та епоху Відродження. 

4. Науковий етап та його школи. 

5. Сучасна психологія та її напрями. 

 

Історія розвитку психології. 

Психологія має тривалу історію свого розвитку  з часів античності (розвивалась у 

межах філософії) і до наших днів. При чому становлення психології як самостійної 

науки пов’язують з кінцем ХІХ століття, коли активно розвивалась природнича наука. 

Відразу зазначимо, що предмет вивчення психології протягом історії її розвитку 

змінювався. 

Офіційним роком заснування психології як самостійної науки вважають 1879, 

коли в Німеччині у місті Лейпциг Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну 

лабораторію. У ній вивчались відчуття, сприймання, час реакцій людей на різні 

подразники.  

За зміною предмету вивчення психології у її розвитку, виокремлюють такі періоди: 

1. Донауковий період (до 6-7 років до шашох ери). Психологія розвивалася в рамках 

міфології. Душею (Анімою) наділялися усі предмети та явища навколишнього світу, 

був розвинутий культовий ритуал спілкування з душами тварин та померлих людей. 

Шамани та жреці віконували роль практичних психологів. І по сьогоднішній день 

існують шаманські практики в трансперсональній психології. Міфи – великий посібник 

по психології. Боги та їх пригоди – це психічні явища та етапи розвитку психіки 

людини в метафоричній формі. 

2.  Античний період  (з античних часів до середини ХVІІ століття) – предмет 

вивчення – душа: у працях відомих філософів (Геракліт, Демокрит, Аристотель, 

Платон, Анаксагор та ін.) ідеться про співвідношення душі й тіла, про складові душі, 

про її властивості, рівні розвитку тощо. Психологія існувала в рамках двох 

філософських шкіл: матеріалісти (наш світ складається з двох субстанцій матерія та 

енергія (свідомісить, матерія первинна і породжує свідомість), ідеалісти (свідомість 

первинна і породжує маткрію).  

- Матеріалісти, засновник Демокріт. Душа матеріальна, складається із атомів, 

елементарних часток матеріального світу. Пізнання навколишнього світу відбувається 

завдяки органам почуттів. 

- Ідеалісти, засновник Платон. Точка зору ідеалістів: душа не матеріальна, безсмертна, 

належить ідеальному, а не матеріальному світу. Пізнання – це спогади душі про те, що 



вона бачила до земного життя в ідеальному світі. Душа складається з емоцій, розуму та 

похоті (інстинктів). 

Арістотель виділив три рівні розвитку душі: рослинна, тваринна, розумна. Психіка – 

внутрішній світ людини, який складається з пізнання, переживання, вчинки. 

Гален та Гіпократ ввели поняття «свідомість» та заснували теорію про темперамент. 

Це булла перша типологія людини.  

3. Середні віки (із середини ХVІІ століття до кінця ХІХ століття) – психологія 

розвивалась в рамках релігії. Фома Аквінський, Августин розділяли людину на дві 

ворожі частини:  смертне гріховне тіло та безсмертна душа. Спасіння душі вбачали в 

каятті та праведному способі життя. Усі тілесні потреби – гріховні за своєю природою 

и повинні подавлятися. Така ідеологія існувала до кінця 19 сторіччя и її хибність булла 

розкрита З. Фрейдом.  

В епоху Відродження психологія розвивалась у рамках філософії.  Предметом 

психології була свідомість – властивість мозку думати, хотіти, відчувати. Визначення 

свідомості як предмету психології бере свій початок з ідей Рене Декарта про те, що 

найсуттєвішим є те, що думає людина, переживає у кожен конкретний момент часу, а 

отже, досліджувати треба свідомість. «Думаю, отже існую». Як метод дослідження 

запропонував інтроспекцію – самоспостереження. Вважав, що тільки сама людина 

може пізнавати себе. Декарт вів поняття рефлексу як способу реагування організму на 

зовнішні стимули. Лейбніц запровадив поняття «несвідоме». Дідро вказав на соціальну 

детермінованість психіки. 

В цей період виникло декілька шкіл психології: 

1. Сенсуалізм (Джон Локк). Ідея – основою пізнання навколишнього світу являється 

почуттєвий досвід. 

2. Асоциативна пчихологія (Гартлі) відкрила звязок психічних процесів між собою:      

відчуття, увага, почуття, мислення, уява. Психіка працює на основі асоціювання 

(звязку) різних елементів між собою. 

3.  Структуралізм (Тітченер) вивчав структуру психіки та звязок між її елементами. 

4. Функціоналізм (Джемс, Дьюі) вивчаі функції психіки. Психіка – це набір 

функцій. 

5.   Марксизм: свідомість та психіка – матеріальні за своєю природою и являютсья   

засобом вісокоорганізованної матеріх відображення обективнох реальності. 

 

4. Науковий період (кінець 19 и все 20 століття). В 1879 в Німеччині у місті Лейпціг 

Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну лабораторію де проводились наукові 

експерименти  з психічними процессами та вивчались відчуття, сприймання, час 

реакцій людей на різні подразники. Фехнер заклав основи психофізіології, яка вивчає 

звязок психіки та роботи мозку. Еббінгауз вивчав процеси памяти. Перший профессор 



психології Уільям Джемс в Америці заснував Психологічну ассоціацію, де вивчалися 

робота мозку, розвиток психічних процесів, пізнавальні процеси, емоції. 

В Австрії в цей же час зявляється теорія та практика психоаналізу, засновником якого 

був З. Фрейд. 

В 20 столітті виникли три основіні напрямки психології: 

1. Психоаналіз (кінець 19 ст.). Предметом психології є несвідоме. 

2. Біхевіоризм (20 –ті роки 20 ст). Предметом психології є поведінка людини. 

Поведінка як предмет психології постала у зв’язку з дослідженнями американських 

учених Едварда Лі Торндайка, Джона Уотсона та ін. Вони звернули увагу на те, що 

вивчення свідомості з допомогою інтроспекції не дає достовірних результатів та 

ставить під сумнів їх об’єктивність. Тому вивчати потрібно те, що можна досліджувати 

з допомогою об’єктивних методів, наприклад, спостереження, а саме – поведінку; 

3. Гуманистична психологія (40 роки 20 ст.). Предметом психології є особистість. 

Засновники Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Еріх Фром. 

 

5. Сучасний.  (кінець ХХ століття і до наших днів) – предмет вивчення – психіка, 

психічні явища, свідомість (квантова психологія) . 

Нині предметом вивчення психології є психіка та психічні явища як окремої людини, 

так і таких, що спостерігаються у групах. 

    Тема 4. Загальна характеристика методів психології. 

1. Організаційні методи. 

2. Емпіричні методи. 

3. Методи обробки даних. 

4. Імпретаційні методи. 

5. Основні та допоміжні методи.                 

  

Методи психології: 

 

1) Організаційні : 

– порівняльний (співставлення різних груп за віком, діяльністю тощо); 

– лонгітюдний (багаторазове обстеження одних і тих же осіб протягом тривалого 

періоду); 

– комплексний (у дослідженні беруть участь представники різних наук; як правило, 

один об’єкт вивчають різними засобами. Це дозволяє встановлювати зв’язки і 

залежність між явищами різного типу, наприклад, між фізіологічним, психологічним і 

соціальним розвитком особистості); 

2) Емпіричні : 



– спостереження і самоспостереження; 

– експериментальні методи, психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, 

соціометрія, інтерв’ю, бесіда, аналіз продуктів діяльності, біографічні методи); 

3) Методи обробки даних : 

– кількісний (статистичний метод); 

– якісний (диференціація матеріалу за групами, аналіз); 

4) Інтерпретаційні : 

– генетичний (аналіз матеріалу в плані розвитку з виокремленням фаз, стадій, 

критичних моментів і т. д.); 

– структурний (встановлює структурні зв’язки між усіма характеристиками 

особистості). 

Виокремлють так звані спеціальні методи психології (з їх допомогою виявляють 

суттєві факти, закономірності й механізми психіки): 

1) Основні: 

а) спостереження (науковий метод, що реєструє та науково пояснює причини того чи 

іншого психологічного явища): 

– життєві спостереження (обмежуються реєстрацією фактів, мають випадковий 

неорганізований характер); 

– наукове спостереження (перехід від опису фактів до пояснення їх внутрішньої суті; 

необхідна умова – чіткий план, фіксація результатів у спеціальному щоденнику); 

б) експеримент (активне втручання дослідника в діяльність піддослідного з метою 

створення умов, за яких виявляється психологічний факт): 

– констатувальний (проводиться з метою з’ясування наявності певного факту, 

закономірності чи механізму, міри їх вираження); 

– формувальний (проводиться з метою розвитку певних якостей особистості, 

формування певних навичок, умінь, апробації певних корекційних впливів); 

– лабораторний (здійснюється у спеціальних умовах, використовується спеціальна 

апаратура, дії обстежуваного визначаються інструкцією); 

– природний (відбувається у звичайних умовах, застосовується при вивченні 

пізнавальних можливостей на різних вікових етапах). 

2) Допоміжні: 



а) аналіз продуктів діяльності (щоденників, листів, творів мистецтва тощо); 

б) біографічний метод; 

в) близнюковий метод (для вивчення впливу генотипу та середовища на певні психічні 

явища); 

г) моделювання; 

д) соціометрія (для вивчення становища особистості у групі, з’ясування наявності 

мікрогруп у групі); 

е) анкетування; 

є) тестування, опитування; 

ж) проективні методики (наприклад, «Незавершені речення», малюнкові методики: 

намалювати на задану тему чи пояснити (проінтерпретувати) зображене на картинці). 

 

Тема 5. Галузі психологічного знання. 

1.Загальні та спеціальні галузі психології.  

2.Фундаментальні та прикладні області психології.   

3. Практична психологія. 

4. Зв'язок психології з іншими науками. 

 

Основні галузі психологічних знань: 

Галузі психології  – сфери науково-психологічних досліджень та практичного 

застосування психологічних знань, що відносно самостійно розвиваються. Кожні 4–5 

років з’являються нові галузі психології. Їх виникнення зумовлене впровадженням 

психології у всі сфери наукової і практичної діяльності, появою нових психологічних 

знань. Усі галузі психології можна розділити на три групи: фундаментальні,  прикладні 

та практичні.  

Фундаментальні (загальні) – базові, мають загальне значення для розуміння і 

пояснення різних психічних явищ, в тому числі поведінки людей, незалежно від того, 

якою діяльністю вони займаються. Це база, яка об’єднує усі галузі психологічної науки 

і є основою для їх розвитку. Тому їх об’єднують терміном теоретична психологія: 

загальна психологія, вікова психологія,  соціальна, генетична, зоопсихологія, історія 

психології. 

 



Прикладні  (спеціальні) – галузі науки, досягнення яких використовуються на 

практиці. Вирішують конкретні завдання у межах свого напряму. У деяких випадках 

досягнення прикладних галузей може мати фундаментальний характер, це робить 

необхідним використання отриманого знання у всіх галузях і напрямах.  

Прикладні галузі психології: 

– педагогічна психологія – галузь психологічної науки, що вивчає психологічні 

проблеми навчання і виховання, досліджує питання цілеспрямованого формування 

пізнавальної діяльності й суспільно значущих якостей особистості, вивчає умови, які 

забезпечують оптимальний ефект навчання, питання врахування індивідуальних 

особливостей учня при побудові навчального процесу і взаємин вчителя та учня, а 

також взаємин всередині навчального колективу; 

– вікова психологія – вивчає закономірності етапів психічного розвитку й формування 

особистості від народження до старості; розділи вікової психології: психологія 

дитинства, психологія юності, психологія зрілого віку, геронтопсихологія; вивчає 

вікову динаміку психічних процесів; 

– диференціальна психологія – галузь психології, яка вивчає відмінності як між 

індивідами, так і між групами, а також причини й наслідки цих відмінностей; 

– соціальна психологія – вивчає закономірності поведінки і діяльності людей, 

зумовлені фактом їх включеності у групи, а також психологічні характеристики самих 

груп; 

– політична психологія – вивчає психологічні компоненти політичного життя і 

діяльності людей, їх настрої, думки, почуття, ціннісні орієнтації; 

– психологія мистецтва – галузь психологічної науки, предметом якої є властивості й 

стани особистості чи групи осіб, що зумовлюють усвідомлення й сприймання художніх 

цінностей, вплив цих цінностей на життєдіяльність окремої особистості в цілому; 

– медична психологія – вивчає психологічні аспекти гігієни, профілактики, 

діагностики, лікування, експертизи й реабілітації хворих; у її сферу входять питання, 

пов’язані з виникненням, розвитком і перебігом хвороби, впливом тих чи інших хвороб 

на психіку людини і, навпаки, впливом психіки на хворобу; 

– інженерна психологія – галузь психології, яка досліджує процеси і засоби взаємодії 

між людиною і машиною. 

Інші галузі психології: спортивна психологія, юридична психологія, авіаційна й 

космічна психологія, військова психологія, експериментальна психологія тощо. 

 

Практична психологія: психологічне консультування, психотерапія, медична 

психологія, патопсихологія, нейропсихологія. Подає психологічну допомогу у 



вирішенні життєвих проблем, лікуванні психічних розладів та діагностиці. 

 

Зв’язок психології з іншими науками 

 

Психологія тісно пов’язана з різними сферами науки й практики. Всюди, де задіяна 

людина, є місце психології. Тому з кожним роком психологія набуває все більшої 

популярності, поширення, а це призводить до виникнення різноманітних галузей 

психології. 

Психологія пов’язана з такими науками: 

1) філософією  – питання психології тривалий час вивчались у межах філософії; 

сьогодні є наукові проблеми, які розглядаються як з позиції психології, так і філософії 

(поняття особистісного сенсу, мети життя, світогляд, моральні цінності та ін.); 

2) соціологією  – спостерігається взаємна підтримка на рівні методології. Так, 

соціологія запозичує із соціальної психології методи вивчення особистості й людських 

стосунків. Психологія використовує у своїх експериментальних дослідженнях прийоми 

збору наукової інформації, що є традиційно соціологічними (опитування, анкетування); 

відбувається взаємопроникнення теорій: так, розроблена переважно соціологами 

концепція соціального научіння є загальноприйнятою у соціальній та віковій 

психології; теорії особистості та малої групи, розроблені психологами, 

використовуються у соціології; спільно вирішуються проблеми (наприклад, взаємини 

між людьми, національна психологія, психологія економіки й політики держави, 

проблеми соціалізації й соціальних установок); 

3) педагогікою – виховання й навчання дітей не може не враховувати психологічних 

особливостей особистості (однак, на відміну від психології, яка розвивалась у межах 

філософії, педагогіка формувалась із самого початку як самостійна наука; і нині між 

психологами й педагогами немає чіткого взаєморозуміння). На початку ХХ століття 

існувала й розвивалась комплексна наука про дітей, їх навчання і виховання – 

педологія, у ній співпрацювали педагоги, психологи, медики, фізіологи; існували 

наукові центри, де готували педологів, наукові лабораторії, у яких спеціалістами різних 

напрямів розроблялись проблеми дитинства; 

4) історією  – є приклади глибокого синтезу історії й психології у створенні загальної 

наукової теорії – теорія культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій 

людини, розроблена Левом Семеновичем Виготським: у ній доведено, що головні 

історичні досягнення людства (мова, засоби праці) стали факторами, що спричинили 

прогрес у філогенетичному та онтогенетичному розвитку людей; у психології 

використовується історичний метод – для розуміння природи будь-якого психічного 

явища потрібно простежувати його розвиток (як на рівні людини, так і на рівні 

людства); 



5) технічними науками  – людина є безпосереднім учасником усіх технологічних і 

виробничих процесів, без її участі неможливо організувати виробничий процес; 

завдяки діяльності психологів створюються зразки техніки, які враховують психічні і 

фізіологічні можливості людини (інакше могли б бути створені технічні зразки, які 

ніколи б не змогла експлуатувати людина); 

6) з медичними та біологічними науками  – більшість психічних явищ (насамперед, 

психічних процесів) мають фізіологічну зумовленість, тому знання, отримані 

фізіологами й біологами, використовуються у психології, для кращого зрозуміння тих 

чи інших психічних явищ; сьогодні добре відомі факти психосоматичного й 

соматопсихічного взаємовпливу, психічний стан індивіда відображається на його 

фізіологічному стані, а в певних ситуаціях психічні особливості можуть сприяти 

розвитку того чи іншого захворювання, і навпаки, хронічне захворювання позначається 

на психічному стані хворого; враховуючи тісний зв’язок психічного й соматичного, у 

сучасній медицині активного розвитку набули методи психотерапевтичного впливу, які 

використовують «лікувальні властивості» слова. 

Тема 6. Основні напрями психології. 

1.Психоаналіз: історія, школи, методологічні принципи, методи, техніки. 

2. Біхевіоризм: історія, школи, методологічні принципи, методи, техніки. 

3. Гуманістична психологія: історія, школи, методологічні принципи, 

методи, техніки. 

                              Основні напрями в сучасній психології :                                                                                                                                                          

                        

1.Психоаналітичний напрям у психології (З. Фрейд, 1856 - 1939). Виник в 
кінці 19 століття. Психоаналіз тісно пов’язаний з теорією З. Фрейда про 
переважання у психічній діяльності особистості підсвідомих, інстинктивних 
потягів. На думку психоаналітиків, джерелом активності людини є глибоко 
інстинктивні, біологічно визначені прагнення. Ці прагнення, проникаючи з 
підсвідомого у свідомість, стають джерелом активності людини, своєрідно 
спрямовують її вчинки та поведінку. Особливого значення психоаналітики 
надають сексуальним потягам. 

 

Основні ідеї психоаналізу: 

1. Структурна модель психіки. Психіка людині має два розділи свідоме 
танесвідоме, складається з трьох компонентів: Воно, Его, Супер-его. 

Ід, Воно – несідома, інстинктивна частина психіки, базується на принципі 
задоволення. З нею людини народжується. Це наша емоційна дитяча структура. В 
ній знаходяться два потяги: ерос та танатос, сексуальність та агресивність. В 
результаті виховання та соціалізації людини ці потяги подавляються, що 
призводить до психічних розладів та неврозів. Живе за принципом «Хочу» та 
формує імпульсивну, егоїстичну поведінку. 

Его – доросла, раціональна, свідома частина психіки, виникає в 3 роки в 



результатц взаємлжії дитини з навколишнім світом. Базується на принципі 
реальності. Формує відповідальну, реалістичну позицію. Живе за принципом 
«Можу». 

Супер-его – структура ідеалів, совісті, моралі. Формується батьками до 6 років, 
коли дитина розуміє та засвоює, що можна, а що не можна, що таке добро, а що 
таке зло. Живе за приніпом «Повинен». 

2. Психіка людини постійно знаходиться у внутрішньому конфлікті між Ід та 
Супер-Єго, між хочу та не можна. Цей конфлікт визиває напругу, яка є енергією 
для розвитку особистості. Якщо напруга занадто сильна, то виникає внутрішній 
конфлікт, який породжую симптоми, неврози та психічні розлади. Для 
розв’язання цього конфлікту повинно бути сильним Его. 

3. Сексуальна енергія, лібідо, енергія життя та задоволення тісно пов’язана з 
психічним розвитком людини. За її рахунок здійснюється психічний розвиток. 
Мати та стосунки дитини з нею мають суттєвий вплив на стан психіки дитині. 
Психіка дитини формується у психіці матері та стосуекахз нею. 

4. Стадії психо-сексуального розвитку людини. Залежать від зони отримання 
задоволення – ерогенних зон – чутливі ділянки тіла, що викликають сексуальне 
задоволення та збудження. Людина,яка пройшла без фіксації та травматизації усі 
стадії психосексуального розвитку стає психічно здоровою. 

Оральна стадія (від нвродження до 1 року). Зона задоволення – рот дитини. 
Процес задоволення – смоктання та кусання материнської груді. На цій стадії 
формуються довіра до навколишнього середовища та здібність приймати їжу, 
кохання, гроші. Фіксація на оральній стадії викликає оральний характер. Це люди 
залежні, не зрілі, не дорослі, мають багато невдоволення та претензій. Усе життя 
шукають увагу, материнське тепло та любов. Не можуть насититись. Проблеми: 
залежна поведінка, куріння, алкоголізм, порушення харчової поведінки. 

Анальна стадія (1-3 роки). Задоволення зосереджене на сечовипусканні та 
дефекації. Дитина отримує задоволення від контролю над цими процесами. 
Успішне проходження цієї стадії залежить від тренінгу чистоти – привчання до 
туалету. Це стадія сепарації від матері. На цій стадії формуються самостійність, 
незалежність, самоконтроль, дисципліна, схильність до порядку, воля, терпіння. 
Для дитини важливо на цій стадії відчувати себе здібною та здатною. Фіксація на 
анальній стадії формує людину схильну до суперконтролю, жадності, ревності, 
агресії, упрямству. 

Фалічна стадія (3-6 роки). Зона задоволення – геніталії, мастурбація. Стадія 
Едіпового комплексу, коли виникає у дитини несвідомий сексуальниц потяг до 
матрі у хлопчика і батька у дівчинки. А до батьків свого полу виникає 
суперництво та ревнощі. На цій стадії формується сексуальність, полова 
ідентифікація та сценарії майбутніх статевих стосунків. Фіксація на цій стадії 
викликає порушення у сексуальній сфері та сфері статевих стосунків. 

Латентна стадія (6 років - період статевого дозрівання). Сексуальний потяг 
зникає і сексуальна енергія спрямовується на соціалізацію та інтелектуальний 
розвиток. Іде процес сексуальної сегрегації, коли діти вмбирають партнерів для 
гри серед представників власної статі. Формується поло рольова поведінка. 

Генітальна стадія (період статевого дозрівання – дорослий вік). Пробуджується 
інтерес до протилежної статі та сексуальні бажання. Задоволення зосереджене на 
відносинах з протилежною статтю. Генітальний характер – це здорова, зріла, 
відповідальна, творча особистість, здатана вистроювати здорові стосунки. 



5. Фрейд запровадив практику психоаналізу для лікування неврозів та 
психічних розладів. Основні методи психоаналізу: робота з несвідомим, робоьа із 
сновидіннями, фантазіями, та метод вільного асоціювання. 

6. Теорію Фрейда розвивали К. Юнг (теорія колективного несвідомого), А. 
Адлер  (теорія комплексу меншовартості), Анна Фрейд, Мелани Кляйн (дитячий 
психоаналіз). 

 

 

2. Філософія прагматизму спричинила появу в американській психології 

біхевіоризму, або науки про поведінку (Д. Уотсон, Скінер). Виник біхевіоризм 

у 20 роки 20 століття. Біхевіоризм заперечує свідомість та несвідоме як предмет 

психології. Предметом біхевіоризму є вивчення поведінки як зовнішніх реакцій 

організму на стимули, що діють на нього. Поведінка, на думку біхевіористів, 

формується в результаті неусвідомлюваного відбору фізичних рухів як реакцій 

на стимули. Основне у поведінці — це навички. Мислення біхевіористи зводять 

до мови та мовних навичок. Провідним у навчанні вони вважають 

дресирування, під час якого набуваються необхідні навички; при цьому 

усвідомлення мети, змісту та процесу навчання недооцінюють. Матеріалістична 

інтерпретація природи та сутності психічних явищ була зумовлена появою 

філософії діалектичного матеріалізму й розвитком учення про рефлекторну 

природу психіки (І. Сєченов, і. Павлов). 

Найважливішим науковим досягненням Скінера була розробка концепції 

оперантного обумовлення. Оперантне обумовлення передбачає засвоєння 

людиною моделей поведінки в результаті нагород та покарань. Операнте 

обумовлення поділяється на 4 разновиди: 

1) Позитивне підкріплення, позитивне стимулювання поведінки, яку треба 

закріпити. Наприклад, похвала. 

2) Негативне підкріплення дозволяє уникати небажаної поведінки. 

Наприклад, невдоволення, образа, критика. 

3) Покарання послаблює та зменшує ймовірність не бажаної поведінки. 

4) Гасіння також послаблює набажану поведінку.  

 

3. Гуманістична психологія. Виникла після другої світової війни. Засновники 

Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Еріх Фром. 

Природа людини – позитивна. Основною мотивацією та рухомою силою 

розвитку є уроджена схильність людини до самоактуалізації. Всім людям 

притаманні добро та креативність, а деструктивність породжують тільки 

зовнішні фактори та оточення людини або погане самосприяняття, що 

позначається на процессі контролю особистості над власним досвідом. 

Самоактуалізація – уроджена здібність людини реалізувати власний потенціал, 

стати повнофункціональною особистістю, досягти найвищого рівня людськості 

та творчості. Самоактуалізацію можна пояснити за допомогою метафори квітки. 

Квітка належить довкіллю, і лише за належних умов може вирости – цілком 

реалізувати власний потенціал. 

Для розкриття самоактуалізіції необхідні умови: 

1. Конгруентність. Це  відповідність Я-ідеального (особистість, якою 

людина прагне стати) та Я-реального (реальний досвід та реальні досягнення). 



2. Безумовне позитивне ставлення до людини з боку її оточення. Людину 

люблять та поважають такою яка вона є. 

3. Емпатичне ставлення до людини з боку її оточення. 

4. Висока самооцінка. Людина  з високою самооцінкою позитивно сприймає 

себе, впевнена у собі, відкрита для інших людей. Долає труднощі та невдачі. 

 

Теорія потреб Абрахами Маслоу (1908-1970). 

Мотивацією поведінки людини є задоволення низки потреб від елементарних до 

ускладнених. Ієрархія потреб виглядає як піраміда: 

1.Фізіологічні потреби: їжа,свіже повітря, вода, сон, статеве розмноження. 

2. Безпека. Потреба в домівці, здорорвї, грошах, стабільності та захисті. 

3. Кохання та приналежність. Потреба в інтимних стосунках, дружбі, родині, 

участі у громадських організаціях та належність до груп. 

4. Повага. Потреба у високій самооцінці, упевненості, успіхах. 

5. Самоактуалізація. Потреба в реалізації власного потенціалу.  

 

Тема 7. Поняття психіки. 

1.Поняття психіки.  

2.Функції психіки.  

3.Структура психіки.  

 

Психіка  – це властивість високоорганізованої живої матерії, яка полягає в активному 

відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові суб’єктом картини цього світу і 

регуляції на цьому підгрунті поведінки та діяльності. 

                       Функції психіки: 

1. Відображення суб’єктом об’єктивного світу. 

2. Побудова суб’єктом картини цього світу. 

3. Саморегуляція на цьому підгрунті поведінки та діяльності. 

4. Забезпечення цілісності організму. 

5. Адаптація та пристосування до навколишнього середовища. 

6. Задоволення потреб в контактах з середовищем. 

 

                            Структура психіки: 

Психічні процеси – первинні регулятори поведінки людини, мають динамічні 

характеристики: тривалість, стійкість, на їх підґрунті формуються певні стани, знання, 

уміння й навички людини. 

Психічні властивості – це найбільш істотні особливості особистості, що забезпечують 

певний кількісний і якісний рівень діяльності й поведінки людини. 



Психічні стани – характеризують стан психіки в цілому; мають свою динаміку: 

тривалість, стійкість, інтенсивність; впливають на хід і результат психічних процесів і 

можуть сприяти чи гальмувати діяльність. 

 

Психічні явища  на рівні окремої людини поділяються на такі види: 

1) Психічні процеси  (первинні регулятори поведінки людини, мають динамічні 

характеристики: тривалість, стійкість, на їх підгрунті формуються певні стани, знання, 

уміння і навички людини): 

– пізнавальні – процеси, пов’язані зі сприйманням і переробкою інформації: відчуття, 

сприймання, пам’ять, уява, мислення, мовлення, увага; 

– емоційні: емоції, почуття; 

– вольові: воля (найбільш яскраво проявляється у ситуаціях, пов’язаних із прийняттям 

рішень, подоланням труднощів, управлінням своєю поведінкою). 

2) Психічні властивості  (це найбільш істотні особливості особистості, що 

забезпечують певний кількісний і якісний рівень діяльності й поведінки людини): 

спрямованість, темперамент, здібності, характер. 

3) Психічні стани  (характеризують стан психіки в цілому; мають свою динаміку: 

тривалість, стійкість, інтенсивність; впливають на хід результат психічних процесів і 

можуть сприяти чи гальмувати діяльність): піднесення, пригнічення, страх, бадьорість, 

сум, стрес, релаксація та ін. Яскрава особливість психічних станів – динамічність 

(виняток становлять психічні стани, зумовлені патохарактерологічними особливостями 

або домінуючими характеристиками особистості). 

Рівень розвитку психічних властивостей, особливостей розвитку психічних процесів, 

психічні стани, що переважають у людини, складають індивідуальність людини (її 

неповторність). 

Психічні явища  на рівні групи поділяються на такі види: 

1) психічні процеси: спілкування, міжособистісне сприймання, міжособистісні 

стосунки та ін.; 

2) психічні властивості: організованість, стиль керівництва, ефективність діяльності 

та ін.; 

3) психічні стани: конфлікт, згуртованість, психологічний клімат, відкритість чи 

закритість групи, паніка та ін. 

 



Тема 8. Особистість. Структура і розвиток особистості. 

1. Біологічне і соціальне в  структурі особистості.  

           2. Взаємозв’язок понять індивід, особистість, індивідуальність. 

3.Структура особистості. Теорія Я-концепції. 

4. Сучасні теорії вивчення особистості. 

 

Біологічне, соціальне й культурне в людині 
 

На межі соціально-біологічних наук серед учених точилися заповзятливі 

суперечки щодо поглядів на роль біологічних і соціальних факторів у розвитку 

людини. Найбільш узагальнено цю проблему відображає дискусія про 

співвідношення природного (біологічного) та соціального в людині. У процесі 

непростих методологічних змагань вирізнились окремі концепції. Розглянемо 

деякі з них докладніше. 

З ідеалістичних позицій людина уявляється «за образом і подобою Божою», при 

цьому пріоритетними виступають духовні (божественні) засади її існування; 

матеріалісти – однозначно й безальтернативно наголошували на домінації 

«природного» людського начала. Іншої точки зору, як правило, прихильники 

зазначених підходів не визнавали. 

У більшості філософських побудов альтернатива душі та тіла вирішувалася, 

зазвичай, на користь душі як вічної (божественної) субстанції, що залишає 

смертне тіло й переселяється в інший світ для вічного існування. Ця ж 

альтернатива присутня і у творах Р. Декарта, Ж. Ламетрі і навіть I. Канта, які 

віддавали перевагу духовному в людині (у I. Канта – моральному) як більш 

суттєвому й визначальному у порівнянні з природними засадами її існування та 

розвитку. 

Соціологічна концепція  була обґрунтована англійським філософом і педагогом 

Дж. Локком (1632–1704). Прихильники цієї концепції заперечували вплив на 

розвиток людини біологічних факторів і надавали перевагу соціальним. На їх 

думку, душа новонародженої дитини подібна до чистої дошки і формується лише 

під впливом соціального середовища й виховання. 

Починаючи з XVIII ст. утверджує свої погляди теорія преформізму . 

Преформісти А. Вейсман, Т. Морган, А. Стертевант, Г. Дж. Меллер 

стверджували, що духовні якості людини, закладені в зародковій речовині, 

передаються спадково, а тому фізичний та психічний розвиток людини є проявом 

кількісного зростання спадкових задатків. 



Перебільшення ролі біологічних чинників притаманне соціобіологізму . Його 

сповідують такі відомі вчені, як Нобелівський лауреат Ж. Моно, неофрейдисти Е. 

Уілсон, Р. Тріверста. 

Представники біологізаторської концепції  Дж. Дьюї (1859¬1952) і Е. Торндайк 

(1874–1949) стверджували, що соціально- психічні якості детерміновані 

біологічними факторами і їх розвиток не залежить від соціального впливу, а 

відтак і процесу виховання. 

Із розвитком біологічної науки, і генетики зокрема, у середині XX ст. з’явилась 

генетико-соціальна концепція  розвитку людини. Прибічники цієї концепції – 

генетик Т. Добжанський та біолог-еволюціоніст Е. Майр, фізіолог К. Лоренц, 

психологи Е. Фромм, Б. Скіннер – вважали, що на розвиток людини впливають як 

біологічний, так і соціальний фактори. 

Вплив біологічного фактора виявляється у передачі через генну інформацію 

(спадковість) певних задатків, які становлять потенційні можливості для 

психічного й соціального розвитку особистості. Спадковість характеризується 

здатністю біологічних організмів передавати своїм нащадкам задатки. 

Вирішальну роль у подальшому розвитку особистості на ґрунті успадкованих 

задатків має соціальне середовище й виховання. 

Окрім біологічного успадкування, на розвиток людини, й становлення як 

особистості значний вплив здійснює соціальне успадкування, завдяки якому 

народжена дитина активно засвоює соціально-психологічний досвід батьків і 

всього оточення (мову, звички, особливості поведінки, морально-етичні якості та 

ін.). 

Важливе місце в процесі розвитку й формування особистості посідає й 

безпосередня діяльність. Діяльність дитини може мати різні форми: ігрову, 

навчально-пізнавальну, трудову, художньо- естетичну, спортивну тощо. Вона є 

внутрішнім психофізичним рушієм активності особистості, а відтак суттєвим 

чинником фізичного, психічного й соціального розвитку. У процесі 

безпосередньої діяльності знаходить своє вираження дія рушійної сили розвитку 

як результат суперечностей між реальними потребами, що їх висуває перед 

особистістю життя, і рівнем фізичного, психічного та соціального розвитку. 

Отже, з метою розв’язання зазначеної проблеми вітчизняні науковці схильні до 

розуміння людини як біосоціальної істоти: людина є живою системою – єдністю 

фізичного та духовного, природного й соціального, успадкованого та набутого. 

Як живий організм людина включена у природний зв’язок явищ і 

підпорядковується біологічним (фізіологічним, біофізичним, біохімічним) 

закономірностям. Фізична та морфологічна організація людини є найвищим 

рівнем організацій матерії у відомій людству частині Всесвіту. 



Водночас, як зазначає І. Фролов, людина викристалізовує в собі весь досвід 

суспільної життєдіяльності, накопичений у ході цивілізаційного розвитку. Проте 

природні задатки людини розвиваються і реалізуються лише за умов соціального 

способу життя. Біологічні закономірності життя людини мають соціально 

зумовлений прояв. 

Таким чином, соціальному належить пріоритетна роль. Саме залучення індивіда 

до соціуму (норм права та моралі, побуту, правил спілкування та граматики, 

естетичних смаків тощо) формує мислення та поведінку людини, робить із неї 

представника певного способу життя, культури і психології. 

Сучасні вчені наголошують, що потрібно відмовитись від категоричності 

зазначених підходів насамперед відмовою від визнання первинності (чи 

вторинності) біологічного та соціального в людині. Як зазначають Л. Губерський, 

В. Андрущенко, М. Михальченко, природа людини не біосоціальна, а більш 

специфічна. Біологічне в людині відрізняється від природно-біологічного, хоч і 

не є чимось надприродним. 

Таке біологічне-соціалізоване, точніше, окультурене змінило свою суть у процесі 

історичної еволюції живої матерії. Висновок може бути лише таким: у ході 

антропосоціогенезу формується нова істота – людина, що виокремившись із 

природи, несе в собі всі притаманні їй ознаки, які проте не вичерпуються 

природними. Поняття «людина» співвідноситься із поняттям «культура», де 

біологічне і соціальне знаходяться в перетвореному (соціалізованому, 

окультуреному) вигляді. 

Людське реалізується і через соціальне, і через біологічне. Воно знаходить прояв 

у психологічному, моральному, естетичному, релігійному, політичному. При 

цьому всі згадані форми прояву людського співіснують в органічній єдності, 

взаємодії, взаємопроникненні. Просторове поле нашого існування – природно- 

соціальне, тобто – культурне. 

Людське реалізується через індивідуальне й суспільне, групове та колективне, 

особисте та загальне. Воно може зберегти свою самість навіть за умови тривалої 

ізоляції від суспільного (згадаймо долю відомого героя повісті Д. Дефо «Робінзон 

Крузо») і втратити її в найтісніших контактах з ним (загубленість у натовпі 

тощо). 

Таким чином, проблема співвідношення біологічного (природного) й соціального 

начал у структурі особистості людини є однією з найскладніших і дискусійних у 

сучасній психології. 

 

Взаємозв’язок понять індивід, особистість, індивідуальність 



 

У науковому вжитку щодо людини широко побутують поняття «індивід», 

«особистість», «індивідуальність» (рис. 1). Вони деякою мірою синонімічні 

стосовно біологічної істоти «людини мислячої». Але ці поняття містять певні 

відтінки з погляду різних підходів до характеристики людини як до біологічної 

істоти. Наука про особистість – персонологія – це дисципліна, що прагне 

закласти фундамент для розуміння людської індивідуальності шляхом 

використання різноманітних дослідницьких стратегій. 

Людина народжується вже людиною. У маляти, яке з’являється на світ, 

конфігурація тіла забезпечує можливість прямого ходіння, структура мозку 

забезпечує можливість розвитку інтелекту, будова руки – перспективу 

використання знарядь праці тощо, і цим малятко 

– людина за сумою своїх можливостей – відрізняється від дитяти тварини, яке за 

жодних обставин не може набути подібного фонду якостей. 

Сказаним стверджується факт належності маляти до людського роду, що 

фіксується в понятті «індивід». Отже, в понятті «індивід» утілено родову 

належність людини. Цим поняттям широко оперують фізіологія, анатомія, 

медицина. 

 

 

 

Поняття «особистість» має кілька різних значень. Англійське слово «реrsonalite» 

(особистість) походить від латинського «реsопа». Спочатку воно означало маски, 

які надягали актори під час театральних дійств у давньогрецькій драмі. По суті, 

цей термін споконвічно вказував на комічну або трагічну фігуру в театрі. Таким 

чином, із самого початку в поняття «особистість» був закладений 

зовнішній, поверхневий соціальний образ, що індивідуальність приймає, коли 

грає певні життєві ролі – якась «личина», суспільна особа. 



Щоб сформувати уявлення про різноманіття значень поняття «особистість» у 

психології, звернемося до поглядів деяких визнаних теоретиків. Наприклад, К. 

Роджерс описував особистість у термінах самості: як організовану, 

довгострокову, суб’єктивно сприйману сутність, складову серцевину наших 

переживань. Г. Олпорт визначав особистість як те, що індивід представляє собою 

насправді 

– внутрішнє «щось», що детермінує характер взаємодії людини зі світом. А в 

розумінні Е. Еріксона індивід протягом життя проходить через низку 

психосоціальних криз, і його особистість з’являється як функція результатів 

кризи. Дж. Келлі розглядав особистість як властивий кожному індивіду 

унікальний спосіб усвідомлення життєвого досвіду. Зовсім іншу концепцію 

запропонував Р. Кеттел, на думку якого, ядро особистісної структури 

утворюється шістнадцятьма вихідними рисами. Нарешті А. Бандура розглядав 

особистість як складний патерн безперервного взаємовпливу індивіда, поведінки 

й ситуації. Очевидна несхожість наведених концепцій недвозначно свідчить, що 

зміст особистості з позиції різних уявлень багатогранний. 

Учені сходяться на тому, що особистість є соціальним поняттям; людину з 

соціально-психологічного погляду характеризує рівень розвитку психіки, 

здатність до засвоєння соціального досвіду, можливість спілкування з іншими 

людьми. Особистість – категорія суспільно-історична. 

Особистість  – діяч суспільного розвитку, свідомий індивід, який посідає певне 

становище в суспільстві та виконує певну соціальну роль. 

Роль  – це соціальна функція особистості; наприклад, роль матері та батька – 

виховання дітей; роль директора школи – управління колективом учителів та 

організація процесу навчання учнів. 

Позиція особистості  – це система її відносин. Суттєвими відносинами 

особистості є ставлення до матеріальних умов життя, до суспільства й людей, до 

себе, до власних обов’язків – трудових, громадських та ін. Ці відносини 

характеризують моральне обличчя особистості й соціальні установки. 

Індивідуальність  – особистість, яка характеризується унікальними, 

неповторними соціально-психічними якостями, що помітно вирізняють її серед 

інших особистостей. 

Індивідуальність  – це особистість у її своєрідності. Коли кажуть про 

індивідуальність, то мають на увазі оригінальність особистості. 

Зазвичай, словом «індивідуальність» визначають якусь найголовнішу особливість 

особистості, яка робить її відмінною від решти людей. 



Індивідуальна кожна людина, але індивідуальність одних проявляється дуже 

яскраво, а інших – непримітно. Індивідуальність може проявлятись в 

інтелектуальній, емоційній, вольовій сферах або відразу в усіх сферах психічної 

діяльності. 

Оригінальність інтелекту може полягати у здатності бачити те, чого не помічають 

інші, в особливостях обробки інформації, а саме: в умінні ставити проблеми й 

вирішувати їх. 

Своєрідність почуттів може знаходити прояв у надмірному розвиткові одного з 

них (інтелектуального чи морального), у великій рухомості емоцій, у переважанні 

чуттєвого чи раціонального у винесенні рішень. 

Особливість волі виявляється в силі волі, надзвичайній мужності або володінні 

собою в критичних ситуаціях. 

Людина  – це не пасивний продукт обставин, а суб’єкт своєї життєдіяльності. 

Вона народжується і живе в історично сформованому середовищі, за умов 

історичної необхідності, але людина тому і є людиною, що сама визначає своє 

ставлення до того, що її оточує: природи, держави, власності, моралі, культури, 

зрештою до самої себе. Саме людина приймає остаточне рішення щодо своїх дій 

та поведінки, які залежать як від об’єктивних обставин існування, так і від рівня 

її свідомості, почуттів та волі. Рішення може бути правильним, неправильним або 

суперечливим. Дії особистості також мають різний ступінь адекватності щодо 

об’єктивного плину історичної необхідності. Це позначається на суспільному 

визнанні особистості. I хоч безпомилкове суспільне визнання має суперечливий, 

історично зумовлений характер, сучасна соціальна теорія поділяє особистості 

різного соціального типу, психологічного складу, характеру, темпераменту, 

етнонаціонального походження і раси на три відносно самостійні категорії: 

рядову, історичну, видатну . 

Рядова особистість  – це одиничний представник народу. Вона має свою 

індивідуальність, унікальність, неповторність. Вона живе «родовим життям», 

тобто так, як її народ – працює, створює сім’ю, виховує дітей, шанує закони, 

сподівається на краще тощо і, водночас, вносить у це життя свою неповторність. 

Не претендуючи на унікальність, рядова особистість, створює культурні блага, 

разом з усіма переживаючи всі ті аспекти життя, з яких воно складається. 

Історична особистість  – це людина, що залишила певний слід в історії життя 

народу й культури, держави й людства. Особистість може мати позитивний, 

негативний і суперечливий характер, завдяки чому вона залишає про себе як 

світлу чи ганебну пам’ять, або ж таку, однозначне визначення якої не вдається 

жодному з наступних поколінь. 



Видатна особистість  – це людина, яка відзначилась своїми вчинками, 

творчістю, практичними справами, здобула історично- позитивну суспільну 

оцінку, прискорила прогресивний рух об’єктивного суспільно-історичного 

процесу. Вона присвятила життя служінню загальнолюдським пріоритетам. 

Видатною особистістю людина не народжується, а стає завдяки прогресивній 

діяльності у тій чи іншій сферах суспільного життя. Наприклад, А. Ейнштейн є 

видатною особистістю в науці, Т. Шевченко в живописі й літературі, А. Вівальді 

в музиці, М. Пирогов у медицині. Видатними особистості стають завдяки 

об’єктивним обставинам і відповідним особистісним якостям. Видатні 

особистості, зазначає Г. Плеханов, бачать далі за інших, бажають більше, 

пізнають глибше. Це, як правило, вольові, цілеспрямовані люди. Вони знають, 

чого хочуть, впевнено йдуть до своєї мети, розуміють суспільні потреби й уміють 

сформулювати завдання соціально-практичних дій. Вони можуть швидко 

розібратися в суперечливих обставинах, володіють фундаментальною базою 

знань, суспільним досвідом, надбаннями культури. Видатні особистості беруть на 

себе відповідальність за нові підходи до суспільного творення. Статус видатної 

особистості суперечливий. Не відразу видатна особистість визнається як така. 

Діяльність видатної особистості спочатку може бути незрозумілою і не 

підтриманою народом. Її світогляд не вкладається в стандарти звичного. 

Психологічна структура особистості 

До розгляду структури особистості існують різні підходи. 

Згідно з концепцією персоналізації А. Петровського, у структурі особистості 

можна виокремити три складові: 

1) внутрішньоіндивідна  (інтеріндивідна) підсистема, що представлена 

темпераментом, характером, здібностями людини та всіма характеристиками її 

індивідуальності; 

2) інтраіндивідна  підсистема, яка виявляється у спілкуванні з іншими людьми і 

в якій особистісне виступає як прояв групових взаємовідносин, а групове – у 

конкретній формі проявів особистості; 

3) надіндивідна  (метаіндивідна) підсистема, у якій особистість виноситься як за 

межі органічного тіла індивіда, так і поза зв’язки «тут і тепер» з іншими 

індивідами. Цей вимір особистості визначається «внесками», що їх робить 

особистість в інших людей. Оскільки діяльність кожного індивіда та його участь 

у спільній діяльності зумовлює зміни в інших особистостях. 

Петровський А. метафорично трактує справжню особистість як джерело 

могутньої радіації, що перетворює пов’язаних з нею людей (радіація, як відомо, 

може бути корисною і шкідливою, може лікувати й калічити, прискорювати й 

сповільнювати розвиток, бути причиною різноманітних мутацій тощо). Індивіда, 



обділеного особистісними характеристиками, він порівнює з нейтрино, тобто з 

частинкою, яка, пронизуючи будь-яке середовище, не спричинює в ньому змін. 

Безособистісність  – це характеристика особи, яка байдужа до інших людей, 

нічого не змінює в їхньому житті й поведінці, не збагачує і не збіднює їх. 

Платонов К. у межах системно-діяльнісного підходу вирізняє в структурі 

особистості чотири основні підструктури: 

1) підструктура спрямованості , яка об’єднує спрямованість, ставлення та 

моральні якості особистості. Елементи особистості, що входять до цієї 

підструктури, не породжуються природними задатками і відображають 

індивідуально заломлену класову свідомість. Формується ця підструктура 

шляхом виховання і є соціально зумовленою; 

2) підструктура досвіду  – охоплює знання, навички, уміння і звички, набуті в 

індивідуальному досвіді шляхом навчання, але вже з помітним впливом 

біологічно зумовлених властивостей особистості, її називають ще 

індивідуальною культурою, підготовленістю; 

3) підструктура форм відображення , яка охоплює індивідуальні особливості 

окремих психічних процесів чи психічних функцій як форм відображення; вплив 

біологічно зумовлених особливостей у цій підструктурі проявляється ще більш 

чітко; 

4) біологічно зумовлена підструктура : темперамент, статеві й вікові 

особливості, патологічні зміни. Ці елементи залежать від фізіологічних і 

морфологічних особливостей мозку. 

Платонов К. називає запропоновану структуру особистості загальною  – 

оскільки вона властива кожній особистості, але кожна конкретна особистість має 

свою індивідуальну структуру; динамічною  – тому, що не залишається 

незмінною в жодній конкретної особистості: із дитинства й до смерті вона 

змінюється; функціональною  – тому, що вона як ціле та її складові елементи 

розглядаються як психічні функції; психологічною  – оскільки узагальнює 

психічні властивості особистості. 

 Спрямованість особистості 

Головним структурним компонентом особистості є її спрямованість як система 

спонукань, що визначає вибірковість ставлень та активності особистості. 

Основними проявами спрямованості є потреби та мотиви, ціннісні орієнтації, 

рівень домагань, перспективи та цілі особистості (рис. 2). 

 



 

 

Мотиви  – це пов’язані задоволенням певних потреб спонукання до діяльності. 

Мотиви розрізняють за їх усвідомленістю. Неусвідомлюваними мотивами є 

установки і потяги. 

Установка  – це неусвідомлюваний особистістю стан готовності до певної 

діяльності чи поведінки. Установка часто є результатом недостатньо 

обґрунтованих висновків з фактів особистого досвіду або некритичного 

засвоєння стереотипів мислення (стандартизоване судження, усталене в певній 

групі). 

Потяг  – це спонукання до діяльності, що є недиференційованою, недостатньо 

чітко усвідомленою потребою, невиразна потреба в чомусь. Він швидкоплинний: 

потреба або згасає, або перетворюється в прагнення. Потяги характерні для 

юнацького віку як провісники майбутніх прагнень усвідомлюваних мотивів. 

Усвідомлюваними мотивами  є інтереси, переконання, прагнення. Інтерес  – це 

емоційний вияв пізнавальних потреб особистості. Суб’єктивно інтереси 

розкриваються на позитивному емоційному фоні, у бажанні глибше пізнати 

об’єкт, зрозуміти його. Роль інтересів у тому, що вони є спонукальним 

механізмом пізнання, змушують особистість шукати шляхів, засобів задоволення 

того чи іншого бажання. 

Розрізняють інтереси за змістом, метою, шириною, глибиною, за стійкістю і 

дієвістю. 

Так, за метою  інтереси поділяються на безпосередні  й опосередковані . 

Безпосередні інтереси зумовлює емоційна привабливість об’єкта. Наприклад, 

інтерес до розв’язання задач, кросвордів, до спілкування з друзями тощо. 

За глибиною  інтереси поділяють на поверхові  і глибокі . За широтою  – на 

широкі  й вузькі . Широкі інтереси розподілені між багатьма об’єктами; вузькі 

сконцентровані в одній галузі. Цінна риса особистості – багатофокусність 

інтересів у кількох не пов’язаних одна з одною сферах діяльності. 



Багатофокусність інтересів особливо сприятлива для зміни видів діяльності – 

кращого засобу відновлення затраченої в ході роботи енергії. Отже, оцінка 

вузькості чи широти інтересів визначається зрештою їх змістом. 

За стійкістю  інтереси поділяються на стійкі й нестійкі . Стійкість інтересу 

зумовлює тривалість збереження його інтенсивності. Стійкий інтерес є сигналом, 

показником здібностей людини. Інколи інтерес до чогось не згасає все життя, 

наприклад, захоплення професією. Нестійкість інтересів, коли вони набувають 

характеру пристрасних, але короткочасних захоплень, є віковою особливістю, яка 

стимулює пошук покликання й допомагає виявити здібності. 

Переконання  – система усвідомлюваних потреб, які спонукають діяти 

відповідно до своїх поглядів, принципів, світогляду; це система знань, 

пропущених через почуття. Переконана та людина, у якої ідеї поєдналися з 

почуттям і волею. 

Прагнення.  Усвідомлюваним мотивом є також прагнення особистості, тобто 

мотиви поведінки, у яких виявлена потреба в чомусь, що може бути досягнуто 

вольовими зусиллями. Оскільки прагнення не задовольняються інакше, ніж через 

спеціально організовану діяльність, вони здатні підтримувати активність 

особистості протягом тривалого часу. 

Прагнення набирають різних психологічних форм. Одна з них – мрія  як 

створений фантазією образ бажаного майбутнього. Мрія підтримує і посилює 

енергію людини. Прагнення виявляються і в пристрастях , тобто мотивах і 

відповідних потребах, що мають непереборну силу, котра відсуває на задній план 

усе, не пов’язане з пристрастю. 

Формою прагнень є також ідеал як потреба наслідувати приклад, взятий 

особистістю за зразок поведінки. Ідеалом може бути конкретна особа, збірний 

образ чи суспільні цінності. Ідеали завжди відбивають життя: не можна уявити 

щось, елементів чого не було б у реальності. 

Водночас є два типи ставлення до ідеалу: споглядально-захоплене, пасивне і 

пристрасно-діяльне, коли ідеал є планом життя, породжує бажання 

самовиховуватися. 

Розвиток і формування особистості 

 

Поняття «розвиток» – досить складне й неоднозначне. Найбільш загально 

поняття розвитку можна визначити так: розвиток  – специфічний процес зміни, 

результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження 

від нижчого до вищого, від простого до складного. 



Розвиток – це безперервний процес, який виявляється у кількісних змінах 

людської істоти, тобто збільшення одних і зменшення інших ознак (фізичних, 

фізіологічних, психічних тощо). Однак все не зводиться до кількісних змін, до 

зростання того, що вже є, а включає ще й якісні зміни. Кількісні зміни 

зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, які 

утворюються в ході самого розвитку, і зникнення старих. 

Можна виділити три види розвитку людини – фізичний, психічний і соціальний. 

Фізичний розвиток передбачає ріст організму, певні кількісні та якісні зміни на 

основі біологічних процесів. Психічний розвиток характеризується процесами 

зміни і становлення психіки людини. Соціальний розвиток вирізняється процесом 

оволодіння людиною соціальним досвідом (мовою, моральними якостями та ін.). 

Друге значення – формування особистості як її цілеспрямоване виховання. Це – 

педагогічний підхід  до значення завдань і способів формування особистості. 

Педагогічний підхід передбачає необхідність з’ясування, що і як повинно бути 

сформовано в особистості, аби вона відповідала соціально зумовленим вимогам, 

що їх висуває до неї суспільство. 

Педагогічний і психологічний підходи до формування не тотожні, а складають 

нерозривну єдність. Немає сенсу вивчати формування особистості з позиції 

психолога, якщо не знати, якими методами користувалися педагоги і які цілі вони 

переслідували. 

Не менш безперспективною була б робота педагога, якби він не використовував 

можливості психолога, який має специфічний інструментарій для виявлення 

реальних інтелектуальних, особистісних, психофізіологічних характеристик 

школярів і знає причини виникнення та можливі засоби впливу на формування 

психічних явищ. 

Формування – це складний процес становлення людини як особистості, який 

відбувається в результаті розвитку і виховання; цілеспрямований процес 

соціалізації особистості, який характеризується завершеністю. Проте про 

завершеність цього процесу можна говорити лише умовно. 

Розвиток людини – процес надзвичайно складний, багатогранний. Він 

підпорядкований певною мірою дії рушійної сили як результату суперечності. 

Особистість формується в умовах конкретно-історичного існування людини, в 

діяльності (трудовій, навчальній та ін.). Провідну роль у процесах формування 

особистості відіграють навчання і виховання , що здійснюються переважно в 

групах і колективах. 

Формування особистості засобами навчання й виховання : у процесі 

формування особистості відділити засоби навчання від засобів виховання вельми 

проблематично, бо вони виступають у єдності. 



Умовно процес виховання поділяють на: розумове, трудове, моральне, естетичне, 

фізичне. 

Розумове виховання . Завдання розумового виховання полягає в тому, щоб 

сформувати у молоді правильне уявлення про навчання як про складний процес, 

пов'язаний з постійним напруженням волі, необхідністю долати труднощі, 

виробляти в собі такі позитивні якості, як працелюбство, дисциплінованість, 

високу свідомість, відповідальне ставлення до праці тощо. Але водночас 

навчання приносить задоволення й насолоду, якщо воно (і викладання, і учіння) 

творче, себто вміло кероване викладачем і самокероване учнем. 

Трудове виховання . Трудове виховання – це виховання працею, практичною 

діяльністю. Упродовж довгого часу під цим розуміли скерованість підростаючого 

покоління на оволодіння, в основному, робітничими спеціальностями, причому 

не завжди достатньо кваліфікованими, творчими. 

Але праця вченого і в фізичному розумінні не менш тяжка, ніж праця робітника, 

бо вимагає величезних енергетичних затрат. Не так важливо, якою буде праця – 

розумовою чи фізичною, вона має бути творчою. У праці продовжуються, 

закріпляються і формуються нові знання – нова особистість. Людина повинна 

бути, як ріка, в яку не можна увійти двічі. Завтра – більш знаючою, вміючою і 

творчою. 

Моральне виховання . Мораль – одна з форм суспільної свідомості, яка означає 

сукупність певних принципів і правил, норм поведінки людей, регулює їхні 

стосунки між собою та визначає їхнє ставлення до суспільства й держави. 

Результат морального виховання – формування ідеалу, у якому відображено 

кращі якості людини. Це – складний процес формування моральних понять, 

поглядів, переконань, зрештою – моральної свідомості, а відтак – системи 

навичок і звичок моральної поведінки. 

Естетичне виховання . Основні завдання у сфері естетичного виховання є 

такими: 

– виховувати естетичні почуття через правильне сприйняття прекрасного; 

глибоке розуміння прекрасного у природі, праці, спілкуванні, особистому житті, 

мистецтві; 

– формувати естетичні погляди, смаки, які досягають своєї завершеності в ідеалі; 

з цією метою варто збагачувати вихованців естетичними й художніми знаннями в 

царині мистецтв, знарядь праці, побуту; 

– розвивати вміння й потребу бачити, знаходити прекрасне в навколишньому 

житті, помічати красу повсякденного; 



– розвивати творчі здібності, уміння й навички; множити красу посиленою 

участю в художній творчості, прикладних видах мистецтва; 

– сформувати звичку оцінювати всі факти і явища дійсності під кутом зору краси, 

гармонії та доцільності (предмети, явища, поведінку, вчинки тощо). 

Фізичне виховання . Джерела фізичного виховання – у самій природі людини, у 

необхідності фізичного розвитку організму, усіх його складових – кістяка, 

мускульної й нервової систем та системи внутрішньої секреції. 

Фізичне виховання є формою реалізації об’єктивних законів природи в 

людському організмі. 

Завдання фізичного виховання полягає в тому, щоб сприяти фізичному 

розвиткові людини, водночас справляючи позитивний вплив на вироблення й 

закріплення моральних і вольових рис характеру виховання таких якостей 

особистості, як організованість, свідома дисципліна, наполегливість у процесі 

долання перешкод, витривалість, мужність та ін. 

Окрім занять фізкультурою і спортом, фізичне виховання містить у собі 

санітарно-гігієнічні норми, спеціальні вправи, режим харчування й відпочинку, 

профілактику захворювань, аутотренінг тощо. 

Фізично розвинена людина матиме позитивні установки до навколишніх. Через 

фізичне виховання формуються естетично- художні смаки (фігурне катання, 

гімнастика, спортивний рок-н-рол тощо). 

Сучасні теорії дослідження особистості 

 

Теорії особистості  – це ретельно вивірені умовиводи або гіпотези про те, що 

являють собою люди, як вони поводяться і чому вони це роблять. Теорії 

особистості виконують дві основні функції: пояснювальну та 

попереджувальну.  Пояснювальну в тому розумінні, що теорія забезпечує 

певний каркас або схему, що дозволяє зрозуміти й інтерпретувати деякі події або 

поведінку людей. При цьому теорія повинна не тільки пояснювати минулі й 

теперішні події, а також прогнозувати появу нових взаємозв’язків. 

Основною ознакою будь-якої теорії особистості є структурні концепції , що 

мають справу з відносно незмінними характеристиками, які люди демонструють 

у різних обставинах й у різний час. Ці стабільні характеристики виконують роль 

основних будівельних блоків людської психіки. 

Для пояснення того, що представляють собою люди, персонологи запропонували 

певну «мозаїку», складену з концепцій. Один із найпопулярніших прикладів 

структурних концепцій – це концепція рис особистості . Риса розглядається як 



стійка якість або схильність людини поводитися певним чином у різноманітних 

ситуаціях. Розповсюджені приклади рис особистості – імпульсивність, чесність, 

чутливість і боязкість. Г. Олпорт, Р. Кеттел і Г. Айзенк, троє ведучих авторитетів 

у сфері вивчення рис особистості, пропонують структуру особистості схематично 

представити в термінах гіпотетичних якостей, що лежать в основі поведінки. 

На іншому рівні аналізу структура особистості може бути описана за допомогою 

концепції типу особистості . Тип особистості описується у вигляді сукупності 

безлічі різних рис, що утворить самостійну категорію із чітко окресленими 

кордонами. У порівнянні з концепціями, що мають справу з рисами особистості, 

подібні концепції мають на увазі більш постійні й більш узагальнені поведінкові 

характеристики. Наприклад, К. Юнг дотримувався думки, що люди поділяються 

на дві категорії: інтровертів і екстравертів. 

Теорії особистості розрізняються залежно від концепцій, використаних при 

описанні структури особистості. Запропонований 

З. Фройдом поділ особистості на три рівні – Ід, Его й Суперего є ілюстрацією 

надзвичайно складного опису структури і її організацій. Інші теоретики, навпаки, 

пропонують більш прості організовані системи, з обмеженим набором складових 

частин і малою кількістю зв’язків між ними. Прикладом може служити концепція 

особистісних конструктів, запропонована видатним теоретиком когнітивної 

психології Дж. Келлі. 

Відповідно до системно-діяльнісного, історико-еволюційного підходу, який 

склався у вітчизняній психології (Б. Ананьєв, Л. Виготський, С. Рубінштейн, Г. 

Костюк, О. Леонтьєв, А. Петровський та ін.) властивості людини розглядаються 

як «безособові» передумови розвитку особистості, які в процесі життєвого шляху 

можуть стати продуктом цього розвитку. 

Отже, будь-який підхід до особистості так чи інакше розглядає питання 

стабільних, незмінних аспектів поведінки людини. 

Розглянемо деякі теорії особистості детальніше: 

Психодинамічний напрямок у теорії особистості: З. Фройд . 

Психодинамічна теорія особистості підкреслює неусвідомлювані психічні або 

емоційні мотиви як основу людської поведінки. Важко оцінювати сучасні теорії 

особистості не віддавши належного поглядам З. Фройда (1856–1939), оскільки 

вплив його концепцій на західну цивілізацію ХХ ст. був досить значним. 

Фройд З. окреслював три рівні свідомості – свідоме, передсвідоме й несвідоме. 

Найзначніші психічні події відбуваються у несвідомому (яке за своєю природою 

є інстинктивним і відділеним від реальності). 



У теорії З. Фройда важливе місце посідає структурна модель особистості. Дана 

модель представлена поділом «структури» особистості на: Ід, Его, Суперего . На 

думку З. Фройда, сфера Ід повністю несвідома, тоді як Его й Суперего діють на 

трьох рівнях свідомості. 

Ід  (від лат. – воно). Функціонує виключно в несвідомому й тісно пов’язане із 

примітивними, інстинктивними і вродженими аспектами особистості (їжа, сон, 

дефекація (фізіологічний акт очищення кишечнику, випорожнення), копуляція 

(з’єднання двох особин при статевому акті)). Ід – хаотичне, не знає законів і 

правила, вільне від всяких обмежень. Ід підкорюється «принципу задоволення» – 

обов’язкова розрядка психічної енергії (імпульсивність, ірраціональність, 

нарцисизм), – не зважаючи на наслідки для інших і всупереч самозбереженню. 

Его  (від лат. – Я). Відповідає за прийняття рішення та задовольняє бажання Ід у 

відповідності з обмеженнями, які існують у зовнішньому світі. Це досягається 

шляхом дій, які дають можливість узгодити свої бажання із нормами й етикою 

оточення. На відміну від Ід, Его підкорюється «принципу реальності», сутність 

якого – збереження організму шляхом відкладання задоволення інстинктів до 

того моменту, коли виникне необхідна нагода або обставини. Тому, Его 

забезпечує самозбереження організму 

Суперего  (від лат. – понад-Я). Це інтернаціоналізована версія суспільних норм 

та стандартів поведінки. Людина не народжується із Суперего, воно формується 

шляхом навчання, виховання, спілкування. З’являється тоді, коли дитина починає 

розуміти різницю між «правильно» й «неправильно». 

У теорії психоаналізу розрізняють дві категорії інстинкту: інстинкт життя (Ерос) 

й інстинкт смерті (Танатос). 

Фройд З. також сформулював теорію психосексуального розвитку, що 

обґрунтовує розвиток особистості через зміни в біологічному функціонуванні 

індивіда. Соціальний досвід на кожній стадії залишає свій внесок у вигляді 

настанов, рис особистості й цінностей, набутих на даній стадії. Пояснення стадій 

психосексуального розвитку З. Фройдом ґрунтується на положенні про те, що 

сексуальність (лібідо) дається від народження, охоплюючи низку біологічно 

визначених ерогенних зон, які розвиваються аж до досягнення зрілості. За 

уявленнями З. Фройда, у розвитку особистості можна виокремити такі стадії: 

оральну, анальну, фалічну й генітальну. Перші три стадії розвитку охоплюють 

віковий період від народження до п’яти років і називаються прегенітальними 

стадіями, оскільки зона статевих органів ще не набула провідного значення в 

становленні особистості. Генітальна ж стадія співпадає з початком пубертатного 

(від лат. pubertatis – статева зрілість) періоду. 



Фройд З. припускав, що в процесі психосексуального розвитку невирішені 

конфлікти призведуть до фіксації й утворення певних типів характеру. Так, 

дорослі з фіксацією на оральній стадії характеризуються пасивністю, залежністю 

й довірливістю (орально-пасивний тип) або негативізмом, прагненням 

експлуатувати інших і сарказмом (орально-садистичний тип); особистість із 

фіксацією на анальній стадії розвитку є скупою, впертою, (анально-утримуючий 

тип) або ворожою й жорстокою (анально-агресивний тип); фіксація на фалічній 

стадії розвитку призводить до розвитку в дорослої людини зухвалості, 

ексгібіціонізму, надмірної гордості й суперництва з іншими; фіксація на 

генітальній стадії свідчить про нормальну сексуальність та здатність до інтимних 

стосунків. 

На думку З. Фройда, головною психологічною проблемою життя людини є стан 

тривоги., який викликається очікуваним або передбачуваним посилення напруги і 

незадоволення, коли загроза для тіла і психіки надзвичайно велика, щоб її 

проігнорувати, ліквідувати або подолати. Вчений виокремлював три типи 

тривоги: реалістичну (емоційна відповідь на загрозу чи розуміння небезпеки 

зовнішнього світу; синонім страху, що допомагає самозбереженню); невротичну 

(зумовлена побоюваннями щодо нездатності Его контролювати інстинктивні 

прагнення, особливо сексуальні чи агресивні); моральну (Его відчуває загрозу з 

боку Суперего; виникає, коли Ід прагне до активного вираження аморальних 

думок і вчинків – Суперего відповідає на це почуттям провини, сорому та 

самозвинувачування). Учений припускав, що тривога відіграє роль сигналу, який 

попереджає Его про небезпеку. У відповідь Его використовує психологічні 

захисні механізми. 

Психологічний захист  – реакції, які людина використовує не усвідомлено з 

метою захисту внутрішніх психічних структур, власного «Я» від переживання 

тривоги, сорому, провини, гніву, а також конфліктів, фрустрацій та інших 

особистісно небезпечних ситуацій. 

Функція захисних механізмів – збереження психічного здоров’я особистості в 

умовах зовнішньої або внутрішньої загрози з метою збереження власної 

цілісності. 

За допомогою захисних механізмів людина може: 

– ігнорувати ситуацію; 

– спотворювати сприймання; 

– уникати загрози. 

Виокремлюють такі види захисних механізмів: 



Раціоналізація  – псевдовиправдовування власної поведінки; цей захист 

пов’язаний із усвідомленням і використанням у мисленні лише тієї частини 

інформації, завдячуючи якій власна поведінка постає як добре контрольована і 

така, що не суперечить об’єктивним обставинам. Захист реалізується за 

допомогою переконливих аргументів, для виправдовування своїх особистісних 

або соціально неприйнятних якостей, бажань і дій. Це відбувається у формі 

пояснення поведінки або виправдовування невдач і недосягнення мети. Так, 

людина може виправдовувати свою агресивність тим, що, як сильна людина, не 

може дозволити нікому «сісти собі на шию». Наприклад: я не запізнився, а 

затримався; людина втратила роботу з власної провини, хоча переконує інших, 

що пішла за власним бажанням; переживаючи страх відмови дівчини прийти на 

побачення, хлопець пояснює друзям, що він сам не хотів її запрошувати; жінка з 

надмірною вагою трактує її як перевагу й ознаку жіночності. 

Інтелектуалізація  – виявляється в тому, що людина здогадується про наявність 

придушених імпульсів, але поведінково вони витісняються. Наприклад: людина 

знає, що гнівається, але не проявляє гнів. 

Заперечення – виявляється в тому, що людина не помічає неприємних для неї 

фактів і подій. Це прагнення уникнути нової інформації, що не співпадає з 

існуючими уявленнями про себе. Захист проявляється в ігноруванні потенційно 

тривожної інформації, ухиленні від неї. Заперечення призводить до того, що 

певний зміст ні відразу, ні пізніше не може дійти до свідомості людини. При 

запереченні переорієнтовується увага, тобто людина стає неуважною до тих сфер 

життя і подій, які можуть її травмувати або бути неприємними. Наприклад: 

твердження – я не кричу, а пояснюю; я – не алкоголік; присутні всі ознаки зради, 

однак людина не помічає цього (не хоче). 

Придушення  – проявляється в блокуванні неприємної, небажаної інформації, 

вступає в дію лише тоді, коли небажані дії досягають певної сили. Ця інформація 

зберігається у пам’яті, однак подальше мимовільне пригадування блокується. 

Найчастіше придушуються переживання сексуальних потягів, страху, власної 

слабкості, агресивних намірів проти батьків тощо. Оскільки інформація 

зберігається в пам’яті, вона може проявлятися в обмовках, описах, незграбних 

рухах, нав’язливих станах. Все це у символічні формі відображає зв’язок між 

реальною поведінкою і придушеною інформацією. 

Регресія  – виявляється в тому, що людина поведінково «повертається» на більш 

ранні стадії психосексуального розвитку. Наприклад: довбання у носі; щоб не 

вирішувати проблеми, людина спить удень; прояв дитячої поведінки дорослою 

людиною. 

Витіснення  – відсторонення й утримання поза свідомістю певних психічних 

змістів, це вигнання зі свідомості травмуючи моментів. Виключення подібних 



переживань зі свідомості призводить до забування, причиною якого є бажання 

уникнути невдоволення, яке викликає це переживання. Найчастіше витісняються 

уявлення, пов’язані з потягами, які складно, неможливо або небезпечно 

задовольнити. Наприклад, витіснення травматичного досвіду може на певний час 

забезпечити умови для відновлення психіки людини. Типовим є витіснення 

складних переживань, пов’язаних зі страхом смерті. 

Проекція  – виявляється в тому, що людина виокремлює й локалізує в інших 

якості, почуття, бажання, дії тощо, які сама не визнає і заперечує у собі. Це 

відлуння неусвідомлюваних настанов, яке вивільняє людину від тривоги 

виявлення тієї чи іншої тенденції у себе самої. При виявленні небажаних якостей 

в інших послаблюється почуття провини і це приносить полегшення. 

Побічним продуктом проекції є іронія, сарказм, ворожість. Наприклад, суб’єкт 

наділяє інших якостями, яких не помічає у собі (така людина може стверджувати 

«Усі люди – брехуни»; проектувати образ батька на начальника, образ матері – на 

жінок, з якими спілкується); зла людина не вірить в доброту і щирість інших 

людей). 

Інтроекція – виявляється в тому, що людина наповнює себе цінностями і 

нормами поведінки іншої людини, і це починає керувати її поведінкою. 

Наприклад: «Усі чоловіки – зрадники», – говорить доньці мама, у якої не 

склалося особисте життя. 

Ідентифікація  – злиття з групою, коли людина у висловлюваннях і поведінці 

ототожнює себе з іншими, використовує займенник «ми» замість «я». Наприклад: 

ми вважаємо (підемо), а не 

– я вважаю (піду). Ідентифікація пов’язана з процесом, у якому людина мовби 

включає іншого у власне «Я», привласнює думки, почуття і дії іншої людини. 

Розвивається ідентифікація у дитячих рольових іграх: доньки-матері, пожежники, 

космонавти, виступаючи одним із механізмів самопізнання. Саме так дитина 

засвоює зразки поведінки інших, значущих для неї людей. 

Реактивне утворення  – це психологічна настанова або звичка, які є 

діаметрально протилежними витісненим бажанням, реакцію на них у вигляді 

інверсії бажання, тобто виявляється в тому, що людина діє в протилежність тому, 

чого хоче. Найбільш характерним є для підліткового віку у формі прояву 

протестних реакцій. Реактивні утворення обмежують здатність людини гнучко 

реагувати на події. Водночас позитивним є те, що за допомогою цього механізму 

встановлюються психічні бар’єри (огида, сором, мораль). Наприклад, сором на 

противагу неусвідомленому витісненому бажанню демонструвати себе. 

Заміщення  – зміна об’єкта, на який спрямована дія. Це захист від нестерпної 

ситуації шляхом переносу реакції з недоступного об’єкта на інший – доступний 



або заміни неприйнятної дії на прийнятну. За рахунок такого переносу 

відбувається розрядка напруження, що створюється незадоволенням потреби. 

Наприклад, начальник гримає на секретарку, секретарка гримає на свого сина, 

син б’є собаку, собака кусає начальника; чоловік приділяє більше уваги і добре 

ставиться до свого автомобіля, а не до дружини; людина зривається на крик, 

якщо розуміє, що всі аргументи вичерпано; народження в сім’ї дитини, відразу 

після померлої, коли мати не дала собі можливості відгорювати (дослідники саме 

цим пояснюють ексцентричну поведінку Ван Гога і Сальвадора Далі). 

Сублімація – це захист шляхом переведення сексуальної або агресивної енергії 

людини, надлишкової з точки зору особистісних або соціальних норм в інше 

русло, прийнятне для суспільства, – творчість. Це – суттєва трансформація 

первинного потягу. Проявляється у формах діяльності людини, що не має 

очевидного зв’язку із сексуальністю, але породжується силою сексуального 

потягу. Як основні форми сублімації виступають художня й літературна 

творчість, наукова діяльність, релігія, спорт, ігрова діяльність, політика. 

Малювати легше, ніж вербалізувати свої фантазії, у малюнку травматичні 

переживання представляються без переживання почуття провини. Цим 

пояснюють ефективність малювання в психотерапії, при лікуванні наркоманії, 

заїкання. Наприклад, проблеми в особистому житті – успішна кар’єра; 

нереалізовані сексуальні бажання – написання літературних творів, картин, 

наукових праць тощо. 

Результати перегляду психодинамічного напрямку: А. Адлер і К. Юнг.  

Адлер А. (1870–1937) і К. Юнг (1875–1961), представники раннього 

психоаналітичного напрямку, розійшлися із З. Фройдом в основних питаннях і 

переглянули його теорію із принципово інших позицій. 

Індивідуальна теорія особистості А. Адлера  підкреслює унікальність кожної 

особистості, і тих процесів, які покликані долати певні недоліки індивіда й 

сприяти у прагненні досягнення життєвої мети. Основні принципи його системи 

наступні: індивід трактується як самоузгоджена цілісність, творча й 

самовизначальна сутність; соціальна належність індивіда; людське життя 

розглядається як динамічне прагнення до вищості. 

Згідно з А. Адлером, люди намагаються компенсувати почуття власної 

неповноцінності, яке вони відчули в дитинстві. Переживаючи неповноцінність, 

вони протягом всього життя борються за власне визнання. Кожна людина 

випрацьовує свій унікальний стиль життя, у межах якого вона прагне досягнення 

фіктивних цілей, орієнтованих на перевагу або досконалість. Стиль життя 

особистості найбільш чітко проявляється в її настановах і поведінці, спрямованих 

на вирішення трьох основних життєвих завдань: робота, дружба й любов. 

Останнім конструктом, на якому робиться акцент в індивідуальній психології, є 



соціальний інтерес – внутрішня тенденція людини до участі в створенні 

ідеального суспільства. З позиції А. Адлера, ступінь виразності соціального 

інтересу є показником психологічного здоров’я. Спираючись на оцінку ступеня 

виразності соціального інтересу й ступеня активності щодо цих трьох завдань, А. 

Адлер розрізняв чотири основних типи настанов, що супроводжують стиль життя 

особистості: керуючий тип  (самовпевнені люди із незначною соціальною 

цікавістю, характерною установкою переваги над зовнішнім світом, життєві 

плани вирішують в антисоціальній манері); отримуючий тип  (паразитичне 

ставлення до оточення); уникаючий тип  (відсутність соціальної цікавості та 

активності у вирішенні власних завдань, страх невдач та уникнення вирішення 

життєвих планів); соціально-корисний тип  (поєднання високого рівня 

соціальної цікавості з активністю; праця, дружба і любов розцінюються як 

соціальні проблеми, для вирішення яких необхідне співробітництво та особиста 

мужність). 

Виходячи з важливої ролі соціального контексту в розвитку особистості, А. 

Адлер звернув увагу на порядок народження, як основну детермінанту установок, 

що супроводжують стиль життя. За А. Адлером, порядок народження (позиція) 

дитини в родині має вирішальне значення. Учений розрізняв чотири порядкові 

позиції: первісток, єдина дитина, середня дитина й остання дитина в родині. 

Первісток (старша дитина).  Становище первістка можна вважати заздрісним – 

він одержує безмежну любов і турботу від батьків. Але це триває доти, доки 

наступна дитина не позбавить його своєю появою привілейованого стану. Ця 

подія драматичним чином змінює стан дитини і її погляд на світ. 

Адлер А. часто описував ситуацію первістка при народженні другої дитини, як 

стан «монарха, позбавленого трону», і відзначав, що цей досвід може бути 

надзвичайно травматичним. Однак бій за повернення колишньої центральної 

позиції в родині приречений на невдачу, яких би зусиль первісток не докладав. 

Згодом дитина усвідомлює, що батьки занадто зайняті, щоб терпіти його 

інфантильні вимоги. У результаті подібної сімейної боротьби первісток «привчає 

себе до ізоляції» й засвоює стратегію виживання наодинці, не маючи потреби в 

прихильності або схваленні. А. Адлер вважав, що старша дитина буде наділеною 

прагненням до влади й схильністю до лідерства, тому часто стає берегинею 

сімейних настанов і моральних стандартів. 

Друга (середня) дитина . Другій дитині із самого початку задає темп його 

старший брат або старша сестра: ситуація стимулює її бити рекорди старшого 

сиблінга. Завдяки цьому нерідко темп її розвитку є вищим, ніж у старшої дитини. 

У результаті друга дитина виростає честолюбною. Стиль життя такої людини 

полягає у постійному прагненні довести, що вона краща за свого старшого брата 

або сестру. Отже, для середньої дитини характерна орієнтація на досягнення. 



Остання дитина.  Ситуація останньої дитини унікальна в багатьох аспектах. 

По-перше, вона ніколи не переживає шоку «позбавлення трону» іншим 

сиблінгом; будучи «малям» завжди оточена турботою й увагою з боку не тільки 

батьків, але й старших братів і сестер. По-друге, якщо батьки обмежені в коштах, 

у неї практично немає нічого свого, і їй доводиться користуватися речами інших 

членів родини. По-третє, вона відчуває сильне почуття неповноцінності, поряд із 

відсутністю почуття незалежності. Незважаючи на це, молодша дитина має одну 

перевагу: у неї висока мотивація перевершити старших сиблінгів. 

Єдина дитина.  А. Адлер вважав, що позиція єдиної дитини унікальна, оскільки у 

неї немає інших братів або сестер, з якими доводиться конкурувати. Ця 

обставина, поряд з особливою чутливістю до материнської турботи, часто 

спонукає єдину дитину до сильного суперництва з батьком. Дитина занадто довго 

й багато перебуває під контролем матері й очікує такого ж захисту й турботи від 

інших. Головною особливістю цього стилю життя стає залежність та 

егоцентризм. 

Аналітична психологія К. Юнга.  Іншим прикладом перегляду психодинамічної 

теорії З. Фройда є аналітична психологія К. Юнга, яка описує особистість як 

результат взаємодії спрямованості в майбутнє й вродженої схильності, а також 

надає значення інтеграції протилежних психічних сил для підтримки психічного 

здоров’я. 

Головна розбіжність між обома вченими стосується природи лібідо. З. Фройд 

вбачав в останньому, переважно, сексуальну енергію, у той час як К. Юнг 

розглядав лібідо як творчу життєву енергію, що може сприяти постійному 

особистісному зростанню індивіда. 

Юнг К. виокремлював в особистості три взаємодіючі структури: Его, особисте 

несвідоме й колективне несвідоме. В Его представлене все, що людина 

усвідомлює. Особисте несвідоме – це сховище витісненого зі свідомості певного 

матеріалу та психологічних комплексів. Колективне несвідоме складається з 

архаїчних, споконвічних елементів – архетипів. В архетипах відображений досвід 

усього людства, починаючи від найдавніших предків, що зумовлює наш досвід. 

Найбільш значними архетипами юнгіанської теорії є персона, тінь, аніма, анімус і 

самість. Символом архетипу самості є мандала  – символічне вираження 

цілісності «Я», самості в теорії К. Юнга. 

Юнг К. увів поняття двох типів особистісної орієнтації, або життєвих установок: 

екстраверсія й інтроверсія. Екстраверти рухливі, швидко утворюють зв’язки й 

прихильності; рушійною силою для них є зовнішні фактори. Інтроверти, як 

правило, споглядальні, прагнуть до самотності, їхній інтерес зосереджений на 

самих собі. К. Юнг виокремив також чотири психологічних функції: мислення, 

почуття, відчуття й інтуїція. Мислення й почуття є раціональними функціями, 



відчуття й інтуїція – ірраціональними. Результатом комбінації двох видів 

особистісних орієнтації й чотирьох психологічних функцій є вісім різних типів 

особистості (наприклад, екстравертний розумовий тип). 

Розглядаючи питання про розвиток особистості, К. Юнг особливу увагу 

зосереджує на розвитку в напрямку самореалізації за допомогою інтегрування 

різних елементів особистості – індивідуацію . 

Архетип, у теорії К. Юнга, що стає центром структури особистості, коли всі 

суперечливі сили усередині особистості інтегруються в процесі індивідуації, що 

допомагає індивіду досягти самореалізації, називається самістю. На думку 

вченого, далеко не всі досягають цього найвищого рівня розвитку особистості. 

Его-психологія і деякі пов’язані з нею напрямки в теорії особистості: Е. 

Еріксон, Е. Фромм, К. Хорні.  

Еріксон Е., Е. Фромм та К. Хорні надавали великого значення соціальним і 

культурним впливам у формуванні особистості. 

Зокрема Е. Еріксон розглядав особистість як об’єкт впливу соціальних й 

історичних сил. На відміну від З. Фройда, Е. Еріксон трактує Его як автономну 

особистісну структуру. Його теорія побудована на якостях Его, що з’являються в 

певні періоди життя. 

Згідно з його епігенетичним принципом , людина у своєму розвитку проходить 

через незмінну послідовність стадій, універсальних для людства. Кожна стадія 

супроводжується кризою, зумовленою біологічним дозріванням і соціальними 

вимогами. 

З позиції Е. Еріксона, життєвий цикл людини охоплює вісім психосоціальних 

стадій. Для кожної з них характерний певний тип психосоціальної кризи  – 

критичний період у житті індивіда, обумовлений фізіологічним дозріванням і 

соціальними вимогами; може завершитися як позитивно, так і негативно (табл. 1). 

Учений при цьому розглядає поняття психосоціального мораторію  – період 

пізнього підліткового віку, протягом якого індивіду дається деяка відстрочка в 

прийнятті ролей і відповідальності дорослого. 

Фромм Е. продовжив постфройдистську тенденцію в персонології. 

Гуманістичний психоаналіз  – сформульована Е. Фроммом теорія особистості, у 

якій підкреслюється роль соціологічних, політичних, економічних, релігійних і 

антропологічних факторів у розвитку й формуванні характеру індивіда. 

Він стверджував, що прірва між волею й безпекою дійшла до такої межі, що 

сьогодні самотність, відчуття власної незначущості й відчуженість стали 

визначальними ознаками життя сучасної людини. Людьми рухає бажання втечі 



від волі, що здійснюється за допомогою механізмів авторитаризму, 

деструктивності, конформності автомата. Здоровий шлях звільнення полягає в 

пошуку позитивної свободи завдяки спонтанній активності. 

 

 

 

Фромм Е. описав п’ять екзистенційних потреб, властивих винятково людині. Ці 

потреби базуються на конфліктуючих між собою прагненнях до волі й безпеки: 

потреба у встановленні зв’язків, потреба в подоланні, потреба в коріннях, потреба 

в ідентичності й потреба в системі поглядів і відданості. 

Фромм Е. вважав, що основні орієнтації характеру є наслідком способу 

задоволення екзистенційних потреб, які створюються соціальними, 

економічними й політичними умовами. Непродуктивні типи характеру – 

рецептивний, експлуатуючий, нагромаджуючий і ринковий. Продуктивний 

характер, відповідно до теорії Е. Фромма, представляє собою мету розвитку 

людства; у його основі лежать розум, любов і праця. 

Хорні К. відкинула постулат З. Фройда про те, що фізична анатомія визначає 

особистісні відмінності між чоловіком і жінкою. Вона стверджувала, що 

соціальні стосунки між дитиною й батьками є вирішальним чинником у розвитку 

особистості. Згідно з К. Хорні, у дитинстві основними потребами є задоволення й 

безпека. Якщо поведінка батьків не сприяє задоволенню потреби дитини в 

безпеці, це призводить до базальної ворожості, а та, у свою чергу, веде до 

базальної тривоги. Базальна тривога – відчуття безпорадності у ворожому світі – 

є основою неврозу. Гарне ставлення батьків до дитини сприяє виникненню у неї 

базальної довіри – внутрішнього відчуття, відповідно до якого соціальний світ – 

це безпечне й стабільне місце, а люди, які піклуються, турботливі й надійні. 



Хорні К. описала невротичні потреби людини як основні стратегії 

міжособистісної поведінки: орієнтація «від людей», «проти людей» і «до людей». 

Орієнтація від людей (відособлений тип) – стратегія оптимізації міжособистісних 

стосунків, спрямована на приборкання базисної тривоги за допомогою емоційної 

відособленості від інших людей. 

Орієнтація на людей (поступливий тип) – стратегія оптимізації міжособистісних 

стосунків, спрямована на приборкання базисної тривоги за допомогою надмірної 

залежності від інших людей. 

Орієнтація проти людей (ворожий тип) – стратегія оптимізації міжособистісних 

стосунків, спрямована на приборкання базисної тривоги за допомогою 

домінування й експлуатації інших людей. 

Соціально-когнітивний напрямок в теорії особистості: А. Бандура.  

Бандура А. (1925) описує психологічне функціонування людини в термінах 

безперервних взаємовпливів факторів навколишнього середовища і 

біхевіоральних когнітивних компонентів, які мають провідне значення в 

організації й діяльності людини. Основна теоретична концепція А. Бандури – 

моделювання або научіння через спостереження. Ключове положення про те, що 

моделювання генерує научіння в основному за допомогою своєї інформативної 

функції, яскраво відображає когнітивну орієнтацію мислення А. Бандури. Далі, 

научіння через спостереження регулюється чотирма взаємозалежними факторами 

– процесами уваги, збереження, рухового відтворення й мотивації. 

У соціально-когнітивній теорії зовнішнє підкріплення часто має дві функції – 

інформативну й спонукальну. А. Бандура також підкреслює роль непрямого 

підкріплення, тобто спостереження за тим, як інші одержують підкріплення, і 

самопідкріплення, коли люди підкріплюють свою власну поведінку. 

У соціально-когнітивній теорії важливою частиною є саморегуляція особистості. 

У саморегуляції важливе значення надається процесам самоспостереження та 

самооцінки. 

Когнітивний напрямок в теорії особистості.  

Когнітивний напрямок  персонології підкреслює вплив інтелектуальних або 

розумових процесів на поведінку людини. Дж. Келлі (1905–1967) був одним із 

основоположників цього напрямку (теорія особистісних конструктів). Він 

заснував свій підхід на філософії конструктивного альтернативізму, згідно з 

яким, будь- яка подія для людини відкрита для багаторазового інтерпретування. 

Дж. Келлі порівнював людей з ученими, які постійно висловлюють і перевіряють 

гіпотези про природу речей для того, щоб можна було дати адекватний прогноз 

майбутніх подій. 



Келлі Дж. вважав, що люди сприймають свій світ та інтерпретують свій досвід за 

допомогою чітких систем або моделей – особистісних конструктів . Принаймні 

три елементи необхідні для формування конструкта – два з них повинні 

сприйматися як схожі, а третій елемент повинен сприйматися як відмінний від 

цих двох. 

Кожна людина володіє унікальною конструктною системою, яку використовує 

для інтерпретації життєвого досвіду. Учений описав різні типи особистісних 

конструктів: попереджувальний, констеляторний, припускаючий, усебічний, 

приватний, стрижневий, периферичний, твердий і вільний. 

Келлі Дж. стверджував, що особистість еквівалентна особистісним конструктам, 

які використовуються людиною для прогнозу майбутнього. Він наголошував, що 

не потрібно ніяких спеціальних концепцій (потягу, заохочення, потреби) для 

пояснення мотивації людини – люди мотивовані просто очевидністю факту свого 

життя і бажанням прогнозувати події, які вони переживають. 

Гуманістичний напрямок у теорії особистості: А. Маслоу. 

Гуманістична психологія, або рух третьої сили, перебуваючи під впливом 

екзистенційної філософії, свої основні принципи вбачає в трактуванні 

особистості як єдиного цілого, сприйняття людини як істоти позитивної і творчої 

у своїй основі, і наголошує на вивченні психічного здоров’я. 

Теорія А. Маслоу (1908–1970) описує людську мотивацію в термінах ієрархії 

потреб – від нижчих біологічних до вищих соціальних. Нижчі (основні) потреби в 

ієрархії повинні задовольнятися перш, ніж потреби високого рівня стануть 

домінантою спонукальних сил у поведінці людини (рис. 4). 

Ієрархія потреб, за А. Маслоу, в порядку їхнього домінування представлена так: 

1) фізіологічні  (їжа, кисень, фізична активність, сон, захист від екстремальних 

температур); 

2) безпека й захист  (організація, стабільність, закон, порядок, гарантія захисту 

від загрози хвороби, страху, хаосу); 

3) належності і любові  (групова належність стає домінуючою в прагненні 

людини – задоволення цієї потреби знаходять у друзях, сімейному житті й 

членстві в групах й організаціях); 

4) самоповага  (потреба в самоповазі поділяється на два типи: самоповагу 

(компетентність, упевненість, досягнення, незалежність, свобода) і повагу 

іншими  (престиж, визнання, репутація, статус, 

оцінка і прийняття); 



5) самоактуалізація . Гуманістична природа теорії А. Маслоу особливо яскраво 

проявляється в концепції самоактуалізації – прагненні до найвищої реалізації 

свого потенціалу. 

 

 

 

Маслоу А. також розрізняв дефіцитарні мотиви та мотиви росту. Дефіцитарні 

мотиви спрямовані на зниження напруги, тоді як мотивація росту – на 

підвищення напруги за допомогою пошуку нових і хвилюючих переживань. А. 

Маслоу акцентує увагу на існуванні метапотреб людини (істина, краса, 

справедливість), за допомогою яких він описав самоактуалізуючих людей, і 

висунув теорію, що ці потреби біологічно закладені в людях так само, як і 

дефіцитарні потреби. Незадоволення метапотреб викликає метапатологію – 

апатію, цинізм і відчуження. 

Системно-діяльнісний, історико-еволюційний підходи  склалися у вітчизняній 

психології (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Е. Ільєнков, С. Рубінштейн, Г. Костюк, О. 

Леонтьєв, А. Петровський та ін.). Властивості людини як індивіда розглядаються 

прихильниками цього підходу як «безособові» передумови розвитку особистості, 

які в процесі життєвого шляху можуть стати продуктом цього розвитку. 

Соціокультурне середовище становить лише джерело розвитку особистості, а не 

чинник, що безпосередньо визначає поведінку. Як умова реалізації діяльності 

людини воно є носієм тих суспільних норм, цінностей, ролей, знарядь, системи 

знаків, з якими індивід має справу. Справжня основа й рушійна сила особистості 

– спільна діяльність і спілкування. Взаємовідносини між індивідом як продуктом 

антропогенезу, особистістю, що засвоїла суспільно- історичний досвід, і 

індивідуальністю, що перетворює світ, можуть бути передані формулою: 

«Індивідом народжуються. Особистістю стають. Індивідуальність відстоюють». 



Акцент на суспільно-історичній природі особистості є визначальною ознакою 

праць вітчизняних психологів. Саме трактування поняття «особистість» 

представлене вченими в широкому та вузькому його розуміннях. 

Автори, котрі дотримуються більш широкого розуміння особистості, включають 

у її структуру також індивідуальні, біофізичні характеристики організму, 

наприклад, інертність- рухливість нервових процесів (Б. Ананьєв) або такі 

«природно зумовлені» властивості, як властивості зору (С. Рубінштейн). 

У вузькому розумінні особистість – особливе утворення, «особлива цілісність», 

яка виникає на порівняно пізніх етапах онтогенетичного розвитку (О. Леонтьєв). 

Це утворення породжується специфічно людськими стосунками. Як основну для 

аналізу особистості О. Леонтьєв запроваджує категорію діяльності. Структура та 

компоненти особистості розкриваються через мотиваційно-потребнісну сферу. 

Потреби є вихідним пунктом будь-якої діяльності та опредметнюються в 

мотивах. 

Наприкінці 70-х років склався системний підхід  до вивчення проблем 

особистості. У межах цього підходу особистість розглядається як відносно стійка, 

структурована сукупність психічних властивостей, як результат входження 

індивіда в простір міжіндивідуальних зв’язків. 

 

 

Теорія Я-концепції 

Дж. Мід ввів поняття Я-концепції, яка стала популярною в психології 20 

століття. Для Дж. Міда Я-концепція пов’язана з груповими нормами. Очікуваннями, 

установками інших людей та відгуком на ці норми окремої людини. У. Джемс вважав, 

що формування Я-концепції є результат індивідуального самопізнання і не залежить 

від соціальної взаємодії. Далі в психології виникали і інші підходи стосовно Я-

концепції. 

Феноменологічний підхід (К. Роджерс) Я-концепцію повязує з сприйняттям 

людиною саму себе, своїх вчинків, почуттів, потреб та інш. Для Роджерса Я-

концепція – це система самосприйняття самого себе, яка впливає на мотивацію 

поведінки, самооцінку, впевненість у собі. Я-концепція виникає в процесі 

накопичення власного досвіду, зворотнього зв’язку інших людей, взаємодії з 

навколишнім середовищем, нав’язаних стереотипів та власних інтерпретацій. Разом з 

Я-концепцією виниувє потреба в позитивному відношенні з боку оточення та потреба 

в самоповазі. Саме ці елементи складають зміст тенднції до само актуалізації. 



Структура Я-концепції складається по Роджерсу з двох елементів: Я- ідеального 

та Я-реального. Розходження між ними викликає у людини напругу та невроз. Щоб 

уникнути цієї дисгармонії необхідно Я-ідеалне приблизити до реального. 

Я-концепція – це те, яким себе бачить індивід. Я-ідеальне – це той образ, якому 

людина хотіла б відповідати. Я-реальне – це те, як людина себе оцінює в даний час. Є 

ще один елемент Я-концепції – це якою людину бачать інші. Совпадіння трьох 

елементів Я-концепції майже ніколи не зустрічається. 

Розходження між елементами Я-концепції являється джерелом активності 

субекта по побудові іміджу. Формування іміджа  є процесс зближення трьох елементів 

Я-концепції. 

 

Тема 9. Темперамент.  

1.Поняття темпераменту.  

2.Психологічні теорії темпераменту.  

3.Характеристика типів темпераменту.  
 

Етімологія слова «темперамент» (домірність, поєднання чогось у 

правильних пропорціях) бере свій початок у вченні Гіппократа (У ст. до н. е.) 

про співвідношення в організмі різних соків чи рідин. Гален (II ст. н. е.) описав 

9 гуморальних типів і вперше зв’язав їх з особливостями поводження людей. 4 

типи одержали широку популярність: сангвінік (перевага крові), холерик 

(перевага жовчі), флегматик (перевага слизу, флегми), меланхолік (перевага 

чорної жовчі). Мальовничі портрети типових представників цих груп були дані, 

зокрема, І. Кантом і французьким письменником Стендалем. У Канта опис 

темпераменту містить у собі поряд з формально-динамічними особливостями 

поводження перерахування рис характеру й особистості. 

В описах Канта крім змішання рис темпераменту, характеру й 

особистості звертає на себе увагу оцінний підхід до темпераментів (виділення 

серед них гарних і поганих), відлуння якого можна знайти в роботах І.П. 

Павлова. Німецький психолог В. Вундт одним з перших сформулював ідею про 

те, що кожен темперамент має свої достоїнства і недоліки і що властивості 

темпераменту треба не переробляти, а враховувати, сучасною мовою ця задача 

формулюється як формування індивідуального стилю діяльності. 

Пізніше на зміну гуморальним теоріям темпераменту прийшли  

конституціональні, в яких особливості темпераменту пов’язувалися з будовою 

тіла, а також  закономірностями роботи нервової системи. 

Зараз під темпераментом найчастіше розуміють сукупність динамічних 

характеристик поводження людини, що виявляються в загальній 

активності (обсяг взаємодій людини з оточенням, ініціативність, готовність до 

дії), в особливостях моторики (темп, ритм, швидкість, загальна кількість рухів, 



їхня амплітуда) і в емоційності (вразливість, імпульсивність, емоційна 

збудливість, швидкість виникнення емоцій, їхня сила, швидкість зміни їхнього 

знака – позитивного на негативний і навпаки, модальність домінуючих емоцій). 

Темперамент детермінований в основному генетично. Він може в ряді випадків 

впливати на вибір професії, вироблення оптимального індивідуального стилю 

діяльності і побічно – на формування особистості і соціальний статус людини. 

Подальше вивчення темпераменту розвивалося в двох напрямках: почали 

вивчатися не тілесна організація, а індивідуальні властивості і закономірності 

роботи нервової системи; набули широкого застосування методи факторного 

аналізу, що фактично виступив як альтернатива типологічному підходу. 

У фізіології вищої нервової діяльності дуже успішно йшло вивчення 

властивостей нервової системи під керівництво І. П. Павлова, що завершилося 

виділенням типів нервової системи або типів вищої нервової діяльності. В 

основу цієї типології були покладені індивідуальні розходження тварин і 

людини за такими показниками роботи нервової  системи як  сила збудження     

і сила гальмування, а також урівноваженість чи неврівноваженість цих процесів 

і рухливість-інертність. 

Сила процесів збудження вважалася Павловим найбільш важливою 

властивістю. Визначалася вона як працездатність або функціональна 

витривалість нервової системи. У дослідах сила нервової системи, що 

визначається за силою збудження, вимірюється тривалістю роботи з 

подразником середньої сили або здатністю відповідати хоча б протягом 

короткого часу на дію дуже сильного подразника без переходу в стан 

позамежного (охоронного) гальмування. 

Сила процесу гальмування визначається здатністю виробляти умовний 

гальмівний рефлекс, тобто мова йде про функціональну працездатність 

нервової системи при реалізації гальмування. В цьому випадку фактично 

йдеться про здатність затримати реакцію на той подразник, що раніше її 

викликав. 

Під врівноваженістю мається на увазі наявність балансу між силою 

процесу збудження і силою процесу гальмування. Рухливість визначає 

швидкість переходу одного нервового процесу в іншій (збуджувального в 

гальмівний чи навпаки). Інертність є показником повільності такого роду 

переходів. 

Комбінація зазначених властивостей нервової системи утворює певні 

типи. Теоретично таких типів повинно бути 8, але звичайно розглядалося лише 

4, тому що виділено лише один тип зі слабкою чи неврівноваженою системою. 

Характеристика типів вищої нервової діяльності і типів темпераменту за 

І.П. Павловим: 

1. СИЛЬНИЙ, ВРІВНОВАЖЕНИЙ, РУХЛИВИЙ (сангвінік) – людина 

швидка, яка легко пристосовується до мінливих умов життя та успішно 



опирається його труднощам. 

2. СИЛЬНИЙ, ВРІВНОВАЖЕНИЙ, ІНЕРТНИЙ (флегматик) – реагує на 

зовнішні впливи спокійно і повільно, не схильний до зміни свого оточення, 

добре справляється із сильними і тривалими подразниками. 

3. СИЛЬНИЙ, НЕВРІВНОВАЖЕНИЙ, З ПЕРЕВАГОЮ ЗБУДЖЕННЯ 

(холерик) – має велику життєву енергію, але йому не вистачає самовладання; 

запальний і нестриманий. 

4. СЛАБКИЙ ТИП (МЕЛАНХОЛІК) – малорухомий, часто пасивний і 

загальмований; сильні подразники можуть викликати різні порушення 

поводження, аж до повного припинення всякої діяльності. 

 

 Характеристика типів темпераментів. 

Сангвінік – людина безтурботна, сповнена надій; кожній речі вона на 

мить надає великого значення, а через хвилину вже перестає про неї думати. 

Сангвінік чесно обіцяє, але не тримає свого слова, тому що він до цього 

недостатньо глибоко обміркував, у змозі він чи ні його стримати. Він досить 

добродушний для того, щоб надати допомогу іншому; гарний співрозмовник, 

жартівник і веселун, нічому у світі він не надає великого значення, і всі люди 

його друзі. Легко грішить і також легко кається, але незабаром забуває про своє 

каяття. Робота його стомлює, але він без утоми займається тим, що в сутності є 

тільки гра, тому що витримка не по його частині. 

Холерик – гарячий, спалахує, як солома, але при поступливості інших 

швидко остигає. У його гніві немає ненависті, і він любить іншого тим 

сильніше, чим скоріше той йому уступає. Його діяльність швидка, але 

нетривала. Він неохоче бере на себе справи саме тому, що в нього немає 

витримки; охоче стає начальником, щоб керує справами, але сам вести їх не 

хоче. Його основна пристрасть – честолюбство; любить похвалу, блиск, 

помпезні церемонії. Охоче бере під свій захист інших, на перший погляд 

великодушний, але не з любові до ближнього, а з гордості, тому що самого себе 

він любить більше. Холеричний темперамент – самий нещасливий із усіх 

темпераментів, тому що викликає у інших людей більший спротив, ніж інші 

темпераменти. 

Флегматик – слабка сторона людини з флегматичним темпераментом – 

схильність до бездіяльності, небажання братися до справи, навіть якщо 

спонукання до цього дуже сильні. Сильна ж його сторона – у здатності 

приходити в рух, хоча і не легко і не швидко, зате надовго. Флегматику не 

подобається гніватися, тому він за звичай довго коливається, чи слід йому 

розсердитися; холерик може сказитися з люті через неможливість вивести з 

рівноваги таку людину. Хоча у флегматика звичайна частка розуму і він 

позбавлений лиску, але зате він виходить із принципів, а не з інстинктів. Його 

вдалий темперамент заміняє йому мудрість і навіть у повсякденному житті його 



часто називають філософом. Своїм темпераментом він перевершує інших, не 

зачіпаючи їхнього марнославства. Його часто називають пронозою, тому що 

спрямовані в нього стріли відскакують, як від мішка з ватою. 

Меланхолік – людина, схильна до меланхолії, надає усьому, що її 

стосується, велике значення, скрізь знаходить приводи для побоювання і 

звертає увагу насамперед на труднощі, тому її думки значно глибші, ніж 

сангвініка. Вона не легко дає є обіцянки, тому що не може не виконати їх, а в 

можливості виконати постійно сумнівається. Постійні сумніви роблять таку 

людину заклопотаною і не схильною до веселощів. Але той, хто сам змушений 

обходитися без радості, навряд чи побажає її іншому. 

 

Тема 10. Характер. 

 

1. Поняття характеру.  

2. Структура характеру.  

3. Типи акцентуйованих особистостей та їх ознаки. 

 

Можна  виділити  три  підходи  до  розуміння  того,  що  таке  характер: 

1) характер – це одна з підструктур особистості (тобто характер і 

особистість –поняття різні);  

2) характер – це ядро особистості (тобто характер і особистість – поняття 

практично тотожні);  

3) «характер» і «особистість» не тотожні, але тісно пов’язані (характер 

впливає на вибір цілісних актів поведінки, але з опорою на їхню змістовну 

сторону, тобто той зміст, у контексті якого здійснюється вибір, 

відрізняється від особистісного вибору при здійсненні вчинку). 

Якщо в основі темпераменту лежать природні динамічні особливості 

нервової системи людини, то характер значною мірою зумовлений суспільним 

життям людини, засвоєним соціальним досвідом.  

Характер – це сукупність сталих індивідуальних особливостей 

особистості, які виявляються в її діяльності і поведінці, у ставленні до інших 

людей, до навколишнього середовища, до праці, до самого себе. Ядром 

характеру у дорослої людини є її система ставлень – до себе, до інших, до праці 

тощо. Стрижнем характеру є морально-вольові якості людини, від вираженості 

яких залежить реалізація її системи ставлень. Характер кожної людини являє 

собою поєднання сталих та динамічних якостей. Сталі якості, що утворюють 

основу характеру, формуються та закріплюються поступово в процесі пізнання 

і практичної діяльності і стають типовими для даної людини. Однак у 

реальному житті типові риси характеру спостерігаються через їх конкретні 

прояви, які можуть змінюватися залежно від ситуації, впливу інших людей, 

кола спілкування,  стану здоров'я, віку тощо. 

В психології існує декілька підходів до пояснювання співвідношення 

природного і набутого в характері людини. Згідно з першим підходом, характер 



зводиться до суми темпераменту і конституційних відмінностей, тобто 

обумовлюється лише спадковістю. Другий підхід вбачає залежність характеру 

лише від умов життя та соціалізації особистості, не знаходячи у ньому місця 

для біологічних передумов. Більш визнаний у вітчизняній психології третій 

підхід, згідно з яким характер слід розглядати як сплав типу вищої нервової 

діяльності людини і певних тимчасових нервових зв’язків у корі головного 

мозку, що утворюються під впливом життєвого досвіду. Характер знаходить 

прояв у поведінці, діяльності, а також у манері спілкування людини. Якості 

характеру виявляються також у міміці, пантоміміці. Однак визначення 

характеру за зовнішністю – дуже складне завдання, оскільки деякі люди 

намагаються замаскувати внутрішній зміст характеру зовнішньою грою. Проте, 

як би майстерно не грала людина ту чи іншу роль, вона іноді «знімає» маску, до 

якої звикли оточуючі, і показує своє справжнє обличчя. Дуже часто таке 

трапляється у конфліктних ситуаціях. 

Структура характеру. Виступаючи як інтегральний показник проявів 

особистості, характер включає в себе різні компоненти таких підструктур як 

спрямованість, переконання, розумові риси, волю, емоції, темперамент. 

Структура характеру виявляється у закономірній залежності між згаданими 

компонентами. Більшість дослідників виділяють в структурі характеру, що вже 

склався, зміст і форму. Зміст характеру складає спрямованість особистості: її 

матеріальні та духовні потреби, інтереси, ідеали та соціальні установки. Зміст 

характеру виявляється у вигляді певних ставлень, які вказують на вибіркову 

активність людини. В різних формах характеру виявляються різні способи 

прояву ставлень, емоційно-вольових особливостей поведінки, темпераменту. 

Вивчення і розуміння такого складного цілого, як характер, не є можливим без 

аналізу його окремих сторін або типових проявів – рис характеру. Під рисами 

характеру розуміють індивідуальні звичні форми поведінки людини, через які 

виявляється її ставлення до дійсності. В структурі характеру умовно виділяють 

дві групи рис. Першу групу складають риси, які входять до підструктури 

спрямованості особистості. Це сталі потреби, інтереси, нахили, цілі, ідеали, а 

також система ставлень особистості, які виступають підставою для класифікації 

основних рис характеру, а саме: 

• ставлення до інших людей, яке виявляється через такі риси характеру як 

«товариськість-замкненість», «правдивість-облудність», «тактовність-

бруталь- ність»; 

• ставлення до справи, яке виявляється через такі риси характеру як 

«відповідальність-несумлінність», «працьовитість-лінощі»; 

• ставлення до себе, яке виявляється через такі риси характеру як 

«скромність-самозакоханість», «гордість-смиренність», «самокритичність- 

самовпевненість»; 

• ставлення до власності, яке виявляється через такі риси характеру як 

«щедрість-жадібність», «акуратність-неохайність», «ощадливість-



марно- тратність». 

До другої групи відносять інтелектуальні, вольові та емоційні риси 

характеру: кмітливість, рішучість, ніжність та ін. Усі риси характеру можна 

також розподілити на основні (провідні), які задають загальну спрямованість 

розвитку всього комплексу його проявів, і другорядні, зумовлені основними. 

Знання провідних рис характеру дозволяє зрозуміти його суть, передбачити 

основні прояви. Наприклад, якщо провідною рисою студента є 

відповідальність, він прагне виконувати усі навчальні завдання, складати заліки 

та іспити у встановлений термін. Якщо ж провідна риса – лінощі, студент 

завжди знаходитиме виправдання невчасному виконанню графіка навчального 

процесу. 

Характер як інтегральне утворення найбільш повно виявляє себе у 

повноті, цілісності, визначеності, силі. Кожна з цих властивостей акумулює у 

собі декілька якостей особистості. Повнота характеру вказує на гармонійний 

розвиток розумових, моральних, емоційно-вольових якостей особистості, 

різнобічність її прагнень і захоплень. Цілісність характеру – це єдність 

психічного складу людини, незалежність проявів рис характеру від ситуацій, 

відсутність розбіжностей у поглядах, єдність слова та діла. Визначеність 

характеру виявляється у сталості поведінки, яка базується на переконаннях та 

моральних уявленнях, що складають смисл життя і діяльності людини. Сила 

характеру – це енергія, з якою людина прагне досягти поставлених цілей, її 

здатність до концентрації зусиль при зустрічі з перешкодами і труднощами, 

вміння їх долати. В характері кожної людини можна виділити типові 

(загальнолюдські, національні тощо) та індивідуальні риси, які 

взаємодоповнюють одні одних і утворюють цілісний психічний склад 

особистості. 

Акцентуйовані особистості – це особистості, які не володіють своїм 

характером і не в змозі контролювати прояви свого темпераменту. Акцентуації 

розглядають як варіант норми, але норми досить своєрідної. У сприятливих для 

акцентуйованої особистості умовах (тобто таких, які відповідають її рисам і не 

викликають у неї надмірної для неї психоемоційної напруги) ця особистість 

цілком «нормальна», тобто адекватна. Але в умовах для неї несприятливих в її 

поведінці виникають відхилення, які у найбільш тяжких випадках нагадують 

певні типи психопатій. Німецький психіатр К. Леонгард виділив10 типів 

акцентуацій, які поділив на дві групи: акцентуації характеру (демонстративний, 

педантичний, застрягаючий, збудливий типи) і акцентуації темпераменту 

(гіпертимічний, дистимічний, тривожно-боязкий, циклотимічний, афективний, 

емотивний типи).  

Акцентуація - це загострення одних рис характеру або темпераменту з 

одночасним послабленням інших. Акцентуйована особистість не володіє своїми 

рисами, швидше вони володіють нею, обумовлюючи її поведінку і тоді, коли ця 

поведінка шкодить інтересам особистості. 



Про патологію характеру в медичному розумінні цього слова можна 

говорити, якщо спостерігаються наступні три ознаки: порушення характеру 

носять тотальний характер (виявляються в різних сферах життя); стабільно 

виявляються протягом тривалого часу; супроводжуються соціальною 

дезадаптацією. Психопатії можуть бути різного ступеня вираженості, але в 

будь-якому випадку їх варто відрізняти від акцентуацій характеру, під якими 

розуміються крайні варіанти норми, коли окремі риси характеру надмірно 

посилені, унаслідок чого виникає вибіркова уразливість відносно деяких 

психогенних впливів при гарній і навіть підвищеній стійкості до інших. 

Акцентуації характеру можуть бути прихованими чи явними в залежності від 

ступеня їх виразності. Залишається відкритим дотепер питання, що широко 

дискутується, про існування так званого нормального характеру (позбавленого 

хоча б прихованої акцентуації). 

 

Типи акцентуйованих особистостей та їх ознаки: 

 

Демонстративний тип. Характеризується підвищеною здатністю до 

витіснення, демонстративністю поведінки, жвавістю, рухливістю, легкістю у 

встановленні контактів. Схильний до фантазування, брехливості і удаваності, 

спрямованих на прикрашання своєї персони, до авантюризму, артистизму, 

позерства. Ним рухає прагнення до лідерства, потреба у визнанні, жадання 

постійної уваги до своєї персони, жадання влади, похвали; перспектива бути 

непоміченим обтяжує його. Він демонструє високу пристосовність до людей, 

емоційну лабільність (легку зміну настроїв) за відсутності глибоких почуттів, 

схильність до інтриг (при зовнішній м’якості манери спілкування). 

Відзначається безмежний егоцентризм, жадання захоплення, співчуття, 

шанування і здивування. Зазвичай похвала інших в його присутності викликає у 

нього особливо неприємні відчуття, він цього не виносить. Прагнення до 

компанії зазвичай пов’язане з потребою відчути себе лідером, зайняти 

виняткове положення. Самооцінка дуже далека від обʼєктивності. Може 

дратувати своєю самовпевненістю і високими домаганнями, сам систематично 

провокує конфлікти, але при цьому активно захищається. Маючи патологічну 

здатність до витіснення, він може повністю забути те, про що не бажає знати. 

Це розковує його у брехні. Зазвичай бреше з безневинним обличчям, оскільки 

те, про що він говорить, в даний момент для нього є правдою; мабуть, 

внутрішньо він не усвідомлює свою брехню або ж усвідомлює дуже неглибоко, 

без помітних гризот сумління. Здатний захопити інших неординарністю 

мислення і вчинків. У компанії служить каталізатором розкутого спілкування; 

має розвинену інтуїцію. У несприятливих ситуаціях (необхідність виконувати 

копітку, «чорну», невдячну роботу; необхідність «напружуватися» без надії 

бути поміченим або займатися монотонною діяльністю самостійно) демонструє 



«втечу в хворобу», імітуючи відому йому симптоматику аж до непритомності 

(правда, знепритомнівши падає обов’язково комусь на руки або на м’яку 

канапку з тим, щоб не забитися). У важчих випадках вдається до шантажного 

суїциду. 

Застрягаючий тип. Його характеризує помірна товариськість, занудство, 

схильність до моралізаторства, неговіркість. Часто страждає від уявної 

несправедливості по відношенню до себе. У зв’язку з цим проявляє 

настороженість і недовірливість по відношенню до людей, чутливий до образ і 

прикрощів, уразливий, підозрілий, відрізняється мстивістю, довго переживає 

неприємності, що сталися, не здатний легко відходити від образ. Для нього 

характерна зарозумілість, часто виступає ініціатором конфліктів. Йому 

притаманна самовпевненість, жорсткість установок і поглядів, має сильно 

розвинене честолюбство, що часто приводять до наполегливого затвердження 

своїх інтересів, які він відстоює з особливою енергійністю. Прагне 

добитисявисоких показників у будь-якій справі, за яку береться, і проявляє 

велику завзятість в досягненні своїх цілей. Основною рисою є схильність до 

афектів (правдолюбство, образливість, ревнощі, підозрілість), інертність в 

прояві афектів, в мисленні і моториці. 

Педантичний тип. Характеризується ригідністю, інертністю психічних 

процесів, тяжкістю на підйом, довгим переживанням травмуючих подій. У 

конфлікти вступає рідко, виступаючи швидше пасивною, ніж активною 

стороною. В той же час дуже сильно реагує на будь-який прояв порушення 

порядку. На службі поводиться як бюрократ, предʼявляючи оточенню багато 

формальних вимог. Пунктуальний, акуратний, особливу увагу приділяє чистоті 

і порядку, скрупульозний, добросовісний, схильний жорстко дотримуватися 

плану, у виконанні дій неквапливий, посидючий, орієнтований на високу якість 

роботи і особливу акуратність, схильний до частих самоперевірок, сумнівів в 

правильності виконаної роботи, буркотінню, формалізму. Залюбки посту- 

пається лідерством іншим людям. 

Збудливий тип. Недостатня керованість, послаблення контролю над потягами і 

спонуканнями поєднуються у людей такого типу з владою фізіологічних 

потягів. Для нього характерна підвищена імпульсивність, інстинктивність, 

грубість, занудство, похмурість, гнівливість, схильність до хамства і лайки, до 

тертя і конфліктів, в яких сам і є активною, провокувальною стороною. 

Дратівливий, запальний, часто міняє місце роботи, незлагідний в колективі. 

Відзначається низька контактність в спілкуванні, сповільненість вербальних і 

невербальних реакцій, ваговитість вчинків. Для нього ніяка праця не стає 

привабливою, працює лише в міру необхідності, проявляє таке ж небажання 

вчитися. Байдужий до майбутнього, цілком живе сьогоденням, бажаючи 

витягнути з нього масу розваг. Підвищена імпульсивність або реакція 

збудження гасяться насилу і можуть бути небезпечні для оточення. Він може 



бути владним, вибираючи для спілкування найбільш слабких. 

Гіпертимний тип. Людей цього типу відрізняє велика рухливість, 

товариськість, балакучість, вираженість жестів, міміки, пантоміміки, надмірна 

самостійність, схильність до пустощів, нестача почуття дистанції в стосунках з 

іншими. Часто спонтанно відхиляються від первинної теми в розмові. Скрізь 

вносять багато шуму, люблять компанії, прагнуть командувати. Вони майже 

завжди мають дуже гарний настрій, хороше самопочуття, високий життєвий 

тонус, нерідко квітучий вид, хороший апетит, здоровий сон, схильність до 

обжерливості і інших радощів життя. Це люди з підвищеною самооцінкою, 

веселі, легковажні, поверхневі і в той же час діловиті, винахідливі, блискучі 

співрозмовники; люди, що уміють розважати інших, енергійні, діяльні, 

ініціативні. Велике прагнення до самостійності (у підлітків) може бути 

джерелом конфліктів. Їм властиві спалахи гніву, роздратування, особливо коли 

вони зустрічають протидію, терплять невдачу. Схильні до аморальних вчинків, 

підвищеної дратівливості, прожектерства. Недостатньо серйозно відносяться до 

своїх обов’язків; важко переносять умови жорсткої дисципліни, монотонну 

діяльність, вимушену самотність. 

Дистимічний тип. Люди цього типу відрізняються серйозністю, навіть 

пригніченістю настрою, повільністю, слабкістю вольових зусиль. Для них 

характерні песимістичне відношення до майбутнього, занижена самооцінка, 

низька контактність, небагатослівність у бесіді, мовчазність. Домосіди, 

індивідуалісти; товариства, шумних компаній зазвичай уникають, ведуть 

замкнутий спосіб життя. Часто похмурі, загальмовані, схильні фіксуватися на 

тіньових сторонах життя. Вони добросовісні, цінують тих, хто з ними дружить, 

і готові їм підкорятися; їм властиво загострене почуття справедливості. 

Відрізняються сповільненістю мислення. 

Тривожний тип. Людям цього типу властиві низька контактність, мінорний 

настрій, боязкість, лякливість, невпевненість в собі. Діти тривожного типу 

часто бояться темряви, тварин, бояться залишатися одні. Вони стороняться 

шумних і жвавих однолітків, не люблять шумних ігор, боязкі, сором’язливі; 

важко переживають контрольні, іспити, перевірки, соромляться відповідати 

перед усім класом. Охоче підкоряються опіці старших; нотації дорослих 

можуть викликати у них муки совісті, відчуття провини, сльози, відчай. У них 

рано формується почуття обов’язку, відповідальності, високі моральні і етичні 

вимоги. Почуття власної неповноцінності намагаються замаскувати в 

самоствердженні через ті види діяльності, де вони можуть більшою мірою 

розкрити свої здібності. Властиві їм з дитинства образливість, чутливість, 

соромливість заважають зблизитися з тими, з ким хочеться, особливо слабкою 

ланкою є реакція на відношення до них оточення. Непереносимість кепкувань, 

підозри супроводжуються невмінням постояти за себе, відстояти правду при 

несправедливих звинуваченнях. Рідко вступають в конфлікти з оточенням, 



граючи в них в основному пасивну роль, в цих ситуаціях шукають підтримки і 

опори. Доброзичливі, самокритичні, виконавчі. Внаслідок своєї беззахисності 

нерідко служать цапом відбувайлом, мішенями для жартів. 

Екзальтований тип. Яскрава риса цього типу – здатність захоплюватися, а 

також усмішливість, відчуття щастя, радості, насолоди. Ці почуття у них 

можуть виникати з причини, яка у інших не викликає захвату, вони легко 

приходять в захват від радісних подій і в повний відчай – від сумних. Їм 

властива висока контактність, балакучість, влюбливість. Такі люди часто 

сперечаються, але не доводять справи до відкритих конфліктів. У конфліктних 

ситуаціях вони бувають як активною, так і пасивною стороною. Прив’язані до 

друзів і близьких, альтруїстичні, мають почуття співчуття, добрий смак, 

проявляють яскравість і щирість почуттів. Можуть бути панікерами, схильні до 

миттєвих настроїв, поривчасті, легко переходять від стану захвату до стану 

печалі, мають лабільність психіки. 

Емотивний тип. Цей тип споріднений екзальтованому, але прояви його не такі 

бурхливі. Для них характерні емоційність, чутливість, тривожність, 

балакучість, глибокі реакції в області тонких почуттів. Найбільш виражена їх 

риса – гуманність, співпереживання іншим людям або тваринам, чуйність, 

м’якосердість, здатні радіти чужим успіхам. Вразливі, слізливі, будь-які життєві 

події сприймають серйозніше, ніж інші люди. Підлітки гостро реагують на 

сцени з фільмів, де кому-небудь загрожує небезпека, сцена насильства може 

викликати у них сильне потрясіння, яке довго не забудеться і може порушити 

сон. Рідко вступають в конфлікти, образи носять в собі, не випліскуючи їх 

назовні. Їм властиве загострене почуття обов’язку, виконавчі. Дбайливо 

відносяться до природи, люблять вирощувати рослини, доглядати за тваринами.  

Циклотимний тип. Характеризується зміною гіпертимних і дистимних станів. 

Їм властиві часті зміни настрою, а також залежність від зовнішніх подій.  

Радісні події викликають у них жадобу діяльності, підвищену балакучість, 

скачку ідей (гіпертимію); сумні – пригніченість, уповільнення реакцій і 

мислення, також міняється їх манера спілкування з навколишніми людьми. У 

підлітковому віці можна виявити два варіанти циклотимічної акцентуації: 

типові і лабільні циклоїди. Типові циклоїди в дитинстві справляють враження 

гіпертимних, але потім проявляється млявість, знесилення; те, що раніше 

давалося легко, тепер вимагає непомірних зусиль. Раніше шумні і жваві, вони 

стають в’ялими домосідами, спостерігається падіння апетиту, безсоння або, 

навпаки, сонливість. На зауваження реагують роздратуванням, навіть грубістю і 

гнівом, в глибині душі, проте, впадаючи при цьому в смуток, глибоку депресію, 

не виключені суїциїдальні спроби. Вчаться нерівно, упущення надолужують 

важко, відчувають відразу до занять. У лабільних циклоїдів фази зміни настрою 

зазвичай коротші, ніж у типових циклоїдів. Погані дні відрізняються більшою 

насиченістю поганим настроєм, ніж млявістю. В період підйому висловлюють 



бажання мати друзів, бути в компанії. Настрій впливає на самооцінку. 

 

 

Тема 11. Здібності. 

Задатки та здібності. Підходи до вивчення здібностей. Поняття про 

здібності, їх ознаки. Типологія здібностей. Формування та розвиток здібностей.  

Тема 12. Психічні процеси. 

1.Відчуття та його властивості. Види відчуттів.  

2.Сприйняття та його розвиток. 

3. Уява та її розвиток. 

Відчуття 

Повсякчас на людину безпосередньо діють звуки, кольори, запахи, тепло, холод 

тощо, силу яких, власне, i їх наявність, вона може визначати лише завдяки 

існуванню такого психічного явища як відчуття. Спочатку вчення про відчуття 

виникло й розвивалося у філософії як частина теорії пізнання й трактувалося 

дуже широко, охоплюючи всі явища чуттєвого відображення. Давньогрецькі 

філософи Геракліт і Протагор ще в V ст. до н.е. розглядали відчуття як джерело 

людського пізнання. 

У сучасній психологічній науці відчуття  (англ. sensation) розуміють як 

пізнавальний психічний процес безпосереднього чуттєвого відображення 

(пізнання) окремих властивостей явищ та предметів об’єктивного світу, що 

виникає при їх безпосередньому впливі на органи чуття i збудженні нервових 

центрів кори головного мозку . 

Фізіологічна основа відчуттів  – складна діяльність органів чуття. I. Павлов 

назвав цю діяльність аналізаторною, а системи складно організованих клітин, які 

безпосередньо здійснюють аналіз, синтез подразників, – аналізаторами ( від 

грец. аnalysis – розкладання, розчленування). Аналізатор складається з трьох 

частин: 

– рецепторної  (від лат. receptor – такий, що сприймає), яка перетворює енергію 

подразнення в процес нервового збудження; 

– провідної  (від лат. affero – приношу, доставляю), нерви якої передають 

сигнали збудження, які виникли в рецепторі, до вищих відділів центральної 

нервової системи, а також еферентної (від лат. efferens – такий, що виносить) 

нерви, по яких імпульси з вищих центрів нервової системи передаються до 

нижчих рівнів аналізаторів і регулюють їх активність; 

– центральної , яка в корі та підкірці головного мозку здійснює 



основну обробку нервових імпульсів, що надходять з периферії. 

Відчуття виникає як відповідь, реакція нервової системи на той чи інший 

об’єктивний подразник. Під час дії на рецептор відповідного йому подразника 

енергія останнього перетворюється на нервовий процес – збудження. Збудження, 

що виникло, передається по провідних (аферентних) шляхах до коркових клітин 

аналізатора. Коли збудження доходить до цих клітин, виникає відповідь 

організму на подразнення. 

Світ відчуттів різноманітний. Різні форми логічного групування відчуттів 

пов’язані з класифікаціями рецепторів, органів чуття та сенсорних систем. 

У психології традиційно використовуються такі класифікації відчуттів: 

– класична , за Аристотелем (384–322 до н.е.), яка групує відчуття за зовнішніми 

органами чуття (зір, слух, нюх, смак і дотик); 

– за категоріями модальності , (за Г. фон Гельмгольцем (1821¬1894), яка є 

продовженням класичної класифікації відчуттів, оскільки модальності 

виділяються за відповідними органами чуття – зорова, слухова, дотикова тощо; 

– на основі типу енергії адекватного подразника  для відповідних рецепторів, за 

В. Вундтом (1832–1920), тобто відчуття поділяються на світлові, механічні (у 

тому числі звукові, тактильні, вестибулярні), хімічні, електричні, термічні; 

– за критеріями об’єктивної (соматичної) локалізації рецепторів і 

суб’єктивної локалізації відчуттів , за Ч. Шеррінгтоном (1861–1952) – 

дистантні й контактні; 

– за категорією субмодальності за Г. Хедом (1861–1940), – протопатичні й 

епікритичні. 

Залежно від подразників, що їх викликають, і тих аналізаторів, які пристосовані 

до їх сприймання відчуття поділяють на три групи: 

1. Екстероцептивні (від лат. еxter – зовнішній) – подразник міститься поза 

людиною. До них належать: 

зорові  – відчуття світла і кольору, що виникають унаслідок дії променів світла 

на сітківку ока. Завдяки зоровим відчуттям людина отримує 90 % інформації про 

навколишній світ: вона пізнає освітленість, колір речей, їх розміри, пропорції, 

конструкцію, об’єм, розміщення в просторі. За допомогою зору людина може 

розрізняти до 180 кольорових тонів і більш 10000 відтінків між ними. Колір 

впливає на емоційний стан людини. Наприклад, чорний пригнічує, ускладнює 

орієнтування. Зелений діє заспокійливо, блакитний породжує позитивні емоції, 

червоний збуджує почуття тривоги. 



Відчуття кольору характеризується тоном (зумовлюється довжиною діючої 

світлової хвилі), яскравістю  (ступінь наближення до білого кольору: чим 

ближчий до білого, тим яскравіший і світліший), насиченістю  (ступінь 

наближення до спектрального кольору). 

Безпосередньо світлочутливими елементами є зорові рецептори – палички й 

колбочки.  

Слухові  – відчуття шумів і тонів, які викликаються неперіодичними 

повітряними коливаннями. Вони виникають як результат дії звукових хвиль на 

кортіїв орган – рецепторний апарат слухового аналізатора. Людина може 

сприймати звуки з частотою коливання від 16 до 20000 Гц. Слухові відчуття 

становлять підґрунтя здатності людини до оволодіння мовою, за допомогою 

слуху здійснюється контроль власної і чужої мови. У слуховому відчутті 

розрізняють три поєднані між собою прояви, а саме: 

висота звуку , яка визначається довжиною повітряної хвилі або кількістю 

коливань на секунду: чим довша хвиля, тим нижчий звук (наприклад, у скрипалів 

звуковисотний слух розвинутий набагато сильніше, ніж у піаністів тому, що гра 

на скрипці потребує більшої слухової чутливості, ніж гра на фортепіано); 

його гучність , сила звучання, яка визначається амплітудою повітряної хвилі: 

чим більша амплітуда, тим гучніший звук; 

тембр звуку – це якість звуку, його «забарвлення», пов’язане з розподілом енергії 

його спектру вздовж частотної осі (наприклад, досвідчені льотчики на слух легко 

визначають кількість обертів двигуна. Вони вільно відрізняють 1300 від 1340 

обертів за хвилину. Нетреновані люди уловлюють різницю тільки між 1300 і 1400 

обертам). 

Нюхові  – відчуття запахів викликаються пахучими речовинами, що діють у 

газоподібному стані на нюховий аналізатор. 

Нюховий аналізатор характеризується високим диференційним порогом, який 

становить 30–60 %. Це означає, що орган нюху має набагато меншу здатність 

розрізняти інтенсивність подразників, ніж за допомогою зору, слуху, смаку та ін. 

Для нюхового аналізатора характерна адаптація, у результаті якої чутливість до 

запаху знижується при його тривалій дії, і притому настільки, що людина 

перестає його відчувати. І навпаки, чутливість відновлюється, якщо запахи 

відсутні. 

У природі нараховується близько 60000 різних запахів, простих і складних. 

Відомі різні системи опису й класифікації запахів, проте практичне застосування 

знаходить класифікація, яка охоплює 4 основні компоненти: ароматний, кислий, 

горілий та гнилісний. 



Особливістю нюхових відчуттів є їх емоційний вплив на організм. Неприємні 

запахи можуть викликати у людини головний біль, запаморочення, астму, 

неврози; знижувати продуктивність праці. 

Смакові  – відчуття солодкого, гіркого, солоного, кислого  та їх комбінацій. 

Периферійний відділ смакового аналізатора – це смакові головки, які знаходяться 

в слизовій оболонці язика, на піднебінні, у глотці й гортані. Чисельність смакових 

головок змінюється упродовж життя – у дітей їх кількість сягає 9-10 тис., у 

дорослих – 2¬3 тис., тому людям похилого віку здається, що в минулому все було 

смачнішим. 

Чутливість до смакових подразників різних частин язика неоднакова. Найбільш 

чутливі: до солодкого – кінчик язика, до гіркого – корінь, до кислого – краї, до 

солоного – кінчик і краї. При тривалому контакті смакових подразників з язиком 

відбувається адаптація: більш швидка – до солодкого й солоного та помірна – до 

кислого й гіркого. 

Дотикові  (тактильні) – відчуття виникають унаслідок дії механічних 

подразників на поверхню шкіри. Вони відображають важливі властивості 

предметів об’єктивного світу – їх рівність, жорсткість, твердість, м’якість, 

сухість, вологість. 

Сєченов І.М., за пізнавальним значенням, ґрунтуючись на всебічному 

порівняльному аналізі дотику і зору, назвав дотик «чуттям, паралельним зорові». 

При втраті зору і слуху за допомогою тактильної чутливості можна навчити 

людину читати, користуючись спеціальним шрифтом (рельєфний точковий 

шрифт Брайля), а це відразу розкриває перед людиною необмежені можливості 

пізнавати світ. 

Тактильна чутливість неоднакова в різних частинах шкіри – найвища – на 

слизовій оболонці язика, губ, кінчиках пальців, найнижча – на спині, животі, 

ступнях. 

Температурні  – відчуття холоду й тепла. Холодові і теплові рецептури 

адаптуються дуже слабо. Це означає, що за тривалої дії сталої температури, тобто 

незмінної температури самих рецепторів, зберігається незмінною частота 

імпульсів, які вони посилають. Теплові й холодові рецептори є датчиками 

абсолютної температури, а не її відносних змін. 

Спеціальними дослідженнями встановлено, що загальна кількість точок холоду 

на всій поверхні людського тіла становить близько 250000, а тепла – тільки 

30000; теплові рецептори залягають на глибині близько 0,3 мм, а холодові – 0,17 

мм. 



Термічні відчуття людини охоплюють усю гаму відтінків від нейтральної зони 

через «трохи холоднувато» до «холодно» і «нестерпно холодно». І в протилежний 

бік – через «теплувато», «тепло» до «жарко» чи «гаряче». При цьому крайні і 

холодові, і теплові відчуття без різкої межі переходять у відчуття болю. 

Больові  – викликаються механічними, термічними, хімічними, електричними та 

іншими подразниками, сигналізують про небезпеку для організму й спонукають 

його до захисних рухів; характеризуються вираженим емоційним забарвленням й 

супроводжуються вегетативними зрушеннями – прискореним серцебиттям, 

розширеними зіницями тощо. 

Больові відчуття відрізняються від відчуттів інших видів відсутністю адаптації. 

2. Інтероцептивні (від лат. interior – внутрішній) – подразнення від внутрішніх 

органів викликають органічні відчуття  (голод, спрага, ситість, нудота, зміни в 

діяльності серця, легенів тощо). Рецепторами внутрішніх органів пронизані 

тканини всіх органів: травлення, дихання, серцево-судинної системи, 

вегетативної нервової системи тощо. 

Поява органічних відчуттів стимулює поведінкову активність, спрямовану на 

задоволення потреби в поновлюванні енергетичних і речових ресурсів організму. 

Для органічних відчуттів характерним є емоційне забарвлення: негативні емоції 

виникають, наприклад, при розладі серцево- судинної діяльності – страх, при 

захворюваннях шлунка – апатія; позитивні емоції – при задоволенні органічних 

відчуттів. 

3. Пропріоцептивні  (від лат. proprius – власний) – подразнення від м’язів тіла. 

До них належать: 

– кінестетичні (від грец. kinesis – рух) – відчуття рухів і положення частин тіла, 

підтримка м’язового тонусу, координація рухів, утворення рухових навичок; 

– статичні (від грец. statos – стоячий, нерухомий) – відчуття статики тіла, його 

рівноваги, положення тіла в просторі, збереження рівноваги організму. 

Властивості відчуттів 

Загальними властивостями відчуттів, незалежно від того, якими подразниками 

вони зумовлюються і за участі яких аналізаторів виникають, є такі: 

– якість – це основна властивість відчуття, що відрізняє його від інших відчуттів. 

Так, слухові відчуття відрізняються за висотою, тембром, гучністю; зорові – за 

тоном, насиченістю тощо; 

- інтенсивність – це кількісна характеристика відчуттів, яка визначається силою 

діючого подразника й функціональним станом рецептора; 



– тривалість – це інтервал часу, протягом якого виникає, розвивається й зникає 

відчуття, тобто тривалість його існування. При впливі подразника на орган чуття 

відчуття виникає не відразу, а через певний час, який називають латентний 

періодом відчуття. 

Для відчуттів характерною є просторова локалізація подразника.  Дистантні 

рецептори (зорові, слухові й нюхові) здійснюють просторовий аналіз і 

повідомляють про локалізацію подразника в просторі. Контактні відчуття 

(тактильні, больові, смакові) співвідносяться з тією частиною тіла, на яку діє 

подразник. 

Відчуття характеризуються такими показниками як чутливість і пороги . 

Чутливість  – це здатність аналізатора реагувати на дію адекватного подразника, 

відчувати його. 

Поріг відчуття – це рівень інтенсивності подразника, який здатний викликати 

відчуття. 

Розрізняють абсолютний  поріг і поріг розрізнення (диференційний). 

Абсолютний поріг буває: 

– нижній  – це мінімальна сила подразника, яка викликає ледь помітне відчуття; 

– верхній  – це максимальна сила подразника, яка викликає адекватне відчуття. 

Подальше збільшення сили подразника викликає неадекватне відчуття (больове). 

Абсолютна чутливість і величина порогу відчуття перебувають у зворотній 

залежності: чим вищою є чутливість, тим нижчим є поріг чутливості і, навпаки, 

при слабкій чутливості поріг відчуття зростає. 

Поріг розрізнення  – це здатність відчувати мінімальну різницю в силі двох 

подразників, яка викликає ледве помітну різницю відчуттів. 

Чутливість аналізаторів змінюється під впливом низки фізіологічних і 

психологічних умов, серед яких особливе місце займає явище адаптації  (від лат. 

adaptare – пристосування), яку розуміють як зміну чутливості органів чуття під 

впливом дії подразника. 

Адаптаційне регулювання рівня чутливості залежно від того, які подразники 

(слабкі чи сильні) впливають на рецептори, має велике біологічне значення: за 

допомогою органів чуття вловлюються слабкі подразнення й відбувається 

запобігання надмірному подразненню. Адаптаційна здатність аналізаторів різна. 

Наприклад, тактильні рецептори адаптуються дуже швидко, а зорові й смакові – 

досить повільно. 

СПРИЙМАННЯ 



 

Сприймання  (лат. perception – сприймання) – це пізнавальний психічний 

процес, який виявляється у цілісному відображенні предметів, ситуацій і 

явищ, що виникають при безпосередньому впливові подразників на 

рецепторні поверхні органів відчуттів.  

Варто наголосити, що відчуття і сприймання як психічні процеси хоч і 

взаємопов’язані, але мають суттєві відмінності. Зокрема, сутність відчуттів 

полягає у відображенні лише окремих властивостей предметів і явищ 

навколишнього світу. Сприймання ж включає в себе відчуття і ґрунтується на 

них. Процес сприймання пов’язаний із попереднім досвідом; осмисленням того, 

що сприймається; уважністю; спостережливістю. Отже, при цьому задіяні такі 

психічні процеси як пам’ять, мислення, увага. 

На відміну від відчуттів у процесі сприймання формується цілісний образ 

предмета, явища, ситуації тощо. Суб’єктивний образ є носієм певної інформації 

та є підґрунтям для побудови практичних дій, виконуючи таким чином функцію 

орієнтації людини в навколишньому світі та регуляції її поведінки. 

Відображення цілісних образів предметів, об’єктів і явищ виходить за межі 

ізольованих відчуттів, оскільки відбувається об’єднання окремих відчуттів у 

складні системи. Отже, суб’єктивний образ являє собою систему окремих 

відчуттів, які є «будівельним» матеріалом для нього. Відтак, головна особливість 

полягає у тому, що сприймання – це цілісне відображення предмета у сукупності 

всіх його якостей та властивостей, тобто предметність усвідомлення всього, що 

впливає на людину. Наприклад, образ тістечка включає в себе зорові, нюхові, 

дотикові та смакові відчуття. Однак образ не створюється як їхня сума – в образі 

відчуття упорядковані та поєднані у цілісну конструкцію – образну картинку. 

Для позначення сприймання науковці часто вживають термін «перцептивна 

діяльність суб’єкта» . Це зумовлено тим, що в процесі сприймання задіяні 

рухові компоненти (обмацування предметів, рух очей, вимовляння окремих 

звуків тощо), тобто, виконуються дії, спрямовані на більш глибоке, повніше, 

детальніше пізнання предметів і явищ. 

Фізіологічним підґрунтям сприймання  є процеси, що відбуваються в органах 

відчуття, нервових волокнах центральної нервової системи. Так, під впливом 

подразників у нервових закінченнях, що знаходяться в органах чуттів, виникають 

збудження, які передаються у нервові центри, а далі – у кору головного мозку. Це 

нервове збудження надходить у сенсорні (лат. sensus – відчуття) зони кори 

головного мозку, які являють собою 

центральну проекцію нервових закінчень органів відчуттів. Залежно від того, з 

яким органом відчуттів пов’язана проекційна зона, формується певна сенсорна 



інформація. Отже, відчуття є структурним елементом процесу сприймання. 

Власне ж фізіологічні механізми сприймання задіюються під час формування 

цілісного образу, коли збудження від проекційних зон надходить в інтегративні 

зони кори головного мозку, тому останні ще називають перцептивними зонами. 

При порушеннях роботи зорової інтегративної зони кори головного мозку, 

наприклад, людина бачить певні контури або світлові плями, але не розуміє що 

саме вона бачить, не усвідомлює того, що на неї впливає. При порушеннях 

роботи слухової інтегративної зони людина не розуміє мови. Такі захворювання, 

що призводять до неможливості пізнання чогось, називають агностичними 

розладами або агнозіями . 

Отже, фізіологічною основою сприймання є умовно¬рефлекторна діяльність 

внутрішньоаналізаторного і міжаналізаторного комплексу нервових зв’язків, 

зумовлюваних явищ. Уперше це довів І. Павлов. На його думку, підґрунтям 

сприймання є умовні рефлекси, тимчасові нервові зв’язки, які утворюються в корі 

головного мозку при дії на рецептори. Ці знання доповнив І. Сєченов. Своїми 

дослідженнями він довів, що сенсорні й рухові апарати в процесі набуття досвіду 

поєднуються в єдину відображувальну систему. Науковець пояснив нервові 

зв’язки в межах різних аналізаторів, виникнення яких він інтерпретував 

існуванням асоціацій. Останні, наприклад, можуть супроводжуватися слуховим 

образом слова, завдячуючи якому сприймання набуває цілісного характеру. 

 Види сприймань 

Для глибокого розуміння поняття «сприймання» як психічного процесу 

необхідно знати, які види сприймання існують. У сучасній психологічній 

літературі виокремлюють такі – залежно від: 

1) провідного аналізатора , який бере участь у побудові образу, розрізняють 

зорове, слухове, дотикове, смакове, нюхове сприймання; 

2) відповідно до об’єкта  сприймання розрізняють сприймання простору, часу, 

руху, людини людиною, а саме: 

– сприймання простору  (величини, форми, об’ємності, віддаленості предметів); 

– сприймання часу  (довготривалості й послідовності явищ і подій – швидко, 

довго, раніше, пізніше, у майбутньому, у минулому); 

– сприймання руху  (фізичного переміщення об’єктів у просторі, напрямку й 

швидкості просторового існування предметів; динамічного стану об’єкта – рух, 

спокій); 

– сприймання людини людиною  або соціальну перцепцію  (дій, рухів, вчинків, 

діяльності). На основі соціальної перцепції суб’єкт орієнтується у зовнішніх 

проявах внутрішньої психологічної сутності інших людей. Оскільки через 



зовнішні ознаки проявляються внутрішні характеристики особистості, зокрема її 

думки, почуття, бажання, емоційні переживання тощо; 

3) мети сприймання й вольових зусиль  розрізняють: 

– довільне сприймання (свідомо спрямовується і регулюється особистістю – що 

сприймати, помітити, виявити тощо); 

– мимовільне сприймання (утворюється в процесі взаємовідношень людини із 

середовищем незалежно від її свідомих намірів, тобто виникає спонтанно. Цей 

вид сприймання виникає під впливом новизни, яскравості, незвичайності, 

контрастності об’єктів, або їх відповідності потребам та інтересам суб’єкта); 

4) відношення до психічного життя  розрізняють: 

– інтелектуальне сприймання (сприймання змісту, розуміння понять і термінів, 

виконуваних дій, посиленої дії пам’яті, уваги, мислення); 

– емоційне сприймання (художніх і мистецьких творів); 

– естетичне сприймання (безпосередній вплив сприйманого на моральні й 

естетичні почуття). 

 Властивості сприймань 

 

Психологічну сутність сприймання можна уявити через розуміння його 

властивостей, до яких належать: предметність, цілісність, структурність, 

осмисленість, константність, вибірковість. 

1. Предметність  сприймання полягає в тому, що отримані із зовнішнього світу 

враження людина завжди відносить до тих чи інших предметів або явищ. 

Наприклад, знаходячись у приміщенні, ми можемо чути ззовні не просто звуки 

або запахи, а сприймати їх предметно, тобто відносити до звуків людського 

голосу, тварин, птахів, автомобілів, пожежі тощо. Потрібно зазначити, що 

предметність не є вродженою властивістю сприймання. Виникнення й 

удосконалення цієї властивості відбувається у процесі онтогенезу. На думку І. 

Сєченова, предметність формується в процесі контактування і дій дитини з 

предметами. 

2. Цілісність  сприймання виражається в тому, що образи сприймання являють 

собою цілісні, закінчені предмети. Ці образи створюються на підставі 

узагальнення інформації, що надходить у вигляді різноманітних відчуттів про 

окремі властивості та якості предметів або явищ. Цілісність сприймання 

виявляється у тому, що навіть при неповному відображенні окремих 

властивостей об’єкта, що сприймається, відбувається уявне його добудовування 

до цілісного образу. При цьому має значення не так просторова наближеність 



елементів один до одного, як їхня належність до певного предмета. Наприклад, в 

аудиторію заглядає студент; при цьому ми бачимо лише його голову. Ми 

сприймаємо те, що бачимо не як частину людського тіла, а як людину цілісно. 

3. Структурність  сприймання. Сутність даної властивості полягає у тому, що 

сприймання, як правило, не є проекцією миттєвих відчуттів і їх простою сумою. 

Ми сприймаємо фактично абстраговану від цих відчуттів узагальнену структуру 

предмета чи явища, з яким стикаємося в реальному світі. Наприклад, слухаючи 

музику, ми сприймаємо не окремі звуки, а мелодію. 

4. Осмисленість  фіксує зв’язок сприймання з мисленням, тобто з розумінням 

сутності предмета чи явища, з їх осмисленням і усвідомленням. Коли людина 

усвідомлено сприймає предмет або явище, вона співвідносить його з певним 

словом, тобто дає йому назву, відносить до певного класу, групи або категорії. 

Так людина намагається дати пояснення, надати певного смислу тому, що 

сприймає. Наприклад, фарба – речовина для забарвлювання предметів у той чи 

інший колір, сир – продукт харчування, телефон – засіб комунікації тощо. 

Завдячуючи осмисленості сприймання, вчитель може прочитати твори, написані 

різними учнями, незалежно від їхнього почерку; в’язальниця може за схемою 

зрозуміти складний візерунок майбутньої серветки, лікар-рентгенолог – 

«прочитати» знімок і поставити діагноз хворому. Водночас, ці приклади свідчать 

про зв’язок осмисленості сприймання з попереднім досвідом людини. Ця 

властивість сприймання має назву апперцепція  (від лат. ap – до і perception – 

сприймання) – відображає залежність сприймання від минулого досвіду, від 

загального змісту психічної діяльності та індивідуальних особливостей 

особистості; існує на рівні свідомості та характеризує особистісний рівень 

сприймання. Так, гуляючи в лісі, звичайна людина бачить дерева й кущі. Лісник 

же побачить велику кількість видів рослин, зможе визначити їхній вік, хвороби 

тощо. Варто зазначити, що саме апперцепція визначає чіткість, правильність і 

міцність засвоєння нових знань. Німецький психолог В. Вундт довів залежність 

від апперцепції уваги, мислення та волі людини. 

Отже, перцептивні образи завжди мають певне смислове та соціальне значення. 

Саме тому однакові предмети або явища сприймаються по-своєму людьми 

різного культурного й соціального рівня, дорослими й дітьми. Це свідчить про те, 

що сприймання – значною мірою інтелектуальний процес. 

5. Константність  сприймання виявляється у відносній постійності сприйманої 

форми, величини, кольору предмета незалежно від умов, у яких відбувається 

сприймання. Тобто, людина здатна зберігати розмір, форму і колір предметів 

незалежно від того, з якої відстані, під яким кутом та при якому освітлені їх 

бачить. Наприклад, сніг сонячного дня насправді буде сріблястим або золотавим. 

Однак, нами він буде сприйматися константно – як білий. Таким же чином 



шістнадцятиповерховий будинок для наших очей буде високою будівлею, 

незалежно від того чи будемо ми знаходитися поряд із ним, чи на відстані 1 км 

від нього. Варто зазначити, що без константності сприймання було б складно 

орієнтуватися у багатогранному і мінливому світі, оскільки при кожному рухові 

або зміні освітлення все змінювалося б і людина неспроможна була впізнавати 

вже знайомі предмети. 

6. Вибірковість  сприймання виявляється у переважному виокремленні одних 

предметів і об’єктів порівняно з іншими, що зумовлюється досвідом людини, 

потребами, інтересами, мотивами. Наприклад, розмовляючи на вулиці зі своїм 

другом, ми чуємо в натовпі лише свого співрозмовника, а вся маса людей є для 

нас фоном. 

Особливості сприймання визначаються станом особистості. Так, емоційний 

підйом зумовлює загострений процес сприймання, і, навпаки, смуток та горе 

«затуляють» вуха й очі; людина мало що помічає, чує і бачить. 

Помилкове сприймання спостерігається при явищах ілюзії  (від лат. illusio – 

помилка), сутність яких полягає в неадекватному (викривленому, помилковому) 

відображенні предмета чи явища, що сприймаються. Ілюзії можуть виникати з 

різних причин, як суб’єктивних (настанови, спрямованість, емоційне ставлення, 

практичний досвід людини, особливості аналізаторів, дефекти органів чуття, 

порушення процесів збудження в корі головного мозку людини), так і 

об’єктивних (положення у просторі, освітленість, зміна умов сприймання тощо). 

На думку німецького вченого Г. Гельмгольца, ілюзорні ефекти є результатом 

роботи у незвичайних умовах тих же механізмів, які в нормальних умовах 

забезпечують константність сприймання. Однак, нині єдиної теорії, яка б 

пояснювала усі ілюзії сприймання, не існує. Наведемо такі приклади ілюзій 

сприймання: 1) людина, що сидить у вагоні потягу, який щойно почав свій рух, 

сприймає потяг, який стоїть поряд, як такий, що рухається; 2) сіра смужка на 

білому фоні здається темнішою, ніж на чорному; 3) хаотичний рух реально 

нерухомого джерела світла у повній темряві; 4) з двох предметів однакових за 

вагою, але різних за розмірами, важчим буде здаватися той, що є менших 

розмірів. 

Адекватність сприймання визначається мірою відповідності образа тому 

об’єктові, що сприймається. Вона є необхідною умовою побудови адекватних дій 

у відповідних життєвих ситуаціях. Зниження адекватності є головною причиною 

практичних помилок у професійній та побутовій діяльності. 

 

УЯВА 

 



Уява належить до вищих пізнавальних процесів. Виникнення та розвиток 

людської уяви спричинені необхідністю існувати та діяти в середовищі з 

неповною інформацією та потребою змінювати ті чи інші предмети довкілля. 

Уява – це психічний процес створення людиною нових образів на підґрунті її 

попереднього досвіду . 

З найдавніших часів уява сприймалася як природна якість людини, дана їй від 

природи, поряд з вродженою здатністю бачити, чути, спостерігати, міркувати 

тощо. Здатність людини до уяви проявляється вже на перших щаблях розвитку 

культури. Виготовлення знарядь праці, будівництво житла й перших міст, що 

відносяться ще до епохи неоліту, свідчать про те, що первісні конструкції не 

тільки опиралися на наявний досвід використання природних явищ, але й мали 

характер пошуку здійснення нових планів, які народилися спочатку в уяві їхніх 

творців. 

Виготовлення зрубу, стіни, вертикальних стовпів з покладеної на них 

горизонтальною опорою дослідники ранніх архітектурних форм прирівнюють за 

своїм значенням до створення колеса, що стало мірилом творчої здатності 

людини. 

Найбільш яскраво здатність людини до уяви на перших щаблях розвитку 

суспільства виявилася в мистецтві. Так, учені вважають, що образотворче 

мистецтво своїми коріннями сягає в епоху верхнього палеоліту (30–10 тис. років 

до н.е.). Уже перші наскальні малюнки, декоровані кістяні предмети, прикраси, 

зброя, які відносяться до ориньякської, солютрейської і мадленської 

археологічної культури (25–10 тис. до н. е.) виражали враження первісних людей 

від життя, від конкретного предмета або тварини. Вони «реалістичні», хоча 

найчастіше були виконані не з натури, а по пам’яті, тобто на основі накопиченого 

досвіду, відтвореного за допомогою уяви. 

Важливо відзначити, що наскальні зображення не примітивні, а, як правило, 

виконані на високому рівні художньої й технічної майстерності. Цей факт 

послужив підставою для висловленої вченими точки зору, відповідно до якого 

древні зображення Зв’язані не тільки з релігійними культами й магічними діями, 

а й з естетичною потребою у творчості. Реалізація цієї потреби за допомогою 

образного мислення й відповідної практичної діяльності виявляє досить 

розвинену в людини здатність образного бачення й образного відтворення 

дійсності, дає уявлення про той складний психічний процес, з яким зв’язане 

формування структур пізнання. 

Якщо спробувати змоделювати творчий процес художника найдавнішої епохи, то 

з’ясується наступне. В основі творчості лежать отримані раніше життєві уявлення 

(спостереження, досвід): уже найперші зображення предметів, тварин і людей 



цілком пізнавані й порівнянні з дійсністю. Однак творча діяльність має й 

«невидимі параметри», до числа яких відноситься й уяву, що виступає в якості 

потужної спонукальної сили до творчості. Активність уяви проявляється, 

зокрема, у тому, що враження людини, яка створює малюнок, з’являються перед 

глядачем у вигляді складного розумового перетворення предметів у новому виді: 

в інших масштабах, пропорціях, лініях, кольорах тощо. Уява в цих актах 

проявляється як здатність робити різні «перетворення» реально існуючих 

предметів і формувати новий варіант-образ, що при всій своїй відмінності від 

предмета в його природному вигляді сприймається як адекватний йому. 

Так реалізована за допомогою уяви естетична потреба зливається зі спробою 

виразити своє світовідчуття. Уява виступає тут як розумна творча сила, 

спрямована на осмислення й пізнання дійсності. Не випадково деякі дослідники 

бачать у цьому процесі прояв «інстинкту культури», споконвічно властивого 

виключно людині (на відміну від образної пам’яті, а також поведінкових 

структур, загальних для людини й тварин). 

Уява також притаманна первісним формам наукового знання (землеробство, 

обробка металів), що в результаті спричинило розвиток спеціалізованого знання – 

математики, астрономії тощо. Археологічні дослідження ХІХ-ХХ ст. дали 

численні факти використання древніми людьми конкретних знань у будівництві, 

виготовленні знарядь праці, приладів у аграрній культурі тощо. 

 Функції уяви 

Уява є неодмінним психологічним фактором пошукової творчої діяльності, що 

зумовлює її пізнавальну функцію. Створення нових образів впливає на відкриття 

винаходів. Уява спричинює концентрацію розумового зосередження та підвищує 

інтенсивність уваги. 

Уява здійснює також антиципірувальну функцію в пізнанні й діяльності. Процес 

антиципації виражається в передбаченні результату обговорюваного положення, 

наступного способу дії, учинку, а в мовному плані – в уявній побудові фрази, 

зверненої до співрозмовника й у слуханні. 

Водночас образи уяви здійснюють регулюючу функцію. Образи уяви є основою 

психічного стану, спрямованого на те, що може або повинне відбутися, а також 

попереднього настроювання в сприйнятті й дії. Вони здобувають спонукальне 

значення, сприяючи активізації діяльності в певному напрямку. Крім того, образи 

уяви тісно пов’язані з потребами, інтересами й іншими компонентами 

спрямованості особистості, тому є одним із психологічних факторів творчого 

натхнення. 

Уява відіграє важливу роль у конкретизації цілеспрямованих дій у процесі 

складання їхнього плану й програми. План майбутньої діяльності виражає її 



загальну побудову й перспективну спрямованість, конкретизація ж плану 

здійснюється в докладній програмі дій, що стосується багатьох частковостей, 

послідовності й способів їхнього виконання. 

Велике також значення має контрольно-коригувальна функція образів уяви. 

Контроль за процесом дії й корекція в ході його виконання мають за мету 

виправлення недоліків і помилок, а також удосконалювання методів і прийомів 

виконуваної роботи. Щодо цього велике значення має спостереження за ходом 

роботи й уміння вчасно виправляти й поліпшувати процес праці. Особливо 

важлива корекція, яка передбачає дії, що виражаються в умінні помітити 

погрішність у трудовій операції й не допустити її здійснення вже в початковій 

фазі цього процесу. Виникаючий при цьому образ вчиненої дії є необхідною 

психологічною умовою виправлення наміченої помилкової дії. 

Крім зазначених, образи уяви виконують істотні емоційні функції. Яскраві, що 

відрізняються почуттєвою жвавістю, образи уяви підсилюють емоційний тонус 

діяльності, стимулюють підвищений настрій у процесі праці, сприяють 

виникненню підйому в роботі й захоплення діяльністю. Конкретні емоційні 

функції образів уяви різні. 

У цьому плані потрібно вказати на їхнє морально- психологічне значення. Так, 

уявний образ умов і процесу майбутніх дій і вчинків дозволяє оцінити їхні 

можливі наслідки й вплив на інших людей. Усвідомлення післядії вчинку й 

попередження можливого його негативного впливу дозволяє вчасно не допустити 

його в такій формі й відповідно виправити. 

Емоційне значення образів уяви виражається також і їхні естетичній функції. Так, 

у літературно-художній творчості це проявляється в художньому такті, що 

виражається у відборі засобів зображення характерів, психічних станів і образів 

природи. У літературній, образотворчій і сценічній творчості уява здійснює 

функцію уявного перевтілення письменника, художника, актора в створювані 

образи, особливо психологію персонажів, їхній внутрішній світ і образ дій. 

Основні характеристики уяви: 

1.Уява властива лише людині і є необхідною умовою її трудової діяльності 

Уява виникла й розвинулась у процесі праці людини, вона завжди спрямована на 

практичну діяльність. Уява залежить від спрямованості особистості: її інтересів, 

прагнень, потреб, переконань. Людина також заздалегідь уявляє, що і як вона 

буде робити, яким буде кінцевий результат праці. Так, у Д. Менделєєва майже 

раптово виникла ідея про можливість зіставлення хімічних елементів за їх 

атомною вагою, але цьому передувало 15 років виснажливої праці вченого. 

2.Уява пов’язана з мисленням, пам’яттю, відчуттями та емоціями . Одне й те 

ж завдання може розв’язуватись як за допомогою уяви, так і за допомогою 



мислення. Якщо початкові дані завдання відомі, то хід їх розв’язання 

підпорядковується переважно законам мислення. Уява працює на тому етапі 

пізнання, коли невизначеність проблемної ситуації досить велика, необхідна 

інформація відсутня або неповна, а вихідні дані не піддаються точному аналізу. У 

цьому випадку уява дає змогу «перескочити» через якісь етапи мислення й 

уявити кінцевий результат. 

Уява відрізняється від пам’яті новизною відтворених нею асоціацій щодо тих, які 

зберігаються в пам’яті. Пам’ять зберігає сліди образів та видає їх знову 

свідомості у відчутній формі уявлень, а уяві належить тільки нова комбінація цих 

елементів, збережених пам’яттю. Отже, образи уяви відрізняються від образів 

пам’яті тим, що в уяві ми змінюємо згадуване або створюємо щось таке, чого не 

було в нашій пам’яті. 

Між образами пам’яті й уявою є різні внутрішні взаємозв’язки й складні 

співвідношення. Образи пам’яті – одна з істотних основ уяви. Чим багатший 

зміст пам’яті й чим активніше людина може оперувати її образами, тим 

сприятливіші психологічні передумови для розвитку уяви. Але й за цієї умови 

співвідношення між пам’яттю й уявою не однозначне. Точне відтворення 

минулого без його нового осмислювання й видозміненої реконструкції знижує до 

мінімуму роль уяви в цьому процесі. 

Активна розумова робота відбувається при відтворенні у формі пригадування, що 

являє собою складний розумово-вольовий процес, який іноді викликає значну 

емоційну напругу. У всіх зазначених процесах осмисленого запам’ятовування й 

відтворення проявляється й роль уяви, особливо в актах реконструкції 

відтвореного матеріалу і його одночасної творчої переробки. 

Варто розрізняти два істотно різні процеси взаємозв’язку образів пам’яті й уяви: 

– змішання образів пам’яті й уяви, що може спричинити підміну відтворення 

фантазуванням; 

– сполучення образів пам’яті з оперуванням образами, які відтворюються і 

творчою уявою. 

Уява проявляється також в актуалізації й реконструкції образів того, що вже 

було. Цей процес Л.М. Толстой позначив як «уяву в минулому» й описав його в 

художній формі у вигляді образних внутрішніх монологів – спогадів. 

Письменник охарактеризував «уяву в минулому» у різних її діапазонах: у вигляді 

окремих епізодів із життя персонажів, змальованих в образах, що відрізнялися 

чуттєвою жвавістю, яскравістю й емоційною насиченістю. 

Образи пам’яті й уяви тут витончено переплітаються й взаємодіють, отримуючи 

складний інтелектуальний і моральний зміст. «Уява в минулому» переплітається 



з образами майбутнього, у спрямованості уяви відбуваються зрушення й зсуви в 

часі, нерідко при збереженні єдиної психічної установки. Спогади при цих 

умовах виконують функції уяви, образи пам’яті зливаються із мріяннями й 

актуалізують перехід від минулого до майбутнього й у зворотному напрямку. 

3.Уява завжди є відходом від дійсності, проте джерело уяви це – об’єктивна 

дійсність. 

Зазнаючи впливу емоцій, почуттів, симпатій і антипатій, уява дає змогу глибше 

осмислити й пізнати дійсність, але спотворює її. Так, під впливом почуття 

кохання до людини наша уява породжує бажаний образ, який може і не 

відповідати справжньому. Митці досить часто не бувають очевидцями явища, яке 

вони описують, але художній образ завжди спирається на об’єктивну дійсність, 

що відображається у поєднанні реального та нереального. Уява нерозривно 

пов’язана з усіма ланками психіки людини. Так, уяву стимулюють запахи, ритми 

музики. До того ж, найвищий «розквіт» уяви проявляється у хвилини небезпеки 

для життя людини. 

 Види уяви: 

Уява поділяється на види залежно від способів утворення нових образів, відтак 

вона може бути пасивною та активною. 

Пасивна уява – мимовільне або довільне створення образів, не призначених для 

втілення в дійсність. До цього виду уяви належать сновидіння, фантазування та 

ілюзії.  

Сновидіння  – суб’єктивно пережиті уявлення переважно зорової модальності, 

що мимовільно виникають під час сну, ознакою якого є відключеність організму 

від зовнішніх впливів. Засинаючи, людина проходить через фази «повільного» і 

«швидкого» (парадоксального) сну. Під час першої фази спостерігається 

пригнічення життєво важливих функцій організму (дихання, серцевого ритму, 

тонусу мускулатури), під час другої – їх активізація, яка охоплює й ті ділянки 

кори, де зберігаються сліди минулих вражень. Саме друга фаза супроводжується 

сновидіннями, яким здавна приписується вищий сенс. 

Юнг К. сновидіння пояснював як роботу, спрямовану на символічне здійснення 

бажань індивіда, а їх аналіз – як шлях до несвідомого індивіда, його конфліктів. 

Образ сновидіння, як і уяви взагалі, - це образ бажаного майбутнього, що несе в 

собі прагнення до втілення. Тому сновидіння може бути символічним 

задоволенням актуалізованих потреб індивіда у напрямку, накресленому 

несвідомим. 

Сновидіння може продовжувати роботу свідомості у стані бадьорості. Коли Д. 

Менделєєв, розклавши нарешті свій «хімічний пасьянс» у порядку зменшення 

атомної маси елементів, заснув, то побачив уві сні таблицю з кращим варіантом: 



розміщенням елементів у зворотному порядку. Прокинувшись, він записав її, 

зробивши лише одну правку. 

За теорією І. Павлова, сновидіння – це наслідок хаотичного розгальмування кори 

головного мозку. 

У стані сну спостерігаються активні процеси. Сновидіння виникають під впливом 

зовнішніх і внутрішніх подразнень і активізації в мозку слідів колишніх 

роздратувань у формі почуттєво яскравих конкретних образів пам’яті, сцен і 

картин, змістом яких є більш-менш точне відтворення з елементами 

фантазування з минулого досвіду людини. Крім снів-спогадів також виникають 

сни- фантазії, у яких провідним процесом є уява. 

Проведений І. Страховим психологічний аналіз 200 сновидінь показав, що одним 

з основних механізмів перетворення образів у сновидіннях є гіперболізація, 

переважно представлена у таких формах: 

– як непомірне перебільшення образів, змістом яких є місце дії, величина 

будинків, кімнат, довжина коридорів, проходячи повз які людина 

дезорієнтується, що викликає в неї стан емоційної напруженості; 

– як виняткова яскравість зорових образів з деталізацією їхніх подробиць; при 

цьому помічено, що центральні, найбільш значущі образи сновидіння 

сприймаються в кольорі на тлі чорно-сіро-білого освітлення інших образів і 

обставин сновидіння; 

– як примноження образів того самого змісту, наприклад, уві сні можна бачити 

вітрину, заставлену багатьма вагами, якими в магазинах зважують товари; 

– як незвичайність обставин, місця дії, стихій величезної сили тощо (наприклад, 

загрозливі пусті нічні вулиці, морські хвилі, напад звірів); 

– як подолання складних перешкод, наприклад, людина уві сні знемагає від 

пошуків аудиторії, де вона повинна читати лекцію або ніяк не може знайти 

потрібні слова для висловлення думки. 

Крім того, помічене гротескно-фантастичне перетворення образів, наприклад, 

читання наукової праці, у якій замість наукового тексту переважають повітряні 

кулі різного кольору, що підкреслює незадоволеність, іронічне ставлення 

сновидця до праці. Психологічний механізм зменшення образів у сновидіннях 

був відзначений у поодиноких випадках (наприклад, діти гойдаються на 

«крупинках» льоду). 

У сновидіннях часто спостерігається не тільки сильне варіювання образів у 

підвищенні величини, сили але й їх якісне перетворення. Зокрема якісна зміна 

образу в його цілісності. Варіанти: нашарування образів внаслідок швидкості 



їхньої зміни; злиття в одному образі рис, що об’єктивно належать різним людям, 

причому ці збірні образи будуються з різним ступенем правдивості, або 

фантастичності, контрастності й несумісності властивостей відомих сновидцю 

осіб. 

Фантастичність проявляється й у стосунках сновидця з образами людей, що не 

відповідають дійсним можливостям з огляду на просторово-тимчасові умови 

спілкування (сполучення різночасових подій, спілкування з неіснуючими 

людьми, або людьми із минулого). 

Дія механізму перетворення зумовлює найбільшу фантастичність сновидіння. 

Іноді образи набувають вікової модифікації – у них зливаються риси, властиві 

образу в різний час, наприклад, сновидець сприймає себе як викладача ВНЗ й 

одночасно як школяра. При аналізі перетворення образів, особливо образу самого 

сновидця важливо звернути увагу на мотивацію цих змін – перетворення може 

бути фантастичним задоволенням будь-якої потреби сновидця. 

Багато образів і картини сновидінь фантастичні й виглядають як щось загадкове, 

однак у них немає нічого такого, що не мало б опори в минулому досвіді людини 

й не було б пов’язане з її потребами, інтересами й усією системою мотивів. 

Фантазування  – це довільне оперування образами уяви, що має задовольнити 

потребу, на шляху реального задоволення якої трапляються перешкоди. Тому 

фантазування є ілюзорним засобом задоволення потреби, створенням образів, що 

усвідомлюються як приємні, але нездійсненні; які дають можливість індивідові 

розширити обрії свого життя. 

Ілюзія  – неадекватне відображення об’єктів, які сприймаються зі спотворенням 

окремих їхніх властивостей. Причому ілюзорний образ ототожнюється з об’єктом 

сприймання і розцінюється як реально існуючий. 

Активна уява  – процес довільного створення індивідом наочних образів, який 

спрямований на виконання творчого або логічного завдання. Він має 

відтворювальний і творчий характер. 

Відтворювальна (репродуктивна) уява  обслуговує сприймання та відтворення 

об’єктів, які потребують представлення у формі наочних образів. Це читання 

описів, креслень, розгляд малюнків, схем, тобто все те, що підпорядковане 

завданню в образній формі відтворити явище, якого немає в досвіді індивіда. 

Функцію засобу розв’язання такого завдання виконує й наочно-образне 

мислення, але уява доповнює його роботу, даючи змогу вийти за межі даних і 

створити значно «багатший» наочний образ. 



Творча (продуктивна) уява  – це створення нових наочних образів, які несуть в 

собі індивідуальність їхнього суб’єкта та можуть бути втілені в оригінальних і 

суспільно-цінних продуктах. 

Зразком творчої уяви також є мрія – внутрішня діяльність, що полягає у 

створенні образу бажаного майбутнього. Мрія є необхідною умовою 

перетворення дійсності, мотив діяльності, реалізація якого на даний момент 

відстрочується. 

Творча уява може бути художньою, науковою, технічною. 

Художня уява  подає загальне як індивідуальне, а наукова – максимально 

узагальнює образ, у якому індивідуальне лише підтверджує загальне. Художня 

уява створює ефект присутності – перенесення у вигаданий світ. У художній уяві 

переважають чуттєві (зорові, слухові тощо) образи, надзвичайно детальні та 

яскраві. 

У науковій  уяві має місце протилежний процес: заперечення ефекту присутності 

та обґрунтування незалежно від того, хто сприймає існування якогось явища. 

Наукова уява втілюється у вмінні будувати гіпотези, знаходженні неординарних 

шляхів розв’язання проблеми, умінні узагальнювати емпіричний матеріал, а те, 

що не витримало наукової і практичної перевірки, відкидається. 

Технічна  уява створює образи просторових відношень у вигляді геометричних 

фігур із мисленим застосуванням їх у різних комбінаціях. Важливу роль у 

створенні нових технічних конструкцій відіграють асоціації за схожістю. Образи 

технічної уяви матеріалізуються в кресленнях, схемах, за допомогою яких 

створюються нові предмети та об’єкти. 

Розвиток уяви  вимагає нагромадження відповідного досвіду й вироблення 

вміння подумки сполучати образи в нові поєднання і комбінації, та уявляти 

можливі зміни дійсності. Такі вміння утворюються поступово і проходять у 

своєму формуванні кілька етапів. 

За законом (ефектом) Т. Рібо, з віком людини розвиток уяви уповільнюється і 

поступається розвиткові мислення. Перша стадія розвитку уяви охоплює 

дошкільний, підлітковий і юнацький вік. У цей час уява з мисленням тісно не 

пов’язані і навіть знаходяться в певному антагонізмі, оскільки це період 

активного формування мислення. Наступна стадія характеризується 

послабленням ролі уяви й посиленням здатності міркувати. На третій стадії уява 

підпорядковується мисленню, тому в більшості людей вона занепадає і лише в 

деяких підноситься над мисленням, стаючи справді творчою силою. 

Психологи минулого виходили з припущення, що дитина дошкільного віку 

володіє бурхливою, нічим не стриманою уявою, сучасні ж констатують той факт, 



що уява дитини раннього віку обмежена можливостями безпосередньої пам’яті. 

Уява має «відтворювальний» характер, тому істинна творча уява виникає на 

досить пізньому етапі розвитку. У дошкільному віці уява, відповідно до 

періодизації психічного розвитку, запропонованої Л.С. Виготським, є 

центральним психологічним новоутворенням. 

У дитячому віці уява – найважливіше для засвоєння суспільного досвіду, тому 

виконує пізнавально-інтелектуальну і афективно-захисну функцію. Так, адекватні 

уявлення про навколишній світ утверджуються у свідомості дитини і 

пропускаються крізь призму уяви. А емоційно-захисна функція уяви дає змогу 

через уявну ситуацію розрядити напруження, яке складно зняти реальними 

практичними діями, тим самим, оберігаючи ще слабко захищену особистість від 

переживань і душевних травм. 

Перші прояви уяви спостерігаються в ранньому віці дитини наприкінці другого – 

на початку третього року життя. У цьому віці уява обмежена, сприймання скуте, 

дитина не оперує предметами- замінниками, уява має відтворювальний і 

мимовільний характер. 

Основна тенденція в розвитку уяви дітей молодшого шкільного віку полягає в 

переході від переважно репродуктивних форм до творчої переробки уявлень, від 

простого їх комбінування до логічно обґрунтованої побудови нових образів. У 

цьому віці зростає швидкість утворення образів фантазії. Наприклад, якщо 

активізувати уяву дітей, пропонуючи сприймати їм чорнильні плями, то 

виявляється, що у першокласників середня швидкість утворення образів фантазії 

коливається в межах від 30 до 35 с, в учнів других класів – від 16 до 27 с, у 

третьокласників – від 11 до 20 с. Причому, у менших за віком дітей переважно в 

уявленні виникають образи, що складаються з одного предмета («Я бачу в плямі 

Бабу-Ягу»), а в старших дітей частіше зустрічаються образи, які складаються з 

групи предметів («Ось тут вершник, який мчить на коні до лісу»). 

У підлітковому віці  уява особистості набуває самостійності завдяки активній, 

внутрішній, перетворювальній діяльності. Підліток здатний оперувати 

мислительними завданнями математичного характеру, змістом прочитаних 

оповідань, географічним простором, історичними подіями, логікою побудови 

дедуктивних умовисновків, поєднуючи при цьому дві психічні функції – 

мислення й уяву. Підліток може вільно сполучати різноманітні образи з новими 

смислами, що розвиває у нього творчу уяву. Про розвиток креативного 

потенціалу свідчить продуктивність, оригінальність, самостійність процесу уяви, 

а також зміна домінування її видів: від мимовільної (пасивної) до довільної 

(активної), від репродуктивної до творчої. Вільна фантазія молодшого підлітка 

витісняється в кінці підліткового віку «реалістичними» мріями й різними видами 

творчості, що свідчить про закономірну зміну форм активної уяви. 



У юнацькому віці  важливим аспектом розвитку особистості є інтенсивне 

інтелектуальне дозрівання та формування дедуктивно- гіпотетичного мислення. 

Особистість орієнтується у співвідношенні гіпотетичного і можливого, реально 

існуючого й потенційно можливого. Це розкривається через вільне оперування 

сукупністю гіпотез, які вимагають логічного обґрунтування та доведення. Отже, у 

юнацькому віці спостерігається активне формування і розвиток активної творчої 

(образної, технічної та наукової) уяви. Крім того, незадоволення світом дорослих 

та бунт проти нього – це результат нової здібності оперувати ідеальним. 

Пристосовуючись до дійсності, старшокласники втрачають значну частину 

ілюзій. 

Отже, основна умова розвитку уяви особистості – це залучення її до 

різносторонньої діяльності. Чим більше вона бачить, чує, переживає, тим 

продуктивнішою буде активність її уяви. Відтворювальна уява дитини 

розвивається під час сприймання (зокрема художніх творів), а творча формується 

під час гри, вирішення проблемних ситуацій та дослідницької діяльності. При 

цьому велике значення для розвитку уяви має участь особистості у творчих 

гуртках: художніх, літературних, технічних, наукових. Важливою є роль 

спеціальних методичних прийомів – розповідь за картинами, малювання 

ілюстрацій до текстів, уявні подорожі до різних історичних епох або по 

географічній карті з наочним описом країн тощо. 

Нині велика увага звертається на розробку методів формування уяви в 

дошкільному віці. Психологічна специфіка змісту функції уяви в цьому віці 

полягає в опорі на наочність; використання минулого досвіду; наявності 

особливої внутрішньої позиції (уміння створювати власні плани-задуми); уміння 

гнучко використати раніше отримані знання, творчо застосовувати їх залежно від 

конкретних умов і обставин. 

У цілому уява як психологічний процес, передбачає, по- перше, бачення цілого 

раніше частин; по-друге, перенесення функцій з одного предмета на інший, 

визначаючи їх подумки. Таке вміння виробляється тільки за умови здатності 

дітей поєднувати різні предмети і явища в єдиний смисловий сюжет. 

  

Тема 13. Пам’ять, увага та мислення. 

1. Пам’ять її види.  

2. Увага та її властивості.  

3. Мислення. 
 

Пам’ять 



Здатність зберігати й відтворювати свої враження люди помітили дуже давно. 

Враження, які людина отримує про оточуючий світ, залишає певний відбиток, 

вони зберігаються, закріплюються, при необхідності і можливості – 

відтворюються. Збереження і відтворення спостерігається у всьому органічному 

світі. Усі живі істоти змінюють звичні реакції в результаті власного «досвіду» під 

впливом нових умов. Це дало підставу фізіологу Е. Герінгу стверджувати, що 

пам’ять – це функція органічної матерії. Позитивне значення теорії Е. Герінга 

полягало в тому, що вперше акцентувалася увага на фізіологічних основах 

пам’яті. В подальшому ця ідея отримала широке визнання серед психологів. Т. 

Рібо вважав, що органічна пам’ять за способом засвоєння, збереження і 

відтворення є тотожною психологічній пам’яті. Відмінність між ними полягає у 

відсутності у першої свідомості. Р. Семон розвинув вчення про органічну пам’ять 

і позначив її грецьким словом «мнема» (на честь богині Олімпу Мнемозини – 

покровительки пам’яті). Тому, процеси пам’яті називаються мнемічними. 

В основі пам’яті людини лежать фізіологічні процеси, що перебігають у півкулях 

головного мозку і ґрунтуються на складних динамічних сполученнях наслідків 

процесів збудження (динамічних стереотипах). Наявність цих наслідків створює 

сприятливі умови для подальшого відновлення процесів збудження, сприяючи 

відтворенню за відповідних умов тих процесів, які вже мали місце. 

Пам’ять – це психічний процес, який полягає у закріпленні, зберіганні та 

подальшому відтворенні людиною її попереднього досвіду.  

Варто зазначити, що втрата пам’яті призводить до втрати розумових здібностей, 

накопичених знань, набутих умінь і навичок, до повної дезорганізації 

особистості. «Без пам’яті – зазначав С.Л. Рубінштейн, – ми були б істотами 

миттєвості. Наше минуле було б мертвим для майбутнього. Теперішнє, у міру 

його перебігу, безповоротно зникало б у минулому». Таким чином, пам’ять 

відіграє важливу роль у збереженні єдності і цілісності людської особистості та її 

психічного розвитку, вона включена в будь-який психічний пізнавальний акт, 

зокрема: лежить в основі здібностей людини, є умовою научіння, набуття знань, 

формування вмінь і навичок. Без пам’яті неможливим було б нормальне 

функціонування ні особистості, ні суспільства в цілому. Історія знає багато 

відомих імен, які були наділені феноменальною пам’яттю. Так, відомо, що 

перський цар Кір, Олександр Македонський та Юлій Цезар знали в обличчя та за 

ім’ям своїх солдат, кількість яких у кожного полководця перевищувала 30 тисяч. 

Знаменитий грек Сенека міг запам’ятати близько 2000 не зв’язаних між собою 

слів, які він чув лише один раз. Академік А. Йоффе пам’ятав усю таблицю 

логарифмів, якою користуються у школі (таблицю Брадіса). Геніальний 

математик Л. Ейлер міг точно згадати шість перших ступенів усіх чисел до ста. Л. 

Бетховен після втрати слуху продовжував творити прекрасну музику, 

покладаючись на свою пам’ять. В. Моцарт і С. Рахманінов могли відтворити 



складні музичні твори, почуті ними лише один раз. Усі ці приклади 

демонструють великі можливості людської пам’яті. 

Види пам’яті класифікують: 

1) за характером психічної активності: 

– моторна  або рухова пам’ять – це запам’ятовування, збереження і відтворення 

рухів та їх систем; цей вид пам’яті є надзвичайно важливим, коли людина 

вчиться ходити, танцювати, писати, малювати тощо; 

– емоційна  пам’ять – це запам’ятовування і відтворення своїх емоцій 

і почуттів; пережиті та збережені в пам’яті почуття й емоції виступають як 

сигнали, які або спонукають людину до дії, або утримують її від вчинків, що 

викликали в минулому негативні переживання; емоції запам’ятовуються не самі 

по собі, а разом із тими об’єктами, що їх викликають; 

– словесно-логічна  пам’ять – це специфічний вид змістом якого є наші думки, 

поняття, судження, утілені у форму мови; у формуванні даного виду важливе 

значення має друга сигнальна система; словесно- логічна пам’ять відіграє 

провідну роль у засвоєнні знань у процесі навчання; 

– образна  пам’ять полягає в запам’ятовуванні образів: це пам’ять на уявлення 

про предмети, картини природи й життя, а також звуки, запахи, смаки. Образна 

пам’ять може досягати високого рівня розвитку як компенсаторний механізм у 

людей з вадами зору й слуху; вона буває зоровою, слуховою, нюховою, 

смаковою, тактильною. 

– зорова  пам’ять – це запам’ятовування зорових відчуттів і сприймань; суттєву 

роль у підвищенні ефективності зорової пам’яті відіграє сенсибілізація, тобто 

взаємодія аналізаторів: так, встановлено, що слабкі ритмічні звуки підвищують 

зорову чутливість, а сильні звукові подразники – знижують її; більшість людей 

відмічають той факт, що під «легку» музику вони швидше запам’ятовують 

інформацію, а при шумі не можуть зосередитися на читанні навіть простого 

тексту; 

– нюхова  пам’ять – це запам’ятовування запахів; відомо, що людина може 

якісно розрізнити до 10 тисяч запахів: пам’ять на запахи, наприклад, допомагає 

лікарям визначати такі захворювання як: дифтерія, діабет, рак, тонзиліт, 

захворювання травних шляхів і статевих органів тощо; також відомо, що запахи 

стимулюють творчу діяльність людини: так, наприклад, І. Буніну подобався запах 

яблук і перед тим, як сісти писати вірші, він розкладав їх по всій кімнаті; 

– смакова  пам’ять – це запам’ятовування смакових відчуттів і сприймань, які 

пов’язані не тільки з потребою організму в їжі, а й з пізнавальними здібностями 



людини; також, смакова пам’ять сприяє утворенню різноманітних асоціацій, які 

сприяють натхненню і відтворенню інформації або ж гальмують її: відомо, що 

творче натхнення до О. Пушкіна приходило лише тоді, коли від відчував смак 

духмяної кави; 

– слухова  пам’ять – це запам’ятовування слухових відчуттів і сприймань; за 

допомогою слуху людина контролює свою і сприймає мову інших людей, 

відчуває музичні звуки й шуми; проведені в Угорщині дослідження, свідчать, що 

в дітей, які займаються музикою, співами та танцями покращуються успіхи в 

навчанні, вони більш розвинені розумово; 

– тактильна  пам’ять – це запам’ятовування дотикових відчуттів, наприклад, 

незрячими людьми, які користуються азбукою Брайля; 

– ейдетична  пам’ять – високий рівень розвитку образної пам’яті, що полягає в 

здатності зберігати яскраві образи предметів протягом довгого часу після їх 

зникнення з поля зору людини. Ейдетичні образи подібні до уявлень тим, що 

виникають за відсутності предмета. Але характеризуються таким деталізованим 

його баченням, яке недоступне звичайному уявленню. 

На думку науковців, ейдетична пам’ять найбільше розвинена у дітей. У 1921 р. 

було проведено дослідження групи дітей молодшого шкільного віку, яким 

упродовж 9 с демонструвалася сюжетна картинка з великою кількістю деталей. 

Після того, як прибрали зображення, діти продовжували бачити його в уяві і 

могли точно відтворити те, що запам’ятали, та відповісти на запитання 

дослідників. 

Варто зазначити, що люди з образною пам’яттю добре запам’ятовують наочні 

образи, колір предметів, звуки, обличчя; зі словесно-логічною – краще 

запам’ятовують словесну або абстрактну інформацію (поняття, формули); з 

емоційною пам’яттю – пережиті почуття. Безумовне домінування одного з 

розглянутих вище видів пам’яті зустрічається зрідка. Найбільш типовими їх 

комбінаціями є моторно-зорова, зорово-слухова або моторно-слухова пам’ять. 

Також необхідно наголосити, що в людей різних професій переважає той чи 

інший вид пам’яті. Так, у художників добре розвинена зорова пам’ять, у 

музикантів – слухова, у спортсменів – рухова, у філософів, політиків, дипломатів 

– словесно-логічна. 

2) за характером мети діяльності: 

– мимовільна пам'ять  – це неусвідомлене запам’ятовування та відтворення 

інформації, за якого відсутня спеціальна мета щось запам’ятати чи пригадати; 



– довільна пам'ять  – це свідоме запам’ятовування й відтворення інформації з 

докладанням вольового зусилля, коли людина ставить перед собою мету щось 

запам’ятати чи пригадати. 

3) за тривалістю утримання інформації : 

– довготривала пам'ять  характеризується збереженням роками після 

багаторазового повторення і відтворення інформації, розрахованої на подальше 

використання в діяльності людини: наприклад, у довготривалій пам’яті 

утримуються власні номер телефону, дата народження, адреса; 

– короткочасна пам'ять  характеризується швидким запам’ятовуванням 

інформації, її відтворенням і нетривалим зберіганням; вона обслуговує актуальні 

потреби діяльності й обмежена за обсягом: наприклад, студент пам’ятає вивчену 

інформацію з певної дисципліни, доки не складає іспит; 

– оперативна пам’ять  забезпечує запам’ятовування інформації, необхідної 

тільки для виконання певної дії: наприклад, розв’язуючи математичну задачу, 

учень пам’ятає її умову – було 15 кг яблук, 23 кг груш, – після розв’язання задачі 

ця інформація учневі не потрібна, вона не зберігається в пам’яті. 

Цікаво знати, що після одноразового прослуховування пояснень викладача у 

довготривалій пам’яті студента залишається в середньому тільки 10 % отриманої 

інформації, після самостійного читання – 30 %, після активної діяльності під час 

навчального процесу (активне слухання, занотовування інформації) – 50 %, а 

після практичного застосування набутих знань, умінь і навичок – 90 %. 

Процеси пам’яті: 

Запам’ятовування  – це процес пам’яті, завдяки якому відбувається закріплення 

нової інформації через поєднання її з набутою раніше. Запам’ятовування завжди 

вибіркове. У пам’яті зберігається далеко не все. Вибірковість пам’яті залежить 

від потреб, мотивів, цілей, інтересів, діяльності особистості. 

За характером запам’ятовування буває механічне (без усвідомлення логічного 

зв’язку між різноманітними частинами інформації, що сприймається) і осмислене 

(ґрунтується на розумінні внутрішніх логічних зв’язків між окремими частинами 

інформації). Відомо, що осмислене запам’ятовування продуктивніше, ніж 

механічне. 

Відтворення  – це процес пам’яті, у результаті якого відбувається пожвавлення 

або повторне збудження раніше утворених у мозку нервових зв’язків. 

Найпростіша форма відтворення – упізнавання – це відтворення певного об’єкта 

або інформації в умовах повторного сприймання. Складнішими формами 

відтворення є згадування і пригадування. Згадування  – відбувається без 

повторного сприймання того, що відтворюється. Наприклад, під час складання 



іспиту студент може без підготовки правильно відповісти на запитання. 

Пригадування  – відтворення збереженої в пам’яті інформації при докладанні 

певних вольових зусиль. Так, свідок скоєння злочину відтворює інформацію, що 

запам’ятав з докладанням певних вольових зусиль, намагається пригадати подію 

деталізовано. Від уміння пригадувати залежить ефективність використання 

набутих знань. 

Забування  – процес протилежний запам’ятовуванню, виявляється в тому, що 

втрачається чіткість збереженого в пам’яті, зменшується його обсяг, виникають 

помилки у відтворенні, стає неможливим відтворення і, нарешті, 

унеможливлюється впізнання. 

Доцільно знати, що інтенсивне забування інформації відбувається у перші шість 

годин після запам’ятовування. Тому для тривалого збереження інформації в 

пам’яті потрібно її повторювати після вивчення з таким інтервалом: перше 

повторювання – через 15–20 хв.; друге – через 8–9 год.; третє – через добу. 

Здавна люди помітили, що через певний час закарбована інформація забувається. 

Одна з найвідоміших теорій забування була сформульована З. Фройдом. На його 

думку, найчастіше забування можливе в результаті витіснення або мотивованого 

забування. Засновник психоаналізу вважав, що забування зумовлене внутрішнім 

протестом людини, небажанням пам’ятати. Це відбувається у тих випадках, коли 

людина прагне щось забути, що нагадує їй про неприємні обставини, ситуації, 

випадки, людей, речі тощо, і викликає негативні емоційні переживання. 

Цікавими, на наш погляд, є результати досліджень Б. Зейгарник. Сутність 

експерименту дослідниці полягав у тому, що піддослідним пропонувалося 

виконати серію завдань, частину з яких дозволялося завершити, а інші – 

переривалися незавершеними. У результаті з’ясувалося, що піддослідні вдвічі 

частіше пригадували незавершені завдання, ніж завершені. Це спричинено 

впливом мотивації на вибірковість пам’яті і пояснює збереження в ній відбитків 

незавершених завдань. Ця закономірність – запам’ятовувати незавершені справи 

або перерваний потік інформації – має назву «ефект Зейгарник». 

Індивідуальні особливості пам’яті. 

Люди відрізняються за такими особливостями пам’яті: 

– готовністю до відтворення – як швидко та легко людина може пригадати 

необхідну їй інформацію; 

– точністю запам’ятовування (відповідністю відтвореної інформації тому, що 

запам’ятовувалося); 

– міцністю запам’ятовування (тривалість і збереження засвоєної інформації); 



– швидкістю запам’ятовування (кількістю повторень та витраченим часом, які 

необхідні для запам’ятовування нової інформації); 

– тривалістю запам’ятовування (здатністю правильно відтворювати набуту 

інформацію максимально тривалий час); 

– переважанням того чи іншого виду пам’яті за характером психічної активності; 

– домінуючими прийомами запам’ятовування. 

Мнемомічні прийоми запам’ятовування 

Мнемоніка – наука про пам’ять, яка виникла понад дві тисячі років тому. Вона 

пов’язана з ім’ям давньогрецького поета і філософа Симоніда Кеоського, який 

вигадав для запам’ятовування особливу образну систему. Усе, що потрібно було 

запам’ятати, Симонід запропонував розміщувати у кімнати уявних будинків і за 

необхідності вилучати звідти потрібну інформацію. Цією системою 

користувалися Цицерон, Квінтіліан, Наполеон та багато інших видатних людей. 

Вони подумки зводили будинки, вулиці і навіть цілі міста, у які розміщували 

різноманітну інформацію (з географії, астрономії, математики тощо). 

Мнемотехніка – це сукупність способів або прийомів, що полегшують 

запам’ятовування необхідної кількості інформації, і ґрунтуються на законах 

асоціації. До таких прийомів, наприклад, відносять відому російську фразу: 

«Каждый охотних желает знань, где сидят фазаны». За допомогою цієї фрази 

можна легко відтворити правильну послідовність кольорів веселки. 

Де ти з’їси ці лини – прийом для запам’ятовування зубних звуків. 

Мавпа буф – прийом для запам’ятовування правила про вживання апострофа 

після літер на позначення губних приголосних. 

Вус пуми – прийом для запам’ятовування пізнавальних психічних процесів 

(відчуття, уява, сприймання, пам’ять, увага, мислення, мовлення). 

Вперед – прийом для запам’ятовування емоційно-вольових психічних процесів 

(воля, почуття, емоції). 

Розвиток пам’яті 

Для розвитку пам’яті важливим є формування вміння запам’ятовувати та 

відтворювати. Високий рівень розвитку досягається, якщо: 

– наявний мотив до запам’ятовування, чітко сформулювати, що і як запам’ятати; 

– ставиться мета запам’ятати надовго; 



– використовуються смислові опори, мислені співвіднесення і смислові 

групуванням – хто добре осмислює, той добре запам’ятовує 

і пам’ятає довго; 

– великий обсяг інформації вивчається за смисловими частинами: варто при 

цьому використовувати прийоми аналізу матеріалу (скласти план розділу, 

класифікувати інформацію, систематизувати її, згрупувати, порівняти з набутою 

раніше, утворити асоціативні ланцюжки); 

– кількість повторень не перевищує ту кількість, яка необхідна для першого 

відтворення інформації; 

– вивчення триває одну годину сім днів, а не сім годин за один день; 

– вивчення точних наук чергується з гуманітарними, тобто після математики 

вивчають історію, після фізики – літературу, оскільки пам’ять любить 

різноманітність; 

– здійснюються записи, зображуються схеми й діаграми, кресляться графіки, 

зображуються карикатури, відбувається порівняння з раніше вивченим; 

– перше повторення здійснюється не пізніше, ніж за 40 хв після запам’ятовування 

інформації. 

Можливості кращого запам’ятовування інформації значно посилюються, якщо 

пам’ять тренувати.  

 УВАГА 

 

Увага – це психічний пізнавальний процес, який полягає у спрямованості і 

зосередженні свідомості на певному об’єкті.  

Іноді вчені зауважують, що увага не є самостійним психічним процесом, оскільки 

вона не відображає ні властивостей предмета, ні зв’язків, ні відношень між ними. 

Її змістом є зміст тієї психічної діяльності, у яку вона включена. Тому її ще 

позначають як форму психічної діяльності. 

Під спрямованістю уваги розуміють вибіркову активність людини, що 

проявляється не лише у зовнішніх діях, а й у готовності до дій. Під 

зосередженістю розуміють одночасне відволікання від усього побічного, 

тимчасове ігнорування інших об’єктів. Цим самим забезпечується контроль і 

регуляція діяльності. 

Значення уваги: 



– займає особливе місце серед психічних явищ, завжди включається у практичну 

діяльність та у пізнавальні процеси; 

– виражає інтереси, спрямованість особистості; 

– є необхідною умовою успішного засвоєння знань, якості й продуктивності 

трудової діяльності, самовираження особистості; 

– необхідна людині у всіх видах її діяльності. 

Значний внесок у розкриття природи уваги (її фізіологічних основ) зробили І.М. 

Сєченов, І.П. Павлов, О.О. Ухтомський. Так, 

І.М. Сєченов зазначав, що предмети і явища зовнішнього світу, діючи на мозок 

людини, викликають у неї «пристосувальні рухові реакції». 

І.П. Павлов дослідив, що фізіологічною основою уваги є наявність стійкого 

осередку оптимального збудження у корі великих півкуль головного мозку, що 

негативно індукує суміжні її ділянки. 

О.О. Ухтомський назвав осередок оптимального збудження домінантою. Під 

домінантною він розумів панівний осередок збудження, який визначає характер 

реакції організму у даний момент. 

Сьогодні точка зору І.П. Павлова та О.О. Ухтомського отримала підтвердження в 

експериментах з реєстрації біотопів мозку тварин і людини. Сучасні 

нейрофізіологічні дослідження підтвердили провідну роль кіркових механізмів у 

регуляції уваги. Деякі вчені підкреслюють особливо важливу роль лобової 

ділянки у відборі інформації. Сьогодні у мозку виявлені особливі неврони, котрі 

отримали назву «неврони уваги». Важлива роль у регуляції уваги належить 

скупченню нервових клітин, що розташовані у стовбурній частині головного 

мозку, – ретикулярній формації. 

Види та форми уваги 

За активністю виділяють такі види уваги: 

– мимовільна  – складається в ході взаємин людини із середовищем без її 

свідомого наміру, 

– довільна  – свідомо спрямовується і регулюється особистістю, 

– післядовільна – увага, яка спочатку викликалась докладанням вольових 

зусиль, метою, але надалі підтримувалась інтересом до об’єкта (наприклад, 

змісту завдання). 

За спрямованістю виокремлюють такі форми уваги: 



– зовнішня: регулює фізичну діяльність людини; 

– внутрішня: пов’язана з усвідомленням особистістю своєї діяльності, свого 

внутрішнього світу, із самосвідомістю; має місце лише в людському світі; 

об’єктами внутрішньої уваги є почуття, спогади, думки; є необхідною умовою 

розвитку свідомості і самосвідомості; уміння думати й обдумано діяти пов’язане 

з розвитком внутрішньої уваги. 

Зовнішня і внутрішня увага гальмують одна одну. Завжди існує їх взаємний 

перехід. 

За формою прояву увага також буває: 

– колективна: це зосередження усіх членів колективу на одному предметі. 

Наприклад, таким предметом може витупати розповідь учителя, відповіді учнів. 

Фактично не буває стовідсоткової уваги класу протягом тривалого проміжку 

часу, але для існування колективної уваги не страшні відволікання окремих 

учнів. Наявність цілеспрямованого колективу класу допомагає зосередитись і 

тим, хто не звик до зусиль з організації уваги. 

– групова: зосередження уваги групами в умовах роботи в колективі. Групову 

увагу доводиться організовувати при проведенні лабораторних робіт, 

взаємоперевірок, обговоренні певних фактів у групах. Для учнів і вчителя це 

найскладніша форма організації уваги, оскільки групи відволікають одна одну в 

роботі. Для організації уваги необхідно чітко планувати виконання завдань по 

етапах, перехід на окремих етапах до колективної уваги. 

– індивідуальна: зосередження уваги людини на своєму завданні. Вона виникає 

при самостійному читанні, розв’язуванні задач, виконанні контрольних робіт. 

Для вчителя виникає складність переходу від індивідуальної до колективної 

уваги, оскільки не всі учні впораються одночасно із завданням і у багатьох увага 

на початку колективної роботи не переключається. У цьому випадку необхідно 

дати невелике додаткове завдання учням, які закінчили свою роботу раніше від 

інших. Учням, які не виконали завдання, слід порадити виконати його пізніше. 

Основні властивості уваги: 

Стійкість  – тривало підтримувана спрямованість діяльності (характеризується 

часом, протягом якого діяльність людини зберігає свою цілеспрямованість), це 

тривалість зосередження уваги на об’єкті. Міра стійкості уваги може бути 

пов’язана з тим, наскільки цікава, значуща для людини діяльність. Може 

залежати від стану здоров’я людини, від особливостей її нервової системи, від 

зовнішніх обставин. Багаті змістом, рухливі, динамічні, різноманітні об’єкти 

довше привертають увагу до себе. Також залежить від ходу діяльності, успіхів 

людини у подоланні труднощів, від мотивації діяльності, від умінь працювати. 



Нестійкість  – відволікання уваги, зміна її спрямованості під впливом інших 

об’єктів. Виникає під впливом раптових, сильних, різких, динамічних зовнішніх 

подразників, а також при сильних змінах в органічних станах. 

Концентрація  (зосередженість) – більша чи менша міра заглибленості у 

діяльність, яку людина виконує в даний момент. Чим більше концентрована увага 

до певного об’єкта, тим у більшій мірі гальмуються впливи побічних імпульсів. 

Зосередженого слухача можна впізнати за малою рухливістю. Іноді людина 

концентрує свою увагу на чомусь настільки, що для неї щезає усе довкола. 

Коливання  – зміни концентрації уваги. Ступінь концентрації уваги на певному 

об’єкті не залишається однаковим протягом часу: він то підвищується, то 

знижується. 

Переключення  – довільна зміна людиною спрямованості її діяльності. Людина 

свідомо переходить від одного завдання до іншого, сама спрямовує свою увагу на 

нові об’єкти відповідно до змінених умов її роботи. Проявляється при наявності 

зв’язку між змістом попередньої і наступної діяльності; якщо об’єкт наступної 

діяльності більш цікавий для людини, коли виконання попереднього завдання 

закінчене. 

Розподіл  – проявляється в можливості одночасного виконання людиною двох 

або іноді навіть трьох видів діяльності, утримання у сфері уваги одночасно 

кількох об’єктів. Так, коли людина читає цікаву книгу, її увага розподілена по 

тексту і одночасно сконцентрована на тому реченні, яке вона читає у даний 

момент. Психологи з’ясували: якщо одну з дій, які виконує людина, вона 

навчилась робити не задумуючись (тобто дія повністю автоматизувалась, стала 

навичкою), а також якщо існує логічний взаємозв’язок між виконуваними діями, 

тоді розподіл уваги можливий. Тобто розподіл уваги проявляється при 

достатньому володінні людиною певними видами діяльності, способами її 

виконання, коли принаймні виконання однієї з робіт більш чи менш 

автоматизоване. 

Обсяг  – кількість об’єктів, актуально усвідомлюваних людиною у даний момент. 

Під обсягом розуміють кількість об’єктів, яку людина може сприйняти з певною 

якістю і чіткістю в одному акті сприймання за найкоротший час. Кількість 

об’єктів, яку відображає мозок, залежить від змісту матеріалу, наскільки він 

пов’язаний смисловими зв’язками, від інтересу особистості до нього та від тих 

вольових зусиль, що їх докладає людина, працюючи в певній галузі. Середній 

обсяг уваги людей від 5 до 9 об’єктів (одиниць інформації – незалежно від того, 

яка ця інформація). 

Розвиток уваги 



У перші місяці життя  у дитини наявна лише мимовільна увага. Дитина спочатку 

реагує лише на зовнішні подразники, при чому лише у випадку їх різкої зміни, 

наприклад, за переходу з темряви до яскравого світла, за раптових гучних звуків, 

за зміни температури тощо. 

З третього місяця  дитина усе більше цікавиться об’єктами, тісно пов’язаними з її 

життям. У п'ять-сім місяців  дитина уже в змозі достатньо довго розглядати 

якийсь предмет, обмацувати його, брати в рот. Особливо помітний прояв її 

інтересу до яскравих і блискучих предметів. Це дозволяє робити висновок про 

досить добре розвинену мимовільну увагу дитини. 

До кінця першого – початку другого року життя  починають з’являтись зародки 

довільної уваги. Це пов’язано з процесом виховання дитини. Оточуючі дитину 

люди поступово привчають її виконувати не те, що їй хочеться, а те, що їй 

потрібно робити. 

За словами відомого вітчизняного психолога Л.С. Виготського, з перших днів 

життя дитини розвиток її уваги відбувається завдяки подвійному ряду стимулів, 

які викликають увагу:  

1) предметам, що оточують дитину, які своїми яскравими, незвичайними 

властивостями приковують її увагу;  

2) мовленню дорослого – слова, що вимовляються ним, спочатку виступають як 

стимули-вказівки, які спрямовують мимовільну увагу дитини.  

Довільна увага виникає з того, що оточуючі люди починають з допомогою низки 

стимулів і засобів спрямовувати увагу дитини, керувати нею, підкоряти її своїй 

волі і тим самим дають у руки дитини ті засоби, з допомогою яких вона надалі і 

сама оволодіває своєю увагою. А це починає відбуватись у процесі оволодіння 

дитиною мовленням. 

Велике значення для розвитку довільної уваги має гра, у процесі якої дитина 

вчиться координувати свої рухи відповідно до задач гри та спрямовувати свої дії 

у відповідності з її правилами. Паралельно з довільною увагою на основі 

чуттєвого досвіду розвивається і мимовільна увага. Розвитку уваги дитини 

сприяють також знайомство з усе більшою кількістю предметів і явищ, поступове 

формування вміння розбиратись у найпростіших стосунках, постійні бесіди з 

батьками, прогулянки з ними, ігри, у яких діти наслідують дорослих, 

маніпулювання іграшками та іншими предметами. 

Особливістю уваги дошкільника є те, що її довільність нестійка. Дитина легко 

відволікається на сторонні подразники. Її увага надмірно емоційна, – вона ще 

погано володіє своїми почуттями. При цьому мимовільна увага досить стійка, 



тривала і зосереджена. Поступово шляхом вправлянь і вольових зусиль у дитини 

формується здатність керувати своєю увагою. 

Особливого розвитку довільна увага набуває у шкільні роки. У ході уроків 

дитина привчається до дисципліни, у неї формується посидючість, здатність 

контролювати свою поведінку. У початкових класах школяр не може ще 

повністю контролювати свою поведінку на уроках. У нього і надалі переважає 

мимовільна увага. Тому досвідчені вчителі намагаються зробити свої уроки 

яскравими, захоплюючими, що досягається частою зміною форми подачі 

навчального матеріалу. У старших класах школяр уже може тривалий час 

займатись певним видом діяльності, контролювати свою поведінку. На якість 

уваги виявляють вплив не лише умови виховання, але й особливості віку. Так, 

фізіологічні зміни, що спостерігаються у віці 13–15 років, супроводжуються 

підвищеною втомлюваністю і дратівливістю, у деяких випадках приводять до 

зниження характеристик уваги. 

Якщо постійно тренувати увагу, можна виробити звичку бути уважним навіть за 

найнесприятливіших умов. А зі звички уважність та спостережливість 

переростають у стійкі властивості особистості. Уважність допоможе розвинутись 

й іншим властивостям та якостям особистості, і насамперед, почне розвиватись 

пам’ять. 

МИСЛЕННЯ 
 

Мислення – пізнавальний психічний процес, що характеризується 

узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності і дозволяє 

встановлювати зв’язки й відношення між предметами та явищами.  

Узагальненість виражається у здатності людини пізнавати властивості, які є 

загальними для багатьох об’єктів Вони не існують у вигляді конкретних 

предметів або явищ, а є доступними лише для розуміння. Наприклад, «колір» не є 

загальною ознакою оточуючих предметів, це – певна абстракція, яку можна лише 

зрозуміти через слова. Однак це поняття існує як колір конкретного предмета: 

жовте сонце, зелене яблуко, червоні губи, синя стрічка. Отже, узагальненості 

сприяє те, що мислення має знаковий характер і виражається словом. Таким 

чином, мислення існує лише в людини й виникає та розвивається під впливом 

навчання і виховання. Необхідною і важливою умовою є наявність 

інтелектуально насиченого середовища і спілкування з іншими людьми. Оскільки 

діти, які зростають в умовах соціальної ізоляції, мають найпростішу форму 

мислення як у вищих тварин. 

Опосередкованість виражається в тому, що пізнання внутрішніх і недоступних 

для сприймання властивостей та закономірностей здійснюється через 

посередники. Наприклад, лікар за зовнішніми ознаками і результатами аналізів 



може встановити захворювання людини; ми не бачимо радіацію, але знаємо про 

небезпечність її впливу на організм людини опосередковано через наукові 

дослідження. Сутність опосередкованого пізнання навколишньої дійсності 

полягає у тому, що людина здатна робити судження про властивості і 

характеристики предметів і явищ без безпосереднього контакту з ними, шляхом 

аналізу непрямої інформації. Наприклад, щоб дізнатися, яка сьогодні погода, нам 

не обов’язково виходити на вулицю – ми можемо скористатися Інтернетом, 

телебаченням або термометром. 

Мислення функціонує у тісному взаємозв’язку з усіма психічними процесами: 

відчуттям, сприйманням, увагою, пам’яттю, уявою, емоціями, волею. Наприклад, 

коли людина вирішує будь-яке завдання, то використовує знання, що 

зберігаються в пам’яті; використовує інформацію, що сприймається; докладає 

певних вольових зусиль; керується певними емоціями тощо. Мислення дає 

можливість встановлювати зв’язки й відношення між предметами, у той час як 

відчуття й сприймання відображають переважно окремі властивості предметів, 

об’єктів і явищ навколишнього світу. На відміну від сприймання, мислення 

виходить за межі чуттєво даного, розширює коло пізнання. У мисленні на 

підґрунті сенсорної інформації здійснюються певні теоретичні й практичні 

висновки. Отже, мислення співвідносить відчуття і сприймання – співставляє, 

порівнює, розрізняє, розкриває відношення, опосередкування і розкриває 

абстрактні властивості явищ, але й визначає зв’язки, які існують між ними. Таким 

чином, мислення глибше пізнає дійсність, – це вищий пізнавальний психічний 

процес. Підсумком мислення є не образ, а певна думка, ідея. 

Як і будь-який психічний процес, мислення є функцією мозку. Фізіологічною 

основою мислення є мозкові процеси більш високого рівня, ніж ті, що слугують 

основою для більш елементарних психічних процесів, наприклад відчуття. В 

основі процесу мислення лежать тимчасові нервові зв’язки двох видів: 

– першосигнальні нервові зв’язки, що виникають під впливом зовнішніх 

подразників і пов’язані з відчуттями, сприйманням і уявою; 

– другосигнальні нервові зв’язки, які утворюються в корі головного мозку за 

допомогою слів і відображають суттєві зв’язки між предметами. 

Постійна взаємодія першої і другої сигнальної систем обумовлює нерозривний 

зв’язок узагальненого відображення дійсності з чуттєвим пізнанням 

навколишнього світу. 

Операції мислення: 

Розумова діяльність людей здійснюється за допомогою мисленнєвих операцій : 

аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування і конкретизації. 



Аналіз  – це розумовий розподіл предметів і явищ на частини або властивості 

(форма, колір, смак тощо). Сутність цієї операції полягає у тому, що сприймаючи 

будь-який предмет або явище, людина може виокремити одну частину з іншої, і 

таким чином дізнатися, із яких частин складається те, що вона сприймає. 

Наприклад, у процесі вивчення певного явища дослідник визначає його 

характерні властивості, частини, ознаки, умови перебігу тощо. Пізнавальне 

значення аналізу, на думку С.Л. Рубінштейна, пов’язане із тим, що він 

виокремлює, «підкреслює», визначає суттєве. Таким чином, аналіз є своєрідним 

інструментом розуміння. 

Синтез  – це розумове поєднання окремих елементів, частин і ознак в одне ціле. 

У результаті відбувається цілісне розуміння досліджуваного предмета або явища. 

Наприклад, прочитавши опис головного героя у романі, ми можемо відтворити 

його образ; на підставі допиту свідків, обстеження речових доказів та знайомства 

з місцем скоєння злочину, у слідчого складається цілісне уявлення про злочин. 

Варто зазначити, що аналіз і синтез, хоч і є протилежними за своєю сутністю 

операціями, однак фактично постають у єдності і взаємозв’язку: «Правильний 

аналіз будь-якого цілого завжди є аналізом не тільки частин, елементів, 

властивостей, а й їхніх зв’язків або відношень. Тому він зумовлює не розрив 

цілого, а його перетворення. Але це перетворення цілого, нове співвідношення 

виокремлених аналізом компонентів цілого і є синтез» (С.Л. Рубінштейн) Тому у 

психології існує поняття «аналіз через синтез», яке означає поступове 

заглиблення в сутність предмета або явища, вивчення усіх його сторін і 

властивостей (аналіз) у взаємозв’язках, синтезування їх для подальшого пізнання. 

Порівняння  – це розумове встановлення схожості і відмінності між предметами 

і явищами дійсності. Обов’язковою умовою порівняння як операції мислення є 

необхідність виокремлення суттєвих ознак предметів або явищ, що 

порівнюються. Також необхідно уникати однобічного (неповного або за однією 

ознакою) порівняння і прагнути до всебічного (повного, за усіма ознаками). 

Об’єктивне порівняння можливе лише за глибокого аналізу суттєвих ознак. 

Абстрагування – уявне відволікання одних ознак і властивостей предметів від 

інших і від самих предметів, яким вони властиві. Сутність абстрагування як 

операції мислення полягає в тому, що сприймаючи будь-який предмет і 

виокремлюючи в ньому певну частину, ми повинні розглядати виокремлену 

частину або властивість незалежно від інших частин і властивостей цього 

предмета. Ми можемо виділити частину предмета або його властивості з усієї 

інформації, що надходить і відволіктися від інших ознак. За участю цієї операції 

мислення формуються абстрактні поняття, наприклад: «яскравість», «мудрість», 

«твердість» тощо. 



Конкретизація  – це розумовий перехід від узагальненого до одиничного, 

окремого, що відповідає певному поняттю або загальному положенню. 

Конкретизувати – означає застосувати, навести приклад або конкретний факт, що 

підтверджує загальне теоретичне положення, закон, правило в конкретному 

випадку. Конкретизація сприяє кращому розумінню. Наприклад, конкретизацією 

поняття «дошка» є такі поняття: «шкільна дошка», «кухарська дошка», «паркетна 

дошка», «меморіальна дошка», «дошка пошани», «дошка оголошень» тощо. 

Узагальнення – розумове об’єднання предметів та явищ за їх спільними 

істотними ознаками. Дозволяє зрозуміти закономірності будь-яких явищ і 

процесів (фізичних, економічних, біологічних тощо). Предметом узагальнення 

може бути множинність об’єктів – наприклад, студенти вищого навчального 

закладу, рослини парку, культурні заклади міста тощо. 

Види і форми мислення: 

У науці існують різноманітні класифікації видів мислення, зокрема: 

– за формою перебігу  – наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне 

(абстрактно-логічне); 

– за характером задач , які розв’язуються – теоретичне і практичне; 

– за рівнем узагальнення  – емпіричне й теоретичне; 

– за ступенем розгорнутості  – дискурсивне й інтуїтивне; 

– за адекватністю відображення реальної дійсності  – реалістичне й аутичне; 

– за ступенем новизни й оригінальності  – репродуктивне і творче; 

– за впливом на емоційну сферу  – патогенне і саногенне. 

Найпоширенішою класифікацією видів мислення вважається за формою перебігу 

мислення як психічного процесу, зокрема: наочно- дійове – мислення, пов’язане 

із практичними діями над предметами. Це найбільш елементарний вид мислення, 

з якого розпочався розвиток мислення у філогенезі. Під час безпосереднього 

сприймання і використання предметів та дій (маніпулювання) із ними, дитина 

засвоює відношення між предметами та їх можливості впливати один на одного. 

Цей вид мислення є провідним у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. 

Однак наочно-дійове мислення є властивим і дорослим. Наприклад, 

представникам тих професій, які потребують практичного аналізу, комбінування, 

конструювання. 

Наочно-образне  – мислення, яке полягає у практичній перетворювальній 

діяльності щодо реальних предметів. Таке мислення ґрунтується на сприйманні й 

уявленні людини, що оперує наочними зображеннями предметів і об’єктів через 



їх образні уявлення. Таким чином, людина здатна виконувати дії з предметами не 

реально, а розумово, уявляючи при чому як дії, так їхні результати. Цей вид 

мислення широко представлений у людей, результатом праці яких є створення 

певного матеріального продукту (і творчих, і робочих професій). Варто 

зазначити, що наочно-образне мислення дитини і дорослої людини відрізняється. 

Так, у дошкільнят та молодших школярів, мислення є безпосереднім і тісно 

пов’язане зі сприйманням. Дітям важко абстрагуватися від явних ознак предметів 

і, тому вони ще не можуть робити правильних висновків та узагальнень. 

Словесно-логічне  (абстрактно-логічне) мислення має таку назву, оскільки 

розвивається і функціонує на основі мовлення й у відповідності до правил логіки 

(науки, яка досліджує форми й закони правильного мислення). На підґрунті 

досвіду людства відстежуються вироблені правила міркувань, що забезпечують 

надійність отриманих результатів. Так здійснюється соціальна регуляція 

мислення. Думки, що не відповідають встановленим правилам не визнаються 

правильними і не визначаються соціумом. Варто зазначити, що характерним для 

логіки є обґрунтування думки, аргументування її правильності щодо знання, 

істинність якого багаторазово перевірена й не піддається сумніву. 

Словесно-логічне мислення перебігає у формі логічних розмірковувань. Цей вид 

мислення дозволяє розкрити і зрозуміти внутрішню сутність речей, які 

неможливо безпосередньо сприймати через фізичний контакт із ними; дозволяє 

узагальнювати множинність конкретних об’єктів, абстраговано виходити за межі 

конкретних життєвих ситуацій; розуміти загальні принципи й закони існування 

та розвитку природних і соціальних об’єктів; прогнозувати зміни й розвиток 

процесів, явищ, подій і станів; дозволяє пізнавати події минулого тощо. Його 

підсумком є не образ, а думка, ідея, навіть не завжди втілена у форму мови і є 

внутрішньомовною, недосяжною для споглядання ззовні. Словесно- логічне 

мовлення в людини з’являється наприкінці молодшого шкільного віку. 

Словесно-логічне мислення представлено у формі понять, суджень і 

умовисновків. 

Поняття  – одиниця мислення і його найелементарніша форма, що відображає 

суттєві загальні або відмінні ознаки предметів і явищ дійсності, їх властивості, 

зв’язки й відношення. Це символічне узагальнене уявлення про предмети, людей 

або події, які мають щонайменше одну спільну рису, що проявляється незалежно 

від будь-яких конкретних ситуацій. Поняття виражається словом або групою слів, 

які становлять його зміст. Розрізняють такі види понять: одиничні – 

відображають істотні властивості одиничних об’єктів; загальні – відображають 

властивості класів предметів; конкретні – відображають певні предмети, явища 

чи їх класи з істотними ознаками, зв’язками і відношенням; абстрактні – 

відображають ті чи інші властивості об’єктів відокремлено від них самих. 



Судження – форма мислення, що відображає зв’язки між предметами і явищами 

дійсності або їх властивостями й ознаками, це ствердження або заперечення 

чого-небудь; це висловлювання, яке містить певну думку. Судження бувають 

одиничні, часткові, загальні, істинні, помилкові. Поодинокі судження стосуються 

лише до одного предмета. У частковому судженні стверджується або 

заперечується лише щодо деяких предметів. У загальних судженнях 

стверджується про всі предмети, що належать до певного класу, роду, групи. 

Істинні судження адекватно відображають зв’язки й відношення, що існують в 

об’єктивній дійсності. Помилкові – неадекватно відображають зв’язки й 

відношення, що існують в об’єктивній дійсності. 

Судження утворюються двома способами: 1) безпосередньо, коли в них 

виражають те, що сприймається, тобто людина бачить предмет і висловлює те, 

що бачить; 2) опосередковано – шляхом умовисновків або розмірковувань, тобто 

людина, розмірковуючи, із одних суджень виводить інші судження. 

Розмірковування – це робота думки над судженням, спрямована на встановлення 

й перевірку його істинності. 

Умовисновок  – форма мисленням, коли на основі ланцюжка логічно пов’язаних 

висловлювань робиться певний висновок і виводяться нові знання. Останні 

здобуваються опосередковано через інші знання без нових запозичень із 

безпосереднього досвіду людини. Це – складний акт мисленнєвої діяльності, що 

становить низку операцій, підпорядкованих єдиній меті. Розрізняють два основні 

види умовисновків: індуктивні (індукція) й дедуктивні  (дедукція): 

– індукція  – умовисновок від фактів до узагальнень, від менш загальних до 

більш загальних суджень; 

– дедукція  – умовисновок від загальних суджень до суджень часткових і 

одиночних. 

Індивідуальні особливості мислення 

Індивідуальні особливості мислення зумовлюються особливостями життя 

людини, характером діяльності й навчання, особливостями розвитку мовлення, 

залежать від рівня оволодіння мисленнєвими операціями, від типу вищої 

нервової діяльності. До індивідуальних особливостей мислення відносяться: 

– широта мислення  – здатність охоплювати усе питання в цілому, не 

випускаючи з поля зору окремих важливих деталей, розглядати проблему в 

різноманітті її зв’язків з іншими явищами; проявляється у широкому кругозорі, 

різнобічній допитливості, характеризує всебічний і творчий підхід до пізнання 

теорії і практики; 



– глибина мислення  – це здатність аналізувати, порівнювати, знаходити 

суттєве, проявляється в уміннях проникнути в сутність складних питань життя і 

діяльності, бачити проблему, розуміти причини виникнення подій і явищ, 

передбачити їх розвиток тощо; 

– самостійність мислення  – незалежність власної думки, уміння людини 

самостійно висувати нові завдання, знаходити потрібні розв’язки й відповіді без 

допомоги інших людей, але на підґрунті суспільного досвіду. Формування цієї 

якості є необхідною умовою розвитку ініціативності та творчості людини; 

– критичність мислення  – проявляється в здатності людини об’єктивно 

оцінювати інших і себе, самокритично ставитися до власних думок і дій, 

старанно доводити й перевіряти всі положення та висновки, що висуваються, не 

підпадати під влив думок інших людей; 

– гнучкість мислення  – самостійність і свобода думки при виборі способу 

розв’язання нових задач, здатність змінювати тактику і стратегію розв’язання 

задач, уміння пошуку нових, нестандартних способів дій, це – мислення, якому 

не притаманні трафаретність і шаблонність; 

– динамічність мислення  – характеризується часом, протягом якого люди 

можуть упоратися з одним і тим же завданням, це – здатність людини знайти 

вихід зі складної ситуації, оперативно обміркувати й негайно прийняти 

правильне рішення. У цій особливості проявляється винахідливість і кмітливість 

людини. 

Формування і розвиток мислення. 

Формування і розвиток мислення людини проходить певні етапи. Так, 

початковий етап розвитку мислення (кінець першого року життя дитини) 

пов’язаний із узагальненнями, які невід’ємні від практичної діяльності. На 

початку другого року життя дитина оперує предметами на основі знань про 

окремі їх властивості і може вирішувати певні практичні задачі. Дитина мислить 

предметно діючи, тобто маніпулюючи предметами. При цьому вона використовує 

не лише свій власний досвід, а й зразки поведінки дорослих. Особливість 

дитячого мислення полягає в наочності, яка проявляється через конкретність. 

Дитина мислить, спираючись на поодинокі факти, які їй доступні й відомі з 

власного досвіду або через спостереження за дорослими. 

Наступний етап розвитку мислення пов’язаний із оволодінням дитиною 

мовленням, яке є підґрунтям для узагальнень. Останні набувають загального 

значення і переносяться з одного предмета на інший. На цьому етапі значення 

перших слів дитини містять лише окремі ознаки предметів і явищ, якими дитина 

керується, коли вживає слово на позначення цих предметів. 



Подальший етап розвитку мислення (у віці близько двох років) характеризується 

тим, що дитина може називати той самий предмет різними словами. Це свідчить 

про формування такої мислительної операції як порівняння, на основі якої в 

подальшому розвиваються індукція та дедукція, які досягають досить високого 

рівня розвитку у трирічному віці. 

Шкільний вік дитини характеризується активним розвитком мислення і його 

можливостей. Це пов’язано з тими інтелектуальними задачами, які необхідно 

вирішувати дитині, навчаючись у школі. На цьому етапі розширюється коло 

понять, якими дитина оперує, набуваючи нових знань. Відбувається перехід від 

конкретних понять до абстрактних, їх зміст збагачується, розширюються знання 

про властивості, ознаки, зв’язки між предметами і явищами. У процесі 

формування понять відбувається розвиток мисленнєвих операцій, зокрема: 

аналізу, синтезу, узагальнення, розвивається індукція і дедукція. Це, у свою 

чергу, сприяє розвитку широти і глибини мислення дитини. По завершенні 

навчання у школі можливість розвитку мислення зберігається, однак динаміка і 

спрямованість його розвитку залежать від самої людини і зусиль, яких вона 

докладає. 

Тема 15. Діяльність та мовлення. 

1.Поняття та структура індивідуальної діяльності людини.  

2.Активність особистості та самоуправління 

3.Мовлення, види та розвиток. 

  Поняття про діяльність 

 

Живим істотам від природи властива активність, яка забезпечує 

життєво важливі зв’язки організму із середовищем. Джерелом актив- ності 

живих істот є потреби, що спонукають її до відповідних реакцій, дій. 

Потреба — це стан живої істоти, в якому виявляється її залежність від 

конкретних умов існування. Проте активність тварин і діяльність людини 

суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Актив- ність тварин 

характеризується як поведінка і обмежується інстинк- тивними та умовно-

рефлекторними діями, спрямованими на присто- сування до умов життя і 

задоволення різноманітних біологічних потреб у їжі, розмноженні, 

захисті. У потребах тварини предмет їх задоволення постає як 

безпосередній стимул активності й визначає сам спосіб задоволення 

потреби. 

Людська діяльність за сутністю є соціальною. Вона сформувалася 

історично, у процесі праці. Людина не лише пристосовується до умов 

життя, а й активно змінює їх відповідно до своїх потреб, що виникли й 

розвинулися історично. Діяльність людини характеризується сві- 

домістю і цілеспрямованістю. Особистість як суб’єкт діяльності, за-

довольняючи свої потреби, взаємодіє із середовищем, ставить перед со- 



бою певну мету, мотивує її, добирає засоби для її здійснення, виявляє 

фізичну й розумову активність у досягненні поставленої мети. 

Свідомий характер людської діяльності виявляється в її плануванні, 

передбаченні результатів, регуляції дій, прагненні до її вдоско- налення. 

Отже, діяльність людини — це свідома активність, що виявляється в 
системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

 

 Мета і мотиви діяльності 

Мета — це те, до чого прагне людина, для чого вона працює, за що 

бореться, чого хоче досягти у своїй діяльності. Без мети не може бути 

свідомої діяльності. 

Цілі людської діяльності виникли й розвивались історично, у процесі 

праці. Вони породжуються суспільним життям, умовами, в яких живе 

людина, і залежать від виконуваних людиною ролей, суспільних 

доручень, від її розвитку та індивідуальних особливостей. Цілі 

бувають близькі та віддалені. Віддалена мета реалізується в низці 

ближчих, часткових цілей, які крок за кроком ведуть до здійснення 

віддаленої мети, що висувається на далеку перспективу. 

Суспільно важлива, змістовна мета стає джерелом активності осо- 

бистості. Тільки велика мета народжує велику енергію. Така мета вик- 

ликає єдність розумової, емоційної та вольової діяльності, цілеспрямо- 

вану зосередженість свідомості на поставлених цілях. “Рефлекс мети”, 

писав І. Павлов, має величезне життєве значення, він є основною фор- 

мою життєвої енергії людини. Життя тільки у того змістовне, хто весь час 

прагне до певної мети. Як тільки зникає мета, воно стає безбарв- ним, 

непривабливим. 

Мотив — це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до 

діяль- ності. Мотиви діяльності та поведінки людини генетично 

пов’язані з її органічними та культурними потребами. Потреби 

породжують інтереси, тобто спрямованість особистості на певні об’єкти 

з метою пізна- ти їх, оволодіти ними. 

Спонуками до діяльності можуть бути матеріальні потреби (в їжі, 

одязі, житлі), духовні та культурні (пізнавальні, суспільно-політичні, 

естетичні). Мотивація діяльності буває близька (здійснити бажане і 

найближчим часом) та віддалена (здійснення бажаного планується на 

тривалий час). Розрізняють мотиви і за рівнем усвідомлення. Бувають 

яскраво й чітко усвідомлювані мотиви — обов’язки перед колективом, 

відповідальність, дисциплінованість та ін. Але в багатьох випадках діють 

неусвідомлювані спонуки, наприклад звички, упереджене ставлення до 

певних фактів життя, людей тощо. Проте незалежно від міри 

усвідомлення мотиву діяльності він є вирішальним чинником у 

досягненні поставленої мети. 

Цілі та мотиви діяльності людини визначаються суспільними умо- 
вами життя, виробничими, навчальними, ігровими відносинами. Між 
цілями та мотивами діяльності людей існує певний зв’язок. З одного 
бо- ку, мета та мотиви спонукають кожну людину до діяльності, 
визнача- ють її зміст і способи виконання, а з іншого — вони й 



формуються у процесі діяльності, під впливом умов, за яких вона 
відбувається. У процесі діяльності виникають і розвиваються нові 
потреби та інтереси, ідеали та переконання — виробничі, розумові, 
естетичні, спортивні. 

 

  Структура діяльності 

В усіх різновидах діяльності люди користуються рухами природ- 

женими (безумовно-рефлекторними) та набутими (умовно-рефлектор- 

ними). Безумовно-рефлекторні рухи у процесі життя, у результаті досвіду, 

навчання та виховання перебудовуються відповідно до ви- мог умов 

життя, культури трудових дій та поведінки. Рухи (ходіння, мовлення, 

писання, читання, пов’язані з обробкою матеріалів, грою на інструменті) 

під впливом навчання та виховання настільки змінюються, що в них 

важко розпізнати первинний, природжений характер. 

У діяльності залежно від її мети та змісту, матеріалу та способів 

його обробки рухи об’єднуються в різноманітні комплекси і системи. 

Систему рухів, спрямованих на присвоєння предмета чи його змісту, 

називають діями. Розрізняють дії предметні та розумові. 
Предметні, або зовнішні, дії спрямовані на оволодіння предмета- 

ми, контакти з людьми, з тваринами, рослинами і т. ін.  

Розумові дії ви- являються у сприйманні, діяльності пам’яті, 

мислення та ін. Розумові дії утворюються на грунті зовнішніх, 

предметних дій. 

 Предметні дії в результаті інтеріоризації, тобто перенесення у 

внутрішнє життя лю- дини, стають змістом розумової діяльності. На 

перших етапах за- своєння досвіду діти і дорослі оперують конкретними 

предметами, засобами унаочнення, порівнюють, розкладають та 

об’єднують їх, знаходять причинні залежності та їх взаємодію. Потім, у 

результаті інтеріоризації цих зовнішніх дій з предметами, людина 

починає оперувати образами цих предметів і зв’язками та залежностями 

між ними. На ще вищому етапі розвитку ці операції здійснюються за 

допомогою понять, виражених у слові. 

Інтеріоризоване зовнішнє опрацьовується в мисленні, набуває 

логічного оформлення, вплітається в систему знань і попереднього 

досвіду людини й реалізується в діяльності у вигляді тих чи інших дій. 

Винесення внутрішніх, розумових дій назовні називають екстеріори- 

зацією. 

Важливу роль у діяльності відіграє її регуляція. У процесі засвоєння 

знань і досвіду у свідомості людини утворюється образ рухів і дій ви- 

конуваної діяльності, або акцептор дії, з яким порівнюється виконува- на 

дія в разі її відхилення від окресленого способу її виконання, кори- гується 

відповідно до поставленої мети та акцептора дії. 

Отже, діяльність — це сукупність цілеспрямованих, усвідомлю- 

ваних дій. Свідома діяльність людини характеризується не тільки 

цілями та мотивами, а й певними засобами, за допомогою яких вона 

здійснюється. Успішне виконання будь-якої діяльності потребує від 

людини оволодіння необхідними для неї засобами. Воно передбачає ви- 



роблення у людини вмінь і навичок користуватися ними для до- 

сягнення поставленої мети. 

 

Засоби діяльності, процес їх засвоєння 

Поняття про вміння. Успіх будь-якої діяльності залежить від уміння 

її виконувати. Це стосується будь-якої виробничої, педагогічної, спор- 

тивної діяльності, писання, читання, гри на музичному інструменті тощо. 
Уміння інколи зводять до знання якоїсь справи, розуміння того, як вона 
робиться, ознайомлення з порядком її виконання. Проте це ще не є вміння, а 
тільки одна з його необхідних передумов. Людина може, наприклад, знати 
правила керування автомобілем, але настільки недосконало, що їй ніхто не дасть 
дозволу його водити. Школяр мо- же знати, як треба складати план оповідання, 
але буває достатньо простежити за процесом виконання ним цього завдання, 
щоб зро- зуміти, що потрібне вміння у нього ще не сформувалося. 

Вміння є там, де знання певної справи поєднується з вправністю у 

виконанні дій, з яких складається ця діяльність. Вміє керувати автома- 

шиною той, хто, дотримуючись встановлених правил, робить це вправно, 

чітко й бездоганно, хто має навички у цій справі. Вміє складати план той 

учень, в якого вироблені певні навички роботи над текстом. Так само і 

вміння грати на якомусь музичному інструменті, малювати, виконувати 

фізкультурні вправи та інші завдання спирається на певні навички. Отже, 

вміння — це готовність людини успішно викону- вати певну діяльність, 

що грунтується на знаннях і навичках. 
Діяльність людини найчастіше складається з цілої низки різних дій. Тому 

вміння їх виконувати також складається з низки часткових умінь. Так, уміння 
керувати автомашиною охоплює такі моменти, як уміння завести двигун, 
регулювати його роботу, керувати кермом, стежити за дорогою, за роботою 
машини. Вміння учня навчатися включає вміння планувати свою домашню 
навчальну роботу, братися в певні години за її виконання раціональними 
способами, заучувати заданий текст, виконувати письмові завдання, 
контролювати результат їх виконання. Комплекс часткових, тісно 
взаємопов’язаних умінь охоплює все те, що називають умінням: керувати 
машиною, на- вчатися, грати на музичному інструменті, малювати. 

Поняття про навички. Повторно виконуючи ту чи іншу дію, людина 

вправляється в її виконанні. Унаслідок цього вдосконалюється ви- конання нею 

цієї дії. Дія виконується дедалі швидше, легше, вільніше, потребує менше 

напруження, зусиль і вольового контролю, кількість помилкових рухів 

зменшується. Людина усвідомлює мету дії, шлях досягнення цієї мети; техніка ж 

її досягнення функціонує сама по собі, більш–менш автоматизовано. Отже, 

удосконалені шляхом багаторазо- вих вправ компоненти вмінь, що виявляються 

в автоматизованому виконанні дій, називаються навичками. Наявність навичок 

полегшує людині виконання свідомих завдань. За свідомістю залишається 

можливість починати, регулювати й за- вершувати дію, а сам рух відбувається 

без будь-якого подальшого втручання волі як реальне повторення того, що вже 

робилося тисячі разів (І. Сєченов). Людина може усвідомлювати й 

автоматизовані компоненти, тобто рухи, з яких складається певна діяльність. У 

разі потреби вона може спрямовувати свою увагу на саму техніку написання 



літер з метою, наприклад, вивести їх каліграфічно, красиво. Можуть 

усвідомлюватися рухи артикуляційних органів при вимові звуків мови, звичні 

рухи пальців при грі на музичному інструменті з метою її проконтролювати, 

змінити дещо в них. Людина починає усвідомлювати рухи за появи ускладнень, 

перешкод у їх виконанні. 

Процес формування вмінь і навичок. Уміння і навички формуються у 

людини у процесі її навчання. Виокремлюють три основні його фази. Перша 

розпочинається з усвідомлення завдання та способів його виконання. Так, 

досвідчений майстер з’ясовує і показує новачкові, як виконувати ті чи інші 

виробничі операції, а останній ознайомлюється з ними. Навчаючи учнів писати, 

їх теж ознайомлюють з тим, як треба виводити кожну літеру. Потім ті, хто 

навчається, пробують застосувати одержані пояснення на практиці, тобто 

виконувати відповідні дії. 

Умови формування вмінь і навичок. Основними умовами успішно- 

го формування вмінь і навичок є усвідомлення мети завдання і ро- 

зуміння його змісту та способів виконання. Цього досягають пояс- 

неннями завдання, демонструванням кращих зразків виконуваного 

завдання та самої дії виконання. 
Успіх формування вмінь і навичок найбільшою мірою залежить від 

свідомого ставлення, готовності особистості до вироблення в собі вмінь і 
навичок, інтересу до кращого виконання дій, пов’язаних з виконанням завдання. 
У формуванні вмінь і навичок важливо враховувати індивідуальні 

особливості людини: тип нервової системи, попередній досвід, теоретичні 

знання, нахили та здібності. 
Не менш важливу роль у засвоєнні вмінь і навичок відіграють умови 

навчання, правильна організація процесу вправляння: послідовність засвоєння 
дій, поступовий перехід від простішого до складніших за- вдань, від повільного 
до швидкого темпу їх виконання. При вправлянні потрібно враховувати й те, що 
тривале безпе- рервне вправляння, як і тривалі перерви в ньому (наприклад, 
заняття з музики, спортивні тренування, трудові операції проводяться один раз 
на тиждень), не сприяють успішному формуванню вмінь і навичок. Тривалі 
інтервали між вправами ведуть до ослаблення сформованих умінь і навичок. 

 

Основні різновиди діяльності 

Людська діяльність різноманітна й багатогранна. Залежно від мети, змісту та 

форм розрізняють три основні різновиди діяльності: гру, навчання та працю. 

Людині незалежно від віку властиві всі три різно- види діяльності, проте в різні 

періоди життя вони виявляються по- різному за метою, змістом, формою та 

значенням. У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра, у 

шкільному — навчання, а у зрілому віці — праця. Гра та навчання властиві й 

людям, й тваринам. Проте у тварин підгрунтям цих різновидів діяльності є 

інстинкти, а у людини вони зумовлені соціальними умовами життя, різняться 

якісно, набагато складніші та багатші за змістом і формою. Праця за природою 

та змістом — суспільно-історична категорія. У процесі праці виникла й 

розвинулася людина як свідома соціальна істота. Характерна особливість усіх 

різновидів людської діяльності полягає в тому, що найчастіше вони пов’язані з 

мовною діяльністю. Ос- тання сприяє розвиткові змісту та форм усіх різновидів 



діяльності, їх цілеспрямованості та мотивації. 

Ігрова діяльність. Як основна форма вияву активності дитини 

дошкільного віку ігрова діяльність є водночас основним засобом 

пізнання нею зовнішнього світу, відображення його у формі відчуттів, 

сприймань, уявлень тощо. Але вона відрізняється від навчання та праці. 

Гра — не продуктивна діяльність. У грі дитина захоплюється переважно 

процесом, який викликає у неї задоволення. Як тільки інтерес до гри 

зникає, дитина припиняє її. В іграх маленьких дітей цілі не бувають 

стійкими. Це виявляється в тому, що маленькі діти втрачають цілі у грі 

й легко переходять від однієї гри до іншої. Але у процесі розвитку та 

виховання цілеспря- мованість ігрової діяльності дітей зростає, цілі в 

іграх набирають стійкішого характеру. Слушно вказують, що гра — це 

школа думки, почуттів і волі. В іграх не тільки виявляються, а й 

формуються всі психічні процеси та властивості дітей, 

спостережливість, уважність, вдумливість, наполегливість, сміливість, 

рішучість, уміння, навички, здібності. В ігровій діяльності відбувається 

не тільки психічний, а й фізичний розвиток дітей, розвиваються фізична 

сила, спритність, швидкість і точність рухів. В іграх формуються всі 

якості особистості дитини, зокрема такі моральні риси, як колективізм, 

дружба, това- рискість, правдивість, чесність тощо. Тому ігри 

дошкільників відігра- ють важливу роль у підготовці їх до шкільного 

навчання. 

У шкільному віці гра має складніший і цілеспрямованіший 

характер. У школярів переважають дидактичні ігри, в яких яскраво 

виявляється мета: успішно провести гру, перемогти партнера, 

розвинути в собі відповідні фізичні та розумові якості. У 

підлітковому та юнацько- му віці можуть виникнути шкідливі звички, 

наприклад, до азартних ігор. Залучення ж дітей до занять спортом, до 

цікавих справ стане важливим засобом попередження захоплення 

шкідливими іграми. 
Навчальна діяльність. Навчання — основний різновид діяльності 

дітей шкільного віку; активна, свідома й цілеспрямована діяльність, яка 
полягає у засвоєнні знань, вироблених людством з метою підготов- 

ки дітей до майбутньої самостійної трудової діяльності. Навчання не 

обмежується шкільним віком. Людина навчається все життя. До цьо- го 

її спонукають розвиток науки, техніки, суспільного життя. Науко- во-

технічний і соціальний прогрес, що властивий ХХ століттю, по- требує 

значного поповнення та перебудови систем загальноосвітніх і 

спеціальних професійних знань, здобутих у середній школі та про- 

фесійно-технічних навчальних закладах. 

У процесі навчання його цілі поступово ускладнюються, але ра- 

зом з цим вони й диференціюються. Поряд із загальноосвітніми ціля- ми 

з’являються практичні — підготовка дітей до життя, засвоєння 

практичних знань, умінь і навичок. На грунті загальноосвітніх знань 

здійснюються політехнічне навчання та професійна освіта. Загальна 

освіта (знання мови, математики, фізики, хімії, біології, історії) 
дедалі стає необхіднішою для професійної освіти, підготовки твор- 



чих спеціалістів. 

Успішне навчання дітей у школі великою мірою залежить від усві- 

домлення мети навчання і мотивів, якими вони керуються. У навчанні 

помітно виявляється соціальна та пізнавальна мотивація: перша — через 

усвідомлення ролі та необхідності знань для життя та праці, друга — у 

ставленні до змісту знань, в інтересі до них. Мотиви на- вчання тісно 

пов’язані з працею. Праця викликає потребу у знаннях, у ній 

формуються загальні та спеціальні здібності людини. Суспільна 

мотивація учнем свого навчання найбільшою мірою сприяє глибоко- му 

засвоєнню знань. Важливою умовою успіху в оволодінні знаннями є 

готовність і підготовленість учня до навчання. Готовність учня до 

навчання поля- гає в його психологічній готовності до цього, у бажанні 

та вмінні на- вчатися, у наявності у нього необхідного для цього 

розвитку. Вміння навчатися виявляється в тому, що дитина розуміє 

пояснення вчителя й керується ними при виконанні завдань, самостійно 

виконує ці завдання, контролює себе відповідно до вказівок учителя та 

правил, а не за тим, як виконав завдання хтось інший. Учні, які 

виявляють самостійність у навчанні, краще засвоюють знання й 

успішніше розвиваються. 

Праця. Праця — свідома діяльність людини, спрямована на ство- 

рення матеріальних і духовних благ. Вона є необхідною умовою існу- 

вання та розвитку людини. Приводячи в рух наявні у неї природні органи 

і сили, людина виготовляє знаряддя праці та за їх допомогою перетворює 

матеріал природи, надає йому форму, придатну для свого власного життя, 

задо- волення своїх різноманітних потреб. Від генерації до генерації 

праця ставала дедалі різноманітнішою, досконалішою, різнобічнішою. До 

полювання та скотарства додалися землеробство, потім прядіння, ткацтво, 

обробка металів, гончарське ремесло, судноплавство. 

Праця — це жива єдність фізичного та психічного. У процесі праці 

активізуються й виявляються різні фізичні та психічні властивості 

людини. Залежно від змісту праці психічні її компоненти набирають 

певних особливостей. Діяльність слюсаря, тракториста, вчителя або 

композитора потребує специфічних психічних якостей. Але є психічні 

якості особистості, спільні для всіх різновидів трудової діяльності, хоча 

вони й виявляються у кожному її різновиді по-різному. 

Перша й необхідна умова будь-якої праці — наявність мети: 

ство- рити певний продукт. Характерна особливість праці полягає в 

тому, що людина передба- чає її результати, уявляє собі матеріал, 

який використовується при цьому, окреслює способи та 

послідовність своїх дій. Цим її трудові дії відмінні від працеподібних 

дій тварин. Перш ніж щось будувати, людина створює у своїй уяві 

образ того, що робитиме. Наприкінці процесу праці виходить 

результат, який ще до його початку існував в уяві людини. Що 

складніше трудове завдання, то вищі вимоги ста- вить його 

виконання до психіки людини. 
Праця потребує відповідної підготовки. Знання, вміння та навич- 

ки працювати набуваються протягом навчання та попередньої праці. 

Складніші різновиди праці передбачають триваліше навчання. 



Щоб опанувати спеціальності лікаря, педагога, інженера, слід після 

закінчення середньої школи навчатись у вищій школі. Багато часу 

потрібно також для оволодіння виробничими спеціальностями висо- кої 

кваліфікації. 

Психологічний опис та аналіз професій (професіографія) і умов 

праці дають можливості виявити вимоги окремих професій і 

спеціальностей до особистості працівника, розкрити особливості та 

структуру професійних здібностей і психологічні передумови ра- 

ціоналізації праці. Таке вивчення професій та умов праці має важливе 

значення для професійної орієнтації молоді та навчання й виховання 

кадрів спеціалістів, для раціональної організації праці, завданням якої є 

підвищення працездатності, продуктивності праці, зменшення втоми 

працівників, усунення причин виробничого травматизму та браку 

продукції. 

Творча діяльність 

Будь-яка фізична і розумова праця за певних суспільних умов може 

стати творчою діяльністю. У різних видах праці творчість має певні 

особливості, що зумовлюються змістом і характером діяльності, її 

обставинами та індивідуальними рисами працівника. Разом з тим усім 

видам творчої діяль ності властиві спільні риси. 

Творча діяльність зумовлюється потребами суспільства. Усві- 

домлення цих потреб є джерелом різних задумів, ідей, проектів. 

Розпочинається творча діяльність з виникнення певного задуму, а саме: 

змінити методи, прийоми роботи в тій чи іншій галузі, створити нове 

знаряддя, сконструювати нову машину, здійснити певний науковий 

експеримент, написати якийсь художній твір, створити музичну п’єсу, 

намалювати картину тощо. 

Для здійснення творчого задуму потрібна попередня підготовча 

робота, яка полягає в обміркуванні його змісту, з’ясуванні деталей, 

шляхів його реалізації та збиранні необхідних матеріалів. Така підго- 

товча робота властива творчості конструктора-винахідника, вченого, 

письменника, митця. Вона часто буває довготривалою.  

Після підготовчої роботи відбувається реалізація творчого задуму, 

яка так само може тривати різний час залежно від змісту завдання, 

його складності, підготовки особистості та умов творчої праці. 

Здійснення творчого задуму — велика й напружена робота, яка 

потребує участі та піднесення всіх сил людини, максимальної зосе- 

редженості її свідомості на предметі творчості. Ця зосередженість бу- ває 

настільки високою, що працівник, захоплений завданням, не помічає, що 

відбувається навколо нього. Засередженість потребує участі пізнавальних і 

вольових сил людини 

Систематична наполеглива і напружена робота є визначальною 

умовою успіху творчості. За цієї умови найчастіше виникають такі 

моменти творчого піднесення, які називаються натхненням і за на- 

явності яких особливо успішно знаходяться нові способи розв’язан- ня 

завдань, виникають нові та продуктивні ідеї, створюються цент



ральні образи художніх творів тощо. Натхнення характеризується 

напруженням усіх сил працівника і виявляється в емоційному захоп- ленні 

предметом творчості та продуктивній роботі над ним. Натх- нення 

виникає не до початку роботи, а під час неї як певний її наслідок. Звідси 

випливає, що для успішного досягнення мети треба систематично і 

регулярно працювати, а не очікувати, коли прийде натхнення.  

 

Активність особистості  – здатність людини до свідомої трудової і соціальної 

діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею 

довколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею багатств 

матеріальної і духовної культури. 

Активність особистості проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні. 

Інтегральна характеристика активності особистості – активна життєва позиція 

людини, яка виявляється в її принциповості, послідовному відстоюванні своїх 

поглядів, ініціативності, діловитості, психологічній настроєності на діяльність. 

Людина не автоматично переключається з однієї справи на іншу, а свідомо, з 

урахуванням соціальної ситуації, оцінки значущості імпульсів, наслідків дій 

тощо. Вона може вибирати, і в цьому полягає свобода її волі. У малої дитини ще 

немає уяви про власне «Я», тому вона знаходиться під впливом зовнішніх і 

внутрішніх умов життя. Із утворенням «Я» дитина починає виділяти себе з 

предметного світу і людського оточення, а в окремих випадках навіть протистоїть 

їхнім діям. Це і є початок формування особистості  – перехід від індивіда до 

власне особистості. 

З подальшим розвитком система саморегуляції зміцнюється, і людина стає 

господарем своїх сил. Уявлення про власне «Я» визначає рівень домагань, 

відповідну міру активності особистості, міру розвитку здібностей (здебільшого 

прогностичну). 

Здатність до самоуправління змінюється з віком і в зв’язку з патологічними 

змінами особистості. Найвищий рівень самоуправління досягається у зрілому 

віці, коли знання вже апробовані життям, а сама особистість досягла піку всіх сил 

і здібностей, пройшовши всі випробування. 

Особистість, як самоуправна система, здійснює: 

– виклик, затримку процесів (дій, вчинків); 

– переключення психічної діяльності; 

– її прискорення чи сповільнення; 

– підсилення чи послаблення активності; 



– узгодження спонукань; 

– контроль за діяльністю через зіставлення наміченої програми зі здійснюваними 

діями; 

– координацію дій. 

Для вирішення цих завдань формуються такі основні механізми 

«Я»: 

– контролю; 

– узгодження; 

– санкціонування; 

– підсилення. 

«Я» входячи до структури особистості, має і власну структуру, що містить: 

– уявлення про те, який «Я» є і яке «Я» повинно бути в ідеалі; 

– сумління, або совість, яка у моральної людини має тенденцію наближення 

реальної поведінки до ідеальної. Так, якщо реальна поведінка помітно 

відрізняється від ідеальної, особа відчуває докори сумління, що сприяє 

закріпленню позитивної поведінки. 

Самоуправління особистості має два види: 

– оперативне, або повсякденне; 

– перспективне, що визначається далекими цілями (структура самоуправління 

представлена на рис. 3). 

 



 

 

Саморегуляцію як прояв волі розрізняють за типами: 

– морально-вольовий; 

– аморально-вольовий; 

– абулічний, або слабкий; 

– імпульсивний. 

Перші два типи характеризуються високорозвиненою саморегуляцією, але 

відрізняються між собою моральними якостями. Решта – зі слабкою 

саморегуляцією і нестійкою мораллю. 

Морально-вольовий  тип саморегуляції – позитивний тип, здатний на пориви та 

значні звершення. Така людина – господар своїх слів, вона здатна домогтися 

соціально і особистісно значущих цілей попри будь-які труднощі, її здібності 

використовуються на повну силу і завдяки цьому розвиваються. Це – цільна 

особистість у повному розумінні слова. 

Аморально-вольовий  тип – це індивідуаліст, який переслідує егоїстичні цілі. 

Він є цілісним у своїй аморальності, розумним у визначенні способів досягнення 

намірів, але це – асоціальний тип. 

Людина абулічного типу  характеризується в’ялістю й пасивністю, байдужістю 

до всього. Вона легко піддається навіюванню, легко погоджується з іншими, 



піддається їхньому впливу, залишаючись бездіяльною. Така людина не може 

змусити себе працювати, а надто – долати труднощі, боротися з перепонами, 

домагатися реалізації поставленої мети. Це – інертна людина . 

Такий тип виникає внаслідок слабкості внутрішніх спонукань, через що кора 

мозку не отримує потрібного тонусу, і слабовілля, тобто нездатності до зусилля. 

Такі люди можуть бути від природи обдарованими, але їхні здібності не 

розвиваються і не використовуються через пасивність. 

У деяких випадках апатичні типи є наслідком сформованого почуття власної 

неповноцінності, коли людина гадає, що вона ні до чого не здатна і нічого не 

може досягнути в житті. Відтак опускаються руки, «засинають» здібності. 

І нарешті, існує імпульсивний тип  поведінки. У людини цього типу багато 

сильних імпульсів, захоплень, але вона діє нерозважно через недосконалість 

механізму зіставлення імпульсних спонукань із реальною ситуацією та 

особистими переконаннями. 

 

Мовлення 

 

Здатність до засвоєння й передачі досвіду за допомогою мови – визначальна 

характеристика людини як істоти розумної. Кожен із людської спільноти 

по-своєму розвиває власні мовні здібності, розмовляє своєю «власною мовою», 

оскільки вона невіддільна від свідомості особистості, її ментальної дійсності. 

Мова – це система словесних знаків. Вона охоплює слова з їх значенням і 

граматику – набір правил, за якими будується речення.  

Мова як предмет інтелектуальної діяльності стала об’єктом активного наукового 

дослідження з другої половини ХІХ століття. У лінгвістиці (науці про мову) та 

психології мова стала розглядатися і як основний засіб здійснення мовленнєвої 

(вербальної) комунікації, і як феномен культурно-історичного розвитку. 

Наприклад, В. Гумбольдт визначав мову як складову духовної культури. Він 

відстоював думку про те, що мова – це головна діяльність не тільки однієї 

людини, а й цілого національного «духу народу». Дане поняття вчений розглядав 

у єдності психічного складу народу, його способу мислення, філософії, науки, 

мистецтва та літератури. 

Думки В. Гумбольдта близькі за своїм змістом до роздумів видатного 

українського письменника ХІХ століття Панаса Мирного: «Найбільше і 

найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка його 

духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої 

сподіванки, досвід, почування». 



Мова явище соціальне, вона є виявом національної свідомості й культури 

кожного народу. Мова виконує такі функції: 

– номінативну (позначення), 

– передачі та засвоєння суспільно-історичного досвіду, 

– комунікативну. 

Пріоритетною функцією більшість учених називають комунікативну. Вона має 

три вияви: інформаційний – передача знань; виразний – зміст почуттів і ставлень; 

впливовий – вольові якості 

особистості, спрямовані на підкорення слухача, переконання його в чомусь. 

До основних одиниць мови  відносять: фонему, морфему, слово, речення, текст. 

Фонема  – це звук мовлення, що виконує смислорозрізнювальну функцію, суть 

якої полягає в можливості відрізняти одне слово від інших. Зазначена функція 

проявляється тільки за перебування звука в складі слова, до того ж лише в певній, 

так званій «сильній» чи «фонемній» позиції – для голосного – у наголошеному 

складі, для приголосного – перед голосним, перед однотипним приголосним 

(наприклад, дзвінкого перед дзвінким) тощо. Найбільш яскраво 

смислорозрізнювальна функція проявляється в односкладних словах: сом – сум, 

рак – гак. Однак і в багатоскладових словах фонеми виконують свою основну 

функцію: правильна вимова фонем при реалізації мовленнєвої діяльності 

забезпечує можливість повноцінного сприйняття висловлювання слухачем. 

Морфема  – це поєднання звуків (фонем), що характеризується певним 

граматичним значенням, яке може проявлятися тільки в складі слова. У 

лінгвістиці виокремлюють такі морфеми: корінь, префікс, суфікс, постфікс, 

флексія (закінчення). Усі морфеми, окрім флексії, мають ще й загальну назву – 

афікси. Морфеми виконують такі функції в мові: словозміна (вода, води, воді 

тощо), словотворення (ліс ^ лісовик, лісовий, лісок, перелісок), зв’язок слів у 

словосполученнях: за допомогою зміни закінчень (подякувати товаришеві, 

зустріти студента), створення основного лексичного значення слів, яке мовби є 

сумою граматичних значень морфем. 

Основною та універсальною одиницею мови є слово – стійкий комплекс звуків, 

що має значення. Основними проявами слова є такі: 

– слово є лексичною одиницею мови, що має певне число значень (одне – 

червень, Полтава; кілька – голова, край, лютий); 

– слово як одиниця мови належить до певного граматичного розряду (іменники, 

прикметники, дієслова тощо). 



Слово також є «будівельним матеріалом» синтаксису, оскільки синтаксичні 

одиниці (словосполучення та речення) утворені зі слів. 

Речення – це поєднання слів, що в завершеному вигляді передає певну думку. 

Воно має такі особливості: змістова й інтонаційна завершеність, структурність 

(наявність граматичної структури). Речення, як і слово, – універсальна одиниця 

мови: є основним засобом відображення думки, а водночас постає як головний 

засіб (поряд із текстом) комунікації. 

Одиницею реалізації мовленнєвої діяльності є висловлювання. У типовому 

варіанті реалізації мовленнєвої діяльності висловлювання «втілюється» у формі 

речення. 

Текст  є макроодиницею мови. Він являє собою поєднання кількох речень, що в 

розгорнутому вигляді розкриває певну тему. На відміну від речення, фрагмент 

довкілля відображається в тексті широко, з урахуванням його специфічних 

особливостей. Основними ознаками тексту є: тематична цілісність, змістова й 

структурна єдність, композиція та граматична зв’язність. Текст являє собою 

розгорнуте повідомлення, що передається за допомогою засобів мови. Він 

відіграє визначальну роль у процесі комунікації: саме текст є основним засобом 

фіксації та передачі інформації від одного суб’єкта іншому. 

Слово, речення та текст розглядаються і як основні знаки мови. Знак у психології 

трактується як матеріальний, чуттєво сприйнятий предмет (явище, дія), що постає 

як «заступник», представник іншого предмета, зв’язку чи властивості. 

Знаки мови  – це особливі, унікальні знаки людської культури, що 

характеризуються такими специфічними ознаками: уніфікація (раціональне 

скорочення кількості об’єктів однакового функціонального призначення), 

максимальна міра узагальнення позначуваного та універсальність. 

Перша ознака зумовлена тим, що підґрунтям системи мови є достатньо обмежена 

кількість однорідних, близьких за своїми характеристиками елементів. Так, 

фонетична система української мови охоплює 38 звуків, а відповідна система 

графем (літер) – 33 знаки. Завдяки уніфікації людина має можливість на основі 

комбінованого використання порівняно невеликої кількості найменших мовних 

одиниць створювати і передавати в процесі мовленнєвої діяльності будь-яку 

змістову інформацію. 

Максимальна міра узагальнення може бути проілюстрована методом порівняння 

мовних одиниць з іншими знаками високої міри узагальнення. Наприклад, знаки 

дорожнього руху. На перший погляд, вони мають більший рівень узагальнення, 

ніж мовні знаки. Насправді ж ця висока міра узагальнення створюється в них 

знаками мови: без пояснення їх значення з допомогою знаків мови вони мало 

інформативні. 



Універсальність знаків мови проявляється у взаємозамінюваності (слово може 

виконувати функцію речення, речення в деяких випадках мовленнєвого 

спілкування виконує функцію цілого тексту тощо); можливості вираження 

предмета мови (однієї й тієї ж думки) за допомогою різних засобів мови, тобто 

різних знаків мови (наприклад, під час пояснення складних явищ можна 

використовувати і окремі речення, і текст); можливості виразити за допомогою 

одних і тих же засобів мови різного мисленого змісту. Указані особливості знаків 

мови забезпечують суб’єкту мовленнєвої діяльності широкі, практично 

необмежені можливості «вільного», творчого їх використання при формуванні й 

формулюванні своїх думок. 

Окрім мовних знаків, у психології виокремлюють ще й метамовні невербальні 

знаки, які використовуються в процесі комунікації, у мовному спілкуванні, а 

відтак і в процесі мовлення. Вони не тотожні зі знаками мови, оскільки 

відрізняються від них за своєю природою. До таких невербальних знаків 

відносять: жести, міміку, пантоміміку («мова тіла»), змістові паузи та голосове 

інтонування. Щодо останнього знака – інтонації – у науці не існує єдності 

поглядів: одні вчені визнають її мовним знаком з огляду на те, що вона виконує 

функцію уточнення чи корекції змісту мовленнєвого висловлювання, проте 

більшість дослідників визнають інтонацію як окремий, самостійний знак 

мовленнєвої діяльності чи відносять її до метамовних знаків. 

Традиційно в психології мовленнєвою діяльністю називається процес 

використання людиною мови з метою спілкування . Однак останні 

дослідження вчених дозволили зробити висновок про те, що мовленнєва 

діяльність – це певна абстракція, яка не співвідноситься безпосередньо з 

«класичними» (пізнавальною, ігровою, навчальною) видами діяльності. Вона у 

формі окремих мовленнєвих дій обслуговує всі види діяльності. Власне 

мовленнєва ж присутня тоді, коли мовлення є самоцінним, коли мотив, що 

детермінує її, не може бути задоволений іншим способом, ніж мовленнєвим. 

Тому сучасні психологи сходяться на тому, що мовленнєва діяльність являє 

собою активний, цілеспрямований, опосередкований мовою і зумовлений 

ситуацією спілкування процес взаємодії людей між собою  (А. Зимня). 

Мовлення – це історична форма спілкування людей засобами мови. Мовленнєве 

спілкування здійснюється за правилами конкретної мови, носієм якої є людина. 

Мова і мовлення становлять складну діалектичну єдність: мовлення не можливе 

без правил (граматики) мови, водночас мовлення під дією низки факторів (вимог 

суспільної практики, розвитку науки, взаємовпливів різних мов) змінює й 

удосконалює мову. Усвідомлення мови й мовлення як двох різних факторів 

мовленнєвої діяльності й теоретичне обґрунтування даної проблеми містять праці 

Ф. де Соссюра, який взаємозумовленість мови й мовлення відобразив у формулі: 

мова – це водночас засіб і продукт мовлення. Аналіз даної формули дає 



можливість деяким вченим робити висновок про первинність мовлення: «Потреба 

в спілкуванні й сам процес спілкування дітей значно випереджає здатність до 

використання мови як засобу мовлення. Тому можна стверджувати про 

принципову можливість існування мовлення на безмовному підґрунті». 

Мовлення – явище психічне. Воно завжди індивідуальне й суб’єктивне, адже 

виявляє ставлення індивіда до об’єктивної реальності. Незважаючи на багатство 

словникового запасу мов, людина у процесі мовленнєвої діяльності використовує 

незначну кількість лексем (у середньому 10–20 тис.). 

Фізіологічною основою мовлення  є діяльність другої сигнальної системи, 

подразником якої є не предмети та їх властивості, а слова. У процесі мовлення 

беруть участь багато функціональних структур кори півкуль великого мозку, але 

окремі її ділянки відіграють найістотнішу роль у виконання цієї функції, тому їх 

називають мовними аналізаторами, або центрами мови. У задніх відділах нижньої 

лобової звивини знаходиться центр артикуляції та мови, або центр Брока. Його 

пошкодження, звичайно, призводить до втрати мови. У задній частині верхньої 

скроневої звивини розташований слуховий центр Верніке. У разі ураження 

втрачається здатність розуміти зміст слів. На середній поверхні потиличної 

ділянки знаходиться зоровий центр, пошкодження якого викликає втрату 

здатності впізнавати написане. 

Мовна функція виконується, як правило, лівою півкулею великого мозку. Лише у 

30 % людей з домінуючою лівою рукою вона здійснюється правою півкулею. А 

зони кори, що контролюють артикуляцію, локалізуються в обох півкулях 

великого мозку. 

Процес вербального спілкування забезпечується механізмами програмування 

мовленнєвого висловлювання, побудови синтаксичної структури речення, 

«озвучення» слів. Одним із компонентів мовленнєвої діяльності є різнопланова 

орієнтація суб’єкта мовлення в умовах здійснення мовленнєвої діяльності. Він 

передбачає орієнтацію за такими питаннями: з ким, коли, упродовж якого 

проміжку часу буде здійснюватися мовленнєва діяльність? На цьому ж етапі 

відбувається чітке визначення цілей мовленнєвого спілкування. При сприйманні 

мовлення відбувається «переклад» звуків у значення слів, що забезпечує 

розуміння, правильність якого людина може оцінити лише за наявності 

зворотного зв’язку. Ці процеси можливі за умови узгодженої діяльності всіх 

мозкових центрів і систем, порушення яких викликає розлади мовлення – афазії. 

Суть їх виявляється в тому, що людина здатна розуміти фразу, однак не 

спроможна її побудувати чи навпаки. 

Окрім того, більшість учених мовленнєву діяльність визначають як специфічний 

вид діяльності, що суттєво відрізняється від інших видів. Підґрунтям даного 

положення стали такі особливості мовленнєвої діяльності : «біполярність» – 



мовлення – це такий вид діяльності, що передбачає двох суб’єктів її здійснення. 

Першим із них є мовець чи той, хто пише, а другим – слухач або читач. Перший 

суб’єкт у психологічній науці визначається поняттям відправник, або адресант, 

другий – отримувач, чи адресат. В односторонньому варіанті мовленнєва 

діяльність не є нормативною, оскільки не існує мовлення без адресата. Навіть 

можливий варіант говоріння за відсутності іншої людини у психології 

розглядається як спілкування людини з собою. Відтак у зазначеній ситуації 

людина постає як єдність двох суб’єктів. Однак даний варіант мовленнєвої 

діяльності не є типовим. Окрім того, соціальна спрямованість мовленнєвої 

діяльності нерідко зумовлює «штучне моделювання» другого суб’єкта. Яскраві 

приклади можна знайти в літературних творах. Так, Маруся Чурай, героїня 

однойменного твору Ліни Костенко, розмовляє з образом батька, який загинув на 

війні; ліричний герой новели М. Коцюбинського «Intermezzo» звертається до 

сонця: «Ти дороге для мене. Я п’ю тебе, сонце, твій теплий зцілющий напій п’ю 

як дитина молоко з матерніх грудей, так само теплих і дорогих» тощо. 

Суб’єкт-об’єктна характеристика другого учасника процесу мовленнєвої 

діяльності: він є суб’єктом мовлення, однак водночас постає і як об’єкт мовлення 

першого суб’єкта. Взаємозв’язок учасників мовленнєвої діяльності можна подати 

у такому схематичному вигляді: 

 

 

 

Потрібно наголосити й на тому, що другий суб’єкт є такою ж активною дійовою 

особою, як і перший, оскільки його мовленнєва діяльність відбувається у вигляді 

процесу «внутрішньої психічної активності» (І. Зимня). Дана активність 

зумовлена завданнями, що постають перед адресантом: глибоким сприйняттям та 

детальним аналізом отриманої інформації, необхідністю формування власної 

думки щодо почутого чи прочитаного. 

Мовленнєва діяльність за своєю природою є інтелектуальним видом діяльності, 

що визначається її предметом та основними цілями. Предметом мовленнєвої 

діяльності є думка – мислене відображення у свідомості людини того чи іншого 

фрагмента довкілля. Адекватне відображення в мовленні певної частини 

дійсності передбачає виконання всіх основних розумових дій та операцій, а 

насамперед – аналізу та синтезу. 



Специфіка мовленнєвої діяльності полягає і в особливому характері її засобів – 

знаків мови. За допомогою мови як цілісної системи знаків здійснюється 

взаємодія людей у процесі пізнання світу, у процесі спільної трудової діяльності. 

Саме тому мовленнєва діяльність у лінгвістиці (науці про мову) розглядається як 

мовна діяльність, важливою ознакою якої є багатоаспектне оперування засобами 

мови. Так, О. Леонтьєв мовленнєву діяльність визначав як процес використання 

мови для спілкування. Таким чином, однією з найбільш важливих особливостей 

мовленнєвої діяльності є її соціальна зумовленість: основна мета – це вирішення 

завдань соціального взаємозв’язку людей. 

Значення мовлення в суспільному та індивідуально-психічному житті 

відображається в його функціях. Розрізняють дві головні взаємопов’язані функції 

мовлення. Перша – здійснення процесу спілкування між людьми (комунікативна), 

у другій мовлення постає як засіб вираження думок, їх утворення і розвитку 

(мислеоформлювальна). У комунікативній функції у свою чергу заведено 

розрізняти (хоч ці розрізнення й не досить чіткі) функції повідомлення та 

спонукання до дії. Повідомляючи, людина може вказувати на якийсь предмет 

(вказівна чи індикативна функція) і висловлювати свої судження з приводу 

якогось питання (предикативна або функція висловлювання). Окрім 

повідомлення про якісь події, предмети, явища мовлення часто спрямоване на те, 

щоб викликати у співрозмовника певні думки, почуття, бажання вчинки 

(спонукальна функція). Мовлення призводить до роздумів людини про щось, 

виваженого ставлення до певної події, викликає почуття радості, обурення, жалю 

тощо. Спонукальна сила мовлення залежить від його виразності, тому інколи 

вчені визначають ще й експресивну функцію. У свою чергу, виразність мовлення 

залежить від структури речень та відбору слів (образність, доступність мови), 

інтонації та супроводжувальних виразних рухів (зміна пози, міміки, жестів). 

Мовлення стає засобом, формою виявлення думок, оскільки воно позначає ті чи 

інші предмети, явища, дії, ознаки тощо. У зв’язку з цим виокремлюють ще й 

семантичну чи сигніфікативну мовленнєву функцію. Проте роль мовлення в 

процесі мислення цим не обмежується. Засвоюючи мову як суспільно-фіксовану 

знакову систему, людина опановує нерозривно пов’язані з нею логічні форми й 

операції мислення. Саме так мовлення стає засобом аналізу та синтезу, 

порівняння та узагальнення предметів і явищ дійсності. 

За певними ознаками мовлення диференціюють на види: 

– за складністю психофізіологічних механізмів виокремлюють: хорове, 

ехолалічне  (просте повторення), мовлення-називання, комунікативне ; 

– за рівнем планування – активне (монологічне), реактивне (діалогічне), 

допоміжні види (читання письмового тексту) ; 



– за довільністю – більш довільне, менш довільне ; 

– за екстеріоризованістю чи інтеріаризованістю – зовнішнє: усне (монолог, 

діалог, афективне), письмове; внутрішнє . 

Акт мовленнєвого спілкування охоплює три взаємопов’язані процеси – 

мовленнєве висловлювання (говоріння, письмо), сприймання мовлення 

(аудіювання, читання) і його розуміння (О. Леонтьєв). За своїм обсягом і 

структурою висловлювання поділяються на одиничні (окремі) та розгорнуті. 

Першим із них відповідає така одиниця мови як речення, другим – текст. 

З огляду на вищезазначене, досить обґрунтованим є трактування мовленнєвої 

діяльності як мовленнєво мислительної, детермінованої науковою концепцією 

діалектичного взаємозв’язку мислення і мовлення. 

Галузь психології, що вивчає психологічні та лінгвістичні аспекти 

мовленнєвої діяльності людини, соціальні та психологічні площини 

використання мови в процесах мовленнєвої комунікації та індивідуальної 

мовленнєво - мислительної діяльності, називається психолінгвістикою. 

Психолінгвістика – порівняно молода наука. Нещодавно (2003 р.) їй 

виповнилося 50 років. Попередником психолінгвістики був Вільгельм фон 

Гумбольдт, творець наукової лінгвістики, який увів у науку поняття мовної 

свідомості, ідею мовленнєвої діяльності, розуміння мови як об’єднавчої 

ланки між соціумом та людиною. Термін «психолінгвістика» вперше був 

запропонований американським психологом Н. Пронко 1946 року. Як 

окрема наукова галузь психолінгвістика оформилась у 1953 р. 1954 року 

вийшла перша праця «Психолінгвістика», у якій були узагальнені основні 

теоретичні положення семінару а основні напрямки теоретичних та 

експериментальних досліджень, що ґрунтувалися на цих положеннях. 

Проблемами психолінгвістики займались Ф. Лаунсбері, Дж. Міллер, Н. 

Чамськи, Дж. Верч, Д. Дюбуа, С. Рубінштейн, М. Бахтін, Л. Щерба, О. 

Потебня, Б. Баєв. 
 

Психологічні механізми мовленнєвої діяльності 

Загальновідомим є той факт, що мова – одна із найскладніших форм вищих 

психічних функцій. Адже основними характеристиками мовленнєвої діяльності є 

багатозначність, багаторівнева структура, рухомість і зв'язок з іншими 

психічними функціями. Мовленнєва діяльність здійснюється з допомогою 

складних психологічних механізмів. Найбільш вичерпно їх аналіз здійснили 

російські вчені В. Артемов, Н. Жинкін, І. Зимня. Згідно з їхньою концепцією, 

основними механізмами мовленнєвої діяльності є: 

– осмислення; 

– мнемічна організація мовленнєвої діяльності (механізм мовленнєвої пам’яті); 



– попереджувального аналізу та синтезу мови (прогнозування мови). 

Найважливішим психологічним механізмом мовленнєвої діяльності є 

осмислення. Даний механізм забезпечує розумовий аналіз насамперед змістового 

компоненту мови, а також її структурної організації та мовного оформлення. 

Його фізіологічним підґрунтям є діяльність кори великих півкуль головного 

мозку – аналітико-синтетична діяльність, що охоплює всі розумові дії та операції 

– порівняння, зіставлення, узагальнення, класифікацію, аналіз, синтез. Передусім 

осмислюється предмет мови. Ним, як правило, є фрагмент дійсності, її явище чи 

подія, що відображаються в мовленнєвій діяльності. Функціонування цього 

механізму зумовлює усвідомлення мотивів та цілей мовленнєвої комунікації; 

орієнтацію в умовах, які детермінують мовленнєву діяльність, (тобто 

відбувається глибинний аналіз ситуації мовленнєвого спілкування). Механізм 

осмислення забезпечує також можливість планування та програмування 

мовленнєвої діяльності: як цілого комунікативного акту, так і окремого 

висловлювання. Його робота є підґрунтям здійснення контролю перебігу 

мовленнєвої діяльності та її результатів. 

Важливе значення для мовленнєвої діяльності має функціонування мнемічного 

механізму (механізму мовленнєвої пам’яті). Він забезпечує усі прояви 

мовленнєвого процесу: змістовий та виражальний аспекти. Відображення в мові 

її предмета – певного фрагмента навколишньої дійсності – не можливе без 

задіяння наявних у пам’яті знань та уявлень про даний фрагмент. Не здійсненне 

воно і без актуалізації у свідомості образів-уявлень про знаки мови та правила їх 

використання в процесі комунікації. Застосування наявних знань здійснюється за 

допомогою механізму довготривалої пам’яті. Наприклад, процеси актуалізації та 

адекватного використання в мовленнєвих висловлюваннях активного словника.   

До функцій мовленнєвої пам’яті зараховують ще й такі: 

– актуалізація знань і уявлень про способи реалізації мовленнєвої діяльності; 

– «пригадування» знань про соціальні норми мовленнєвої діяльності в різних 

ситуаціях спілкування; 

– актуалізація та використання притаманних певній мові граматичних правил 

оформлення висловлювань, що відповідають поняттю мовної норми; 

– «видобування із пам’яті» мовленнєвих, мовних та соціальних «еталонів» 

одиниць та елементів, із яких складаються відповідні прояви мовленнєвої 

діяльності. 

Важливу роль у реалізації мовленнєвої діяльності виконують і процеси 

короткотривалої пам’яті. Вони забезпечують безпосереднє створення та 



сприйняття будь-якого висловлювання, утримування в пам’яті всіх його 

складових (на час його витворення чи аналізу). 

Психологічний механізм «попереднього аналізу та синтезу мовлення» почав 

активно вивчатися лише наприкінці 70-х років минулого століття, тому дотепер 

недостатньо досліджений. За переконаннями О. Леонтьєва, основний принцип 

даного механізму – евристичний принцип організації мовленнєвої діяльності. 

Сутність його полягає в тому, що мовленнєва діяльність може передбачати ланку, 

у котрій здійснюється вибір стратегії мовленнєвого висловлювання, а також 

передбачати різні шляхи оперування висловлюванням на окремих етапах 

творення чи сприймання мовлення. В. Глухов, аналізуючи концепцію О. 

Леонтьєва, вказує на важливість теорії психофізіологічної організації рухів 

«моделі майбутнього». Н. Бернштейн зазначав, що у свідомості особистості 

співіснує єдність протилежностей – дві форми сприйнятого світу: модель 

минулого – дійсного, чи такого, що відбулося, і модель прийдешнього. «Друга 

безперервним потоком перебігає та перетворюється в першу. Вони необхідно 

відмінні одна від одної…: перша однозначна й категорична… друга може 

спиратися тільки на екстраполювання з тою чи іншою мірою ймовірності». Із 

можливих прогнозованих наслідків обирається один, а дія програмується тільки 

щодо нього. 

Види мовленної діяльності 

Усне мовлення – це екстеріоризоване (зовнішнє), вимовлене й сприйняте слухом 

мовлення.  

Найпростішою його структурою є усне афективне мовлення, яке найімовірніше 

можна вважати умовною формою мовлення, оскільки воно не містить чіткого 

мотиву (прохання, наказу, повідомлення), а його місце посідає афективне 

напруження, що набирає форми вигуку. 

Більш складними структурами постають діалогічне та монологічне мовлення. 

Діалог – це безпосереднє спілкування двох і більше людей у формі розмови чи 

обміну репліками.  

Маючи яскраво виражене соціальне спрямування, дана форма зумовлена 

потребами безпосереднього живого спілкування. Діалог складається із реплік 

(окремих висловлювань), із низки послідовних мовленнєвих реакцій; він 

здійснюється або у вигляді почергових звертань, запитань та відповідей, або у 

формі розмови (бесіди) двох чи більшої кількості учасників мовленнєвого 

спілкування. Діалог ґрунтується на спільності сприйняття довкілля 

співрозмовниками, спільній ситуації, знанні предмета мовлення. У діалозі 

важливу роль виконують і невербальні (позамовні) компоненти – жести, міміка, а 

також інтонаційна виразність. Указані особливості визначають характер 



мовленнєвих висловлювань у діалозі. Структура діалогу передбачає граматичну 

неповноту, пропуск окремих елементів розгорнутого висловлювання, наявність 

повтору лексичних елементів у суміжних репліках, уживання стереотипних 

конструкцій розмовного стилю. 

Монологічне мовлення (монолог) визначається в психології як зв'язне мовлення 

однієї особи, комунікативна мета якої – повідомлення про які-небудь факти, 

явища реальної дійсності.  Монолог – найскладніша форма мовлення, що має такі 

основні властивості: односторонній, безперервний характер висловлювання, 

довільність, розгорнутість, логічна послідовність викладу повідомлення, 

зумовленість орієнтацією на слухача, обмежене вживання невербальних засобів 

передачі інформації. Особливістю даної форми усного мовлення є те, що її зміст, 

як правило, завчасно задається і попередньо планується. У монологічному 

мовленні використовуються та узагальнюються такі компоненти мовної системи, 

як-от: лексика, способи вираження граматичних зв’язків, формо-, словотворчі та 

синтаксичні засоби. Водночас у ній реалізується задум висловлювання в 

послідовному спланованому викладі. У порівнянні з діалогом дана форма є більш 

контекстною, тобто такою, що не потребує додаткових пояснень, викладається в 

більш повній формі, з ретельним відбором адекватних лексичних засобів і 

використанням різноманітних, у тому числі й складних синтаксичних 

конструкцій. Послідовність і логічність, повнота і зв’язність, композиційне 

оформлення – важливі ознаки монологічного мовлення. 

Виокремлюють різновиди усного монологічного мовлення – 

функціонально-змістові типи мовлення: опис, розповідь, роздум . Опис  є 

відносно розгорнутою словесною характеристикою предмета чи явища, 

відображенням основних його властивостей в статистичному стані. Структура 

опису: загальне враження від предмета, характеристика основних ознак і деталей, 

ставлення до описуваного предмета. Розповідь  – повідомлення про послідовні 

події, факти, що розгортаються в часі. Розгорнуте монологічне висловлювання 

даного типу складається із таких компонентів: зачин, основна частина, кінцівка. 

Роздум  відображає причинно наслідковий зв'язок між певними фактами. Будова 

роздуму: теза (думка, що доводиться), аргументи на її підтвердження чи 

спростування, висновок. 

Поряд з існуванням відмінностей відмічається певна спільність і взаємозв’язок 

діалогічного та монологічного мовлення. Насамперед їх об’єднує спільна мовна 

система. Монологічне мовлення що виникає в дитини на підґрунті діалогічного, 

пізніше органічно входить до розмови, бесіди тощо. 

Письмове мовлення . Найскладнішим різновидом висловлювання є писемне 

монологічне висловлювання. Воно з’явилося пізніше за усне. Першими його 

спробами були наскальні малюнки – ідеографічне мовлення. Його можна 



розглядати як нагадування самому собі про те, що необхідно розповісти. Пізніше 

з’явилося ієрогліфічне письмо (знаки предметів) і тільки по тому – алфабетичне, 

яким ми користуємося сьогодні. Його винахід приписують давнім фінікійцям. 

Письмове мовлення за своєю комунікативною природою є монологічним, може 

вживатися в різних формах: письмове повідомлення, доповідь, письмова 

розповідь, письмове висловлення думки, роздум тощо. За структурою письмове 

мовлення відрізняється від усного насамперед тим, що письмове – це мовлення 

без співрозмовника чи з уявним співрозмовником. Воно не володіє жодними 

додатковими засобами впливу на партнера, окрім слів, їх розміщення і вживання 

розділових знаків. Тому письмове мовлення повинне бути достатньо граматично 

наповненим, оскільки саме ця повнота дозволяє зробити письмове повідомлення 

зрозумілим. Відрізняються письмове та усне мовлення і за процесом розуміння: 

написане завжди можна перечитати, тобто довільно повернутися до всіх 

уведених до нього ланок, що практично є неможливим при розумінні усного 

мовлення. 

У процесі порівняння речень щойно створених із попередніми людина може 

вносити в них корективи. Під час такого систематичного вправляння досягається 

досить високий рівень культури писемного мовлення, який дає змогу 

висловлювати думки так, щоб вони були зрозумілі читачеві. 

Ще одна суттєва відмінність усного й писемного мовлення пов’язана з фактом 

походження обох зазначених видів: усне мовлення формується в процесі 

природного спілкування дитини з дорослими, письмове – тільки в процесі 

систематичного усвідомленого навчання.  

Внутрішнє мовлення . З точки зору генезису людської свідомості внутрішнє 

мовлення є модифікацією зовнішнього і виникло внаслідок диференціації його 

функцій. Ускладнення трудової діяльності у процесі суспільно-історичного 

розвитку призвело до потреби її планування, обдумування, попереднього 

відтворення у головах людей. У міру вичленення із безпосередньої практичної 

діяльності розумових дій як самостійних зовнішнє мовлення, що спочатку було 

вплетене в практичну діяльність і супроводжувало її, починало виконувати 

функцію її підготовки, а також інші функції, пов’язані з можливістю здійснення 

розумових дій. Таким чином, внутрішнє мовлення з’являється з виникненням 

розумових дій.  

Внутрішнє мовлення – це вся та мовна діяльність, яка виконує психологічно 

внутрішні функції.  

Основні ознаки внутрішнього мовлення: 



– відсутність вокалізації (промовляння вголос). Однак елементами внутрішнього 

мовлення можуть бути голосно вимовлені окремі слова у стані емоційного 

збудження, висловлювання не розраховані на слухача; 

– закритість у свідомості; 

– внутрішньому мовленню властива більша предикативність (вживання 

дієслівних форм), ніж іншим видам мовленнєвої діяльності; 

– перевага семантики над фонетикою (лексичного значення над звуковим 

проявом) і смислу над значенням; 

– це мовлення «для себе» – виникає як задоволення внутрішніх потреб. 

Внутрішнє мовлення характеризується фрагментарністю та уривчастістю, 

оскільки ми самі себе розуміємо із півслова. Воно формується на основі 

зовнішнього, а отже, має соціальне походження. Процес переходу зовнішнього 

мовлення у внутрішнє називається інтеріоризацією, а зворотний – 

екстеріоризацією мовлення.  Екстеріоризація мовлення потребує значного 

тренування, оскільки те, що зрозуміло для себе, не завжди легко вербалізувати, 

сформулювати думку так, щоб вона стала зрозумілою всім. 

Звичні з дитинства форми спілкування людини, специфіка професії, особливості 

розумової та трудової діяльності формують певний її стиль мовлення. Звичайно, 

для характеристики функціонально-стильової системи важливою є форма 

мовлення – усна чи писемна. В усній формі мовлення виокремлюють розмовно- 

побутовий та ораторський стилі. У писемній – публіцистичний, художній, 

науковий, офіційно-діловий. У сучасній українській мові лінгвісти визначають 

такі функціональні стилі: 

– ораторський, 

– розмовний, 

– художній, 

– епістолярний, 

– публіцистичний, 

– науковий, 

– офіційно-діловий, 

– конфесійний. 

Розмовний (розмовно-побутовий) виявляється в повсякденному спілкуванні між 

людьми; художній – у прозі та поезії, у розповідях про щось; діловий – у 



доповідях, документах; науковий – у лекціях, наукових працях, адже пов’язаний 

із пізнавальною діяльністю; епістолярний – у листах та посланнях; 

публіцистичний – у статтях, репортажах, памфлетах тощо; ораторський – у 

промовах, виступах; конфесійний – у мові релігійних книг, молитвах. 

Розвиток мовлення 

Підґрунтям теорії розвитку мовленнєвої діяльності стало концептуальне 

положення В. Гумбольдта: «Засвоєння дітьми мови не є пристосування слів, їх 

складання в пам’яті і оживлення з допомогою мовлення, однак є розвитком 

мовної здатності з віком і вправлянням». 

Процес формування мовленнєвої діяльності (і відповідно засвоєння системи 

рідної мови) поділяється на низку послідовних періодів чи стадій: 

1) підготовчий (з моменту народження до року); 

2) переддошкільний (1–3 роки); 

3) дошкільний (3–7 років); 

4) шкільний (7-17 років). 

Розвиток мовлення дітей до трьох років у свою чергу поділяється на три основні 

етапи: домовленнєвий (гуління та лепетання), етап первинного засвоєння мови 

(дограматичний), етап засвоєння граматики. 

Дитина починає засвоювати мову із оволодіння звуковою формою вираження 

мовного знаку. Артикуляція звуків – досить складне завдання, тому процес 

«тренування» у вимовлянні є достатньо тривалим (3–4 роки). У всіх нормально 

розвинених дітей існує певна послідовність освоєння звукової форми мови і 

розвитку передмовних реакцій: гуління, «сопілка», лепетання і його ускладнений 

варіант – модульоване лепетання. Формування структури складу припадає на 

період лепетання. У віці 9-10 місяців відбувається якісний стрибок мовленнєвого 

розвитку дитини: з’являються перші нормативні, предметно співвіднесені слова. 

У віці 10–12 місяців дитина всі іменники вживає у формі називного відмінка 

однини. Спроби зв’язати слова у фрази з’являються пізніше – до 1,5 року. Потім 

відбувається процес освоєння наказового способу дієслів (йди- йди, дай-дай). 

Традиційно вважається, що з моменту появи у мовленні дитини множини, 

починається процес засвоєння граматики. У залежності від індивідуального всі 

діти по-різному просуваються у своєму мовленнєвому розвитку. 

У переддошкільний період у дітей з’являються різноманітні фонетичні 

порушення: багато звуків рідної мови вони випускають, переставляють, 

замінюють на простіші для вимови. Ці недоліки пов’язані із недосконалістю 

артикуляційного апарату дитини, а також недостатнім рівнем розвитку 



фонематичного сприймання. Водночас для дітей даного віку характерне досить 

упевнене відтворення інтонаційно-ритмічних, мелодичних контурів слів. Якісні 

зміни в мовленні дитини відбуваються в момент появи можливості правильно 

будувати прості речення й відмінювати слова за відмінками, числами тощо. До 

завершення переддошкільного періоду діти спілкуються з допомогою простого 

поширеного речення, вживаючи при цьому елементарні граматичні категорії. 

Аналізуючи кількісний показник зростання лексичного запасу дітей, можна 

навести такі дані досліджень: у віці 1,5 року обсяг словника дитини складає 30–

50 слів, до кінця другого року – 80-100, до трьох – 300–400. 

Дошкільний етап характеризується найінтенсивнішим мовленнєвим розвитком 

дитини. Нерідко спостерігається якісне збільшення словникового запасу: дитина 

починає вживати всі частини мови; поступово формуються навички 

словотворення. У цей час дитина переходить до використання структури 

складних речень, мовленнєві висловлювання будує з використанням сполучників 

та сполучних слів. Активний словник дитини до завершення даного періоду 

нараховує 3–4 тис. слів. На цей етап припадає становлення фонетичного прояву 

мовлення: діти володіють умінням відтворювати слова різної кількості складів та 

звуконаповнюваності. Помилки трапляються тепер лише у лексемах, що 

становлять особливу трудність для вимови. У дітей формується відчуття мови, 

що забезпечує правильне вживання в самостійних висловлюваннях усіх 

граматичних категорій та слів. До завершення дошкільного віку діти володіють 

розгорнутим фразовим мовленням, фонетично, лексично й граматично правильно 

оформленим. Саме в цей період постає проблема розвитку зв’язного мовлення 

дітей. Оволодіння монологічним зв’язним мовленням, побудова розгорнутих 

висловлювань стають можливими із виникненням регулювальної, планувальної 

функції мовлення. Це, у свою чергу, визначає поступову сформованість 

внутрішнього мовлення. Перехід зовнішнього «егоцентричного» мовлення у 

внутрішнє відбувається до 4–5 літнього віку. 

У шкільному періоді мовленнєвого розвитку дітей продовжується удосконалення 

зв’язного мовлення. Діти свідомо засвоюють граматичні правила оформлення 

вільних висловлювань, повністю засвоюють звуковий аналіз та синтез. На цьому 

етапі формується писемне мовлення. 

Таким чином, розвиток мовлення дитини – це складний багатогранний і досить 

тривалий процес. 

Поради студентам щодо розвитку зв’язного мовлення: 

– основним джерелом мовного збагачення дорослої людини є читання художньої 

літератури: особистість долучається до найвищого рівня розвою мови, переймає 

логіко-семантичні конструкції побудови правильного висловлювання, розвиває 

свій інтелект, збагачує словниковий запас; 



– виробіть звичку аналізу будь-якого прочитаного вами тексту: з’ясуйте значення 

незнайомих слів за тлумачним словником, зверніть увагу на використання 

синонімічних та займенникових форм лексем, на синтаксичну будову речень; 

спробуйте створити схожі за граматичною складністю мовленнєві 

висловлювання; 

– започаткуйте записник влучних, дотепних, крилатих виразів; намагайтеся 

вводити їх до власних висловлювань; 

– не лінуйтеся занотовувати свої думки, міркування, враження – це дасть вам 

можливість простежити динаміку розвитку ваших мовленнєвих умінь, сприятиме 

виробленню навички мовленнєвого самоконтролю; 

– систематично вивчайте лексику, пов’язану із вашою майбутньою професією, 

знайомтеся зі зразками ділового мовлення; 

– вивчайте напам’ять зразки художньої літератури – це сприятиме переходу 

завчених лексем до активного словника; 

– частіше переказуйте друзям, рідним зміст своїх почуттів, переживань, 

побаченого чи прочитаного: переказування є вправлянням у монологічному 

мовленні, що є надзвичайно важливим для майбутнього керівника; 

– у процесі спілкування з іншими людьми стежте за правильністю власного 

мовлення та свого співрозмовника; 

– пам’ятайте, що основними характеристиками мовлення є правильність, 

доречність, логічність, влучність, змістовність, багатство словникового запасу та 

граматичних конструкцій, виразність і образність; 

– дбайте про постійне інтелектуальне збагачення, адже мовлення та інтелект 

мають взаємозв’язок; 

– аналізуйте мовленнєву ситуацію; слідкуйте за тим, щоб підібрані вами мовні 

засоби відповідали обставинам (офіційні чи неофіційні), чітко визначайте мету 

висловлювання (повідомлення, запитання, спонукання), враховуйте зацікавлення 

вашого комунікативного партнера. 

 

 Деякі аспекти мовного етикету українців 

 

Життя сучасної людини неможливе без знання мовного етикету. Щодня ми кілька 

разів вітаємося, із кимсь прощаємося, висловлюємо подяку, пошану, даємо 

пораду, запитуємо, відповідаємо, присягаємо у відданості, освідчуємося в коханні 

тощо. При цьому кожен із нас послуговується усталеними виразами, які для 



носіїв мови не потребують особливих зусиль пам’яті, оскільки їх дії є 

шаблонними, автоматичними, зумовленими виробленою у процесі виховання 

звичкою. Це і є мовний етикет у дії. Слово етикет , як відомо, походить із 

французької мови, що в буквальному перекладі означає «ярлик», «етикетка». У 

сучасній науці дане поняття трактується як правила поведінки, узвичаєні в 

системі сталих виразів, разом з іншими етикетними приписами . 

Правила мовного етикету  становлять особливу групу стереотипних, стійких 

формул спілкування, що реалізовуються в основному в одиницях лексичного 

(добридень, добраніч, перепрошую), фразеологічного (ні пуху ні пера), 

морфологічного рівнів (вживання форм пошанної множини: бабуся казали, ви 

чарівні тощо). 

Вживання етикетних формул зумовлене своєрідністю мовленнєвої ситуації, що 

охоплює мовця, адресата, мету і тему мовленнєвої діяльності (просторово-часові 

обставини). Схематично мовленнєву ситуацію можна зобразити таким чином: 

хто → кому → чому → про що → де → коли.  

Етикетною вважається тільки та ситуація, для якої суттєвими є відмінності між 

мовцями (вік, стать, соціальний статус тощо). 

Структуру мовного етикету визначають такі основні елементи комунікативної 

ситуації, які властиві всім мовцям: звертання, привітання, прощання, вибачення, 

подяка, побажання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, 

пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала 

тощо. Названі елементи мовного етикету покликані репрезентувати ввічливість 

співрозмовника. Таким чином, дотримуючись правил мовного етикету ми 

насамперед засвідчуємо свою вихованість, шану і уважність до співрозмовника, 

привітність, приязнь, прихильність, доброзичливість, делікатність, тобто «риси 

віддавна притаманні нашому народові» (М. Білоус). 

Нерідко вибір певної етикетної формули зумовлений експресивним стилем : 

урочистим, офіційним, фамільярним, інтимно-ласкавим, гумористичним, 

сатиричним. Скажімо, до одного й того ж адресата можна звернутися по-різному: 

«Вельмишановна Маріє Василівно» (урочисте спілкування), «Вельмиповажна 

пані голово» (офіційне спілкування), «Дорога пані Маріє» (товариське 

спілкування), «Люба Марусенько» (інтимно-ласкаве). 

Суттєво впливає на вибір етикетного виразу тональність спілкування : висока, 

звичайна, нейтральна, фамільярна і вульгарна. Висока тональність, притаманна 

для урочистих зборів, спричинить вибір виразу: «Дозвольте Вас привітати», 

нейтральна, характерна для сфери офіційних установ, зумовить заміну даного 

виразу на традиційний «Добрий день», звичайна, що передбачає спілкування в 

магазині, транспорті, на вулиці, - «Доброго дня», фамільярна можлива в сім’ї, 



дружньому товаристві: «Добридень». Вульгарна тональність побутує в соціально 

неконтрольованих ситуаціях. 

Багато суперечок дотепер виникає з приводу форми звертання: як правильно 

звертатись – на ім’я чи на ім’я й по батькові? Одні вчені категорично 

заперечують можливість вживання в українській мові останньої форми, 

вважаючи її російською традицією (А. Вовк). Інші схильні виправдовувати таку 

форму звертання, оскільки вона зустрічається в найдавніших писемних пам’ятках 

(І. Огієнко, П. Одарченко). Водночас існують і прибічники компромісного 

погляду: вживання імені по батькові повинне бути обмеженим – ніколи не можна 

звертатись по батькові до незнайомої людини, говорити так про видатних діячів 

минулого, називати себе по батькові при знайомстві (В. Чапленко). 

На думку С. Богдан, вирішення даної проблеми може бути у використанні усної 

традиції українців звертатись за формулою: 

пане/пані/панно/паничу + ім’я (у товаристві, у родині, серед колег) та 

пане/пані/панно + прізвище та ім’я (в офіційній обстановці).  

Отже, талант мовця полягає у вмінні вибрати із традиційного для українців 

мовного етикету доречну формулу залежно від ситуації, у якій перебуває людина, 

врахуванні специфіки адресата, умов спілкування. 

 

Тема 14. Емоційно-вольова сфера. 

1. Поняття про емоції та почуття.  

2.Форми переживання почуттів.  

3. Поняття про волю. Структура вольового акту. 

Поняття про емоції і почуття 

 

  Діяльність людини, її поведінка завжди викликають позитивне або 

негативне ставлення до неї. Ставлення до дійсності відображується в 

мозку й переживається як задоволення або незадоволення, радість, сум, 

гнів, сором. Такі переживання називають емоціями, почуттями. 

Емоції та почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функції, 
спонукають людину до знань, праці, вчинків або стримують її. Людські 
емоції та почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення 
людини, її ставлення до дійсності. Емоції та почуття органічно 
взаємопов’язані, але за змістом і фор- мою переживання вони не тотожні. 

Емоція — це загальна активна форма переживання організмом своєї 

життєдіяльності. Розрізняють прості та складні емоції. Переживання за- 

доволення від їжі, бадьорості, втоми, болю — це прості емоції. Вони 

властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетво- 



рилися на складні емоції та почуття. Характерна ознака складних емоцій 

полягає в тому, що вони виникають у результаті усвідомлення об’єкта, що 

викликав їх, розуміння їхнього життєвого значення (наприклад, 

переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу).  

Почуття — це специфічні людські, узагальнені переживання став- 

лення до людських потреб, задоволення або незадоволення яких вик- ликає 

позитивні або негативні емоції — радість, любов, гордість або сум, гнів, 

сором тощо. 

Емоції та почуття характеризуються певною якістю та 

полярністю, активністю та інтенсивністю. Як почуття виявляється 

ставлення особистості до праці, подій, інших людей, до самої себе. За 

якістю переживань відрізняють одні емоції та почуття від інших 

(наприклад, радість — від гніву, любов — від ненависті). 

Емоціям і почуттям властива полярність. Вона виявляється в тому, 

що кожна емоція, кожне почуття за різних обставин можуть виявляти- ся 

протилежно: “радість — горе”, “любов — ненависть”, “симпатія — 

антипатія”, “задоволення — незадоволення”. Полярні переживання 

мають явно виражений позитивний або негативний відтінок. Умови 

життя та діяльності викликають почуття різного рівня активності. 

Розрізняють стенічні емоції та почуття — ті, що посилюють активність, 
спонукають до діяльності, та астенічні — ті, що пригнічують людину, 
зменшують її активність, демобілізують. 

Залежно від індивідуальних особливостей особистості, її стану і 

ставлення до ситуації та об’єктів, що викликають переживання, емоції та 

почуття виявляються більш-менш інтенсивно, бувають довготри- валими 

або короткочасними. 

Характерна особливість емоцій і почуттів полягає в тому, що 

вони цілковито захоплюють особистість. Здійснюючи майже блиска- 

вичну інтеграцію, тобто об’єднання в ціле всіх функцій організму, 

емоції сигналізують про корисні або шкідливі впливи на організм, 

завдяки чому мають універсальне значення для життя організму. 

Охоплюючи всі різновиди переживань людини — від глибоко травму- 

ючих страждань до високих форм радості та соціального відчуття життя, 

емоції стають як позитивним чинником у життєдіяльності, підносячи 

активність організму, так і негативним, пригнічуючи всі його функції.  

Природа емоцій і почуттів органічно пов’язана з потребами. Пот- 

реба як нужда в чомусь завжди супроводжується позитивними або 

негативними переживаннями в різних їх варіаціях. Характер пережи- 

вань зумовлюється ставленням особистості до потреб, обставин, які 

сприяють або не сприяють їх задоволенню. Потреби людини і тварин 

відрізняються за змістом, інтенсивністю та способом їх задоволення, а 

це зумовлює відмінність в емоціях людей і тварин, навіть у таких, які є 

спільними для них — гнів, страх, радість, сум тощо. Людські емоції 

докорінно змінилися у процесі істо ричного розвитку людини, вони 

олюднилися, набули своєрідних особливостей. Голод, наприклад, 

переживається людиною не так, як твариною. Людина залежно від 

обставин може стримувати голод, від- мовлятися від їжі. 

У людини як суспільної істоти виникли вищі, духовні потреби, а з 



ними й вищі почуття — моральні, естетичні, пізнавальні, які не влас- 

тиві тварині. Тваринні емоції залишилися на рівні інстинктивних форм 

життєдіяльності. Почуття сорому, вказував Ч. Дарвін, властиве лише 

людині. Емоції, почуття людини пов’язані з її діяльністю: діяльність 

викликає різні переживання у зв’язку зі ставленням до неї та успіхами у 

виконанні, а емоції та почуття, у свою чергу, стимулюють людину до 

діяльності, наснажують її, стають внутрішньою спонукою, її мотивами. 

Почуття збагачують життя людини. Ідеї без почуттів — холодні, 

“світять, та не гріють”, позбавлені життєвості та енергії, не здатні 

перейти в діло. Переконаність у чомусь без почуттів неможлива. 

 

Фізіологічне підгрунтя емоцій і почуттів 

Емоції та почуття становлять складну реакцію організму, в якій 

беруть участь майже всі відділи нервової системи. Природа емоцій і 

почуттів, як і решти психічних процесів, рефлекторна. Фізіологічним 

механізмом емоцій як таких є діяльність підкоркових нервових центрів 

— гіпоталамусу, лімбічної системи, ретикулярної формації. Але кора 

великих півкуль головного мозку відіграє провідну роль у проявах 

емоцій і почуттів, здійснюючи регулювальну функцію стосовно 

підкоркових процесів, спрямовуючи їх діяльність відповідно до 

усвідомлення людиною своїх переживань. 

Між корою та підкорковими центрами нервової системи постійно 

відбувається взаємодія. Підкорка, вважав І. Павлов, позитивно впливає 

на кору великих півкуль як джерело їх сили, тонізує кору мозку, 

надсилаючи до неї потужні потоки подразнень. Кора регулює 

збудження, що йдуть з підкорки, і під її дією одні з цих збуджень 

реалізуються в діяльності та поведінці, а інші гальмуються залежно від 

обставин і станів особистості. Підтримка або порушення стійкості 

нервових зв’язків викликають різні емоції та почуття. 

У виникненні та перебігу почуттів велику роль відіграє друга сиг- 

нальна система в її взаємодії з першою. Слово змінює наші настрої, 

збуджує захоплення, глибокі переживання. Кращим показником цього є 

почуття, що викликаються поетичними творами. Усвідомлюючи си- 

туацію, що викликає певні почуття, та самі почуття, людина може 

зменшити силу переживань, стримувати, регулювати їх, але зовнішнє 

вираження емоцій, внутрішній емоційний і почуттєвий стан при цьому 

зберігаються. 

 

Вираження емоцій і почуттів 

Переживання емоційних станів — радості, любові, дружби, сим- 

патії, прихильності або болю, суму, страху, ненависті, презирства, 

огиди тощо — завжди супроводжуються відповідними зовнішніми 

або внутрішніми вираженнями. Емоції з гіпоталамусу поширюються 

на всі ефекторні органи. Достатньо виникнути емоційному 

збудженню, як негайно включається весь організм у його вираження. 



Зовнішні вираження емоцій та почуттів виявляються в рухах, позах, у 

руховій та вокальній міміці, інтонаціях мовлення, рухах очей тощо. 

Внутрішня, або вісцеральна, вираженість переживань яскраво 

виявляється у прискореному серцебитті, диханні, підвищеному 

кров’яному тиску, змінах в ендокринних залозах, органах травлення 

та виділення. Ця вираженість буває астенічною або стенічною, тобто 

виявляється в пригніченні або збудженні. 

Зовнішнє, або експресивне, вираження емоцій і почуттів помітне 

навіть у немовлят. Але воно ще мало диференційоване. З досвідом, 

особливо із засвоєнням дитиною мовлення, експресивне вираження 

емоцій і почуттів набирає різних відтінків. Багатство їх настільки вели-

ке, що в мові існує близько 5000 – 6000 слів, якими переважно 

передаються ті чи інші переживання. З розвитком мовлення дитина 

поступово оволодіває експресивними вираженнями, певною мірою 

стримує їх, але це не означає, що цим самим гальмується емоція.  

З оволодінням експресивними способами вираження емоцій і по- 

чуттів формується здатність сприймати й розуміти різні форми та 

відтінки вираження переживань, уміння їх розпізнавати. Водночас 

розвивається вміння користуватися ними з метою впливати на інших. Ця 

здатність потрібна артисту, а особливо педагогу, який, розпізнавши 

завдяки спостережливості внутрішні стани та переживання учня, може 

керувати ними, впливати на них з виховною метою власними 

експресивно виявленими почуттями. 

Залежно від обставин і стану організму, його підготовленості до пе- 

реживань емоції та почуття можуть виражатися по-різному. Почуття 

страху, наприклад, може спричинити або астенічну реакцію — скутість, 

шок, або ж стенічну. Горе може викликати апатію, бездіяльність, роз- 

губленість або відповідні енергійні дії. 

Форми та інтенсивність виявлення емоцій і почуттів значною мірою 

залежать від вихованості, рівня культури особистості, традицій і зви- 

чаїв. Це особливо позначається на вираженості їх зовнішніми засо- 

бами — мімічними та пантомімічними рухами, жестами. Внутрішнє ж 

їх вираження (серцебиття, дихання, дія ендокринної системи) відбу- 

вається відносно незалежно від соціальних чинників. 

 

Форми переживання емоцій і почуттів 

Емоційні стани та форми їх виявлення детермінуються переважно 

соціальними чинниками, але не можна ігнорувати у з’ясуванні їхньої 

природи й деяких природжених особливостей людини. Багатство 

емоційних станів виявляється у формі настроїв, афектів, стресів, фрус- 

трацій, пристрастей. 

Настрій — це загальний емоційний стан, який своєрідно 
забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий 
тонус. Розрізняють настрої позитивні, які виявляються у бадьорості, і 
не- гативні, які пригнічують, викликають пасивність. Настрій — це 
такий загальний емоційний стан, який виразно не спрямований на 
щось конкретне. Причини настроїв — найрізноманітніші: 



непідготовленість до діяльності, страх перед очікуваною невдачею, 
хворобливі стани, приємні звістки тощо. Особливе місце серед 
причин, що викликають настрої, посідає марновірство. Віра в 
прикмети, особливо негативні, викликає пасивність, страх, розладнує 
психічну діяльність особистості. Міра піддатливості настроям має 
індивідуальний характер. Особи, яким властиве самовладання, не 
піддаються настрою, не зане- падають духом навіть тоді, коли для 
цього є якісь підстави, а навпа- ки, переборюють труднощі. Легкодухі 
швидко піддаються настроям. Вони потребують підтримки колективу. 

Афекти — це сильне, короткочасне збудження, що виникає рап- 

тово, оволодіває людиною так сильно, що вона втрачає здатність кон- 

тролювати свої дії та вчинки. Прикладом афектів може бути несподіва- не 

переживання — сильна радість, вибух гніву, страх. У стані афекту 

порушується саморегуляція організму, яка здійснюється ендокринною 

системою, діяльність внутрішніх органів, ослаблюються гальмівні 

процеси кори великих півкуль головного мозку. Особливо різко 

виявляється афективний стан при сп’янінні, за якого гальмівні процеси 

значно ослаблюються. Афекти викликаються несподіваними гострими 

життєвими ситуаціями, в які потрапляє людина. Афект, як і настрій, 

залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини — її 

темпераменту, характеру, вихованості. 

Афективні люди часто-густо “спалахують” з будь-яких причин. 

Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини, 

виснажують її. Людина, виховавши в собі здатність контролювати себе, 

володіти рухами, може контролювати свої афективні реакції. Разом з 

тим усім людям більшою чи меншою мірою властиве афективне життя, 

без яко- го вони перетворилися б на пасивних, байдужих істот. 

Стрес дещо нагадує афект. Він, як і афект, виникає за напружених 

умов життя та діяльності, у небезпечних ситуаціях, що виявляються не- 

сподівано й потребують негайних заходів. У стресовому стані поведінка 

значною мірою дезорганізується, спостерігаються безладні рухи, 

порушення мовлення, помилки в переключенні уваги, у сприйманні, 

пам’яті та мисленні, виявляються неадекватні емоції. Лише тверді вміння 

та навички у стресовому стані можуть залишатися без змін. Практика 

показує, що висока ідейність, дисциплінованість, організованість та 

самовладання запобігають дезорганізації поведінки за умов стресу. 

Фрустрація — це своєрідний емоційний стан, характерною ознакою 

якого є дезорганізація свідомості та діяльності у стані безнадійності, 

втрати перспективи. Розрізняють такі види фрустрації, як агресивність, 

діяльність за інерцією, депресивні стани, характерними для яких є сум, 

невпевненість, безсилля, відчай. Фрустрація виникає в результаті 

конфліктів особистості з іншими, особливо в колективі, де людина не має 

підтримки, співчутливого ставлення. Негативна соціальна оцінка людини, 

яка зачіпає її особисто — її значущі стосунки, загрожує престижу, 

людській гідності, — спричинює стан фрустрації. Він виникає у людей з 

підвищеною збудливістю, з недостатньо розвиненими гальмівними 

процесами, у невихованих, розбещених дітей. 

Пристрасті — це сильні, стійкі, тривалі почуття, які захоплюють 



людину, володіють нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень осо- 

бистості в одному напрямку, у зосередженні їх на одній меті. Пристрасть 

— це суттєва сила людини, що енергійно прагне до свого предмета. Вона 

породжує неослабну енергію у прагненні до мети. Пристрасть виявляється 

в найрізноманітніших сферах людського життя та діяльності — у праці, 

навчанні, науці, спорті, мистецтві. Вона має вибірковий характер і 

виявляється не лише в емоційній, а й у пізнавальній, вольовій сферах, у 

наполегливості. 

Розрізняють пристрасті позитивні та негативні. Навіть позитивна 

пристрасть, якщо вона заважає діяльності, навчанню, стає негативною. 

Коли учень, захоплюючись читанням або спортом, пропускає уроки, 

недосипає, то це захоплення з позитивної пристрасті перетворюється на 

негативну. Пристрасть до алкоголю, куріння згубно позначається на праці 

та житті людини. Позитивні пристрасті — захоплення працею, навчанням 

— є тією силою особистості, яка спричинює велику енергію в діяльності, 

сприяє продуктивності праці. 

 

Вищі почуття 

В емоційній сфері людини особливе місце посідають вищі почуття. 

Вони є відображенням переживань ставлення до явищ соціальної 

дійсності. За змістом вищі почуття поділяють на моральні, естетичні, 

праксичні та інтелектуальні. Рівень духовного розвитку людини оціню- 

ють за тим, якою мірою їй властиві ці почуття. У вищих почуттях яс- 

краво виявляються їх інтелектуальні, емоційні та вольові компоненти. 

Вищі почуття є не лише особистим переживанням, а й засобом вихов- 

ного впливу на інших. 

Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке став- 

лення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе. 

Джерелом моральних почуттів є спільне життя людей, їх взаємини, 

боротьба за досягнення суспільних цілей. Моральні почуття людини 

сформувались у суспільно-історичному житті людства, у процесі спілку- 

вання людей і стали важливим засобом оцінювання вчинків і по- 

ведінки, регулювання взаємин особистостей. 

Естетичні почуття — це чуття краси в явищах природи, у праці, у 

гармонії барв, звуків, рухів і форм. Гармонійна злагодженість в об’єктах 

цілого та частин, ритм, консонанс, симетрія пов’язані з почуттям 

приємного, насолодою, яка глибоко переживається та облагороджує душу. 

Ці почуття викликають твори мистецтва. Не тільки в мисленні, а й у 

почуттях людина утверджує себе у предметному світі. Залежно від рівня 

загальної та мистецької культури люди по-різному відгукуються на красу. 

Одні глибоко переживають гармонійно виражені ритм і риму, переходи та 

взаємопереходи кольорів, звуків, форм та рухів, інші не відчувають цієї 

гармонії й захоплюються грубими, різкими звуками, безладними рухами, 

випадковими поєднаннями кольорів. 

Естетичні почуття тісно пов’язані з моральними. Вони облаго- 

роджують особистість, сповнюють її високими прагненнями, утри- 

мують від негативних вчинків. Отже, естетичні почуття є істотними 



чинниками у формуванні морального обличчя людини. 

Вищі рівні розвитку естетичного почуття виявляються в почуттях 

високого, піднесеного, трагічного, комічного, гумору. Ці різновиди ес- 

тетичних почуттів органічно пов’язані з моральними почуттями і є 

важливим засобом їх формування. 

Праксичні почуття — це переживання людиною свого ставлення до 

діяльності. Людина відгукується на різні види діяльності — трудову, 

навчальну, спортивну. Це виявляється в захопленні, у задоволенні 

діяльністю, творчому підході, радості від успіхів або у незадоволенні, 

байдужому ставленні до діяльності. Праксичні почуття виникають у 

діяльності. Яскраве уявлення про зміст і форми діяльності, її процес і 

результат, громадську цінність — основна передумова виникнення й 

розвитку праксичних почуттів. Праксичні почуття розвиваються або 

згасають залежно від організації та умов діяльності. Вони особливо 

успішно розвиваються і стають стійкими тоді, коли діяльність відповідає 

інтересам, нахилам і здібностям людини, коли в діяльності виявляються 

елементи творчості, розвиваються перспективи її розвитку. 

Інтелектуальні почуття є емоційним відгуком на ставлення осо- 

бистості до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні. Ці почуття 

виявляються в допитливості, чутті нового, здивуванні, упевненості або 

сумніві. Інтелектуальні почуття яскраво виявляються в пізнавальних 

інтересах, любові до знань, навчальних і наукових уподобаннях. 

Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та вихо- 

вання мають різні рівні розвитку. Такими його рівнями є цікавість, 

допитливість, цілеспрямований, стійкий інтерес до певної галузі знань, 

захоплення пізнавальною діяльністю. Механізмом пізнавальних 

почуттів є природжений орієнтувальний рефлекс, але його зміст цілком 

залежить від навчання, виховання, навколишньої дійсності, умов життя. 

Поняття про волю 

 

Воля — психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції 

людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставле них 

цілей. У вольових діях людина здійснює власну свідому мету. Свідома 

діяльність — це довільна діяльність. Довільне напруження фізичних сил, 

довільне сприймання, запам’ятовування, довільна увага тощо — це 

свідоморегуляція, свідоме спрямування фізичних і розумових сил на 

досягнення свідомо поставленої мети. Отже, воля є однією з найваж- 

ливіших умов людської діяльності. Воля людини виробилась у процесі її 

суспільно-історичного розвитку, у трудовій діяльності. Живучи й 

працюючи, люди поступово навчилися ставити перед собою певні цілі й 

свідомо добиватися їх реалізації. У боротьбі за існування, долаючи 

труднощі, напружуючи сили чи стримуючись, людина виробила в собі 

різні якості волі. Чим важливішими були цілі, які ставили люди в житті, 

чим більше вони їх усвідомлювали, тим активніше вони добивалися їх 

реалізації. 

Вольову діяльність не можна зводити до активності організму й 



ототожнювати з нею. Активність властива і тваринам. Вони, задоволь- 

няючи свої біологічні потреби, пристосовуючись до умов життя, три- 

валий час впливають на навколишню природу, але це відбувається без 

будь-якого наміру з їхнього боку. Воля виявляється у своєрідному 

зусиллі, у внутрішньому напруженні, яке переживає людина, 

переборюючи внутрішні та зовнішні труднощі, у прагненні до дій або у 

стримуванні себе. 

  Довільні дії та їх особливості 

У вольовій діяльності розрізняють дії довільні та мимовільні. 
Мимовільними діями називаються неусвідомлювані дії та рухи. Це 
насамперед безумовно-рефлекторні рухи, які викликаються безумовними 
подразниками і здійснюються підкорковими відділами центральної 
нервової системи. Вони пов’язані із захистом організму від ушкоджень 
або із задоволенням його органічних потреб. Мимовільні рухи можуть 
бути не тільки безумовно-, а й умовно-рефлекторними. Мимовільні рухи 
не усвідомлюються, а отже, не контролюються. Найчастіше це буває тоді, 
коли подразники діють раптово, несподівано. Довільні дії та рухи завжди 
свідомі. Вони характеризуються цілеспрямованістю та відповідною 
організованістю. У процесі свідомого виконання завдання рухи 
контролюються, стають довільними. Навчаючись читати, писати, грати на 
музичному інструменті, лю- дина здійснює безліч довільних рухів і дій. 
У процесі розвитку людина навчилася не тільки довільно діяти, а й довільно 
затримувати свої дії. Засадовою стосовно цього є вироблена в людини у процесі 
навчання та виховання здатність до гальмування. Довільно діючи й довільно 
затримуючи свої дії, людина цим самим регулює власну діяльність і поведінку. 
роль у розвитку довільних рухів і дій. 
 

 Аналіз складної вольової дії 

Вольові дії людини визначаються свідомо поставленою метою. 

Діючи, людина ставить перед собою завдання, планує їх виконання, до- 

бирає засоби, за допомогою яких вони здійснюються. Щоб успішно на- 

вчатися, учень повинен усвідомлювати мету навчання, свої шкільні 

завдання, вміти організовувати їх виконання, бути наполегливішим. 
Кожна вольова дія чимось мотивується. Мотив — це рушійна сиа, яка спонукає 
людину до дії, до боротьби за досягнення поставле- ної мети. Мотивами дій є 
людські потреби, почуття, інтереси, усвідомлення необхідності діяти. 
Чіткість мети, розуміння справи, усвідомлення завдання, його важ- 

ливість завжди породжують силу, енергію і рішучість дій. Чим більшо- 

го суспільного значення набуває завдання, тим більшої енергії та за- 

взяття люди докладуть у боротьбі за його здійснення. Пристрасна любов 

до своєї справи спонукає людей до творчої праці. 
Вольові дії бувають прості та складні. 

Простою вольовою є така дія, яка не потребує особливого напруження сил 

і спеціальної організації дії. Вона характеризується безпосереднім 

переходом бажання в рішення та у здійснення цього рішення. Наприклад, 

захотівши пити, людина одразу наливає води у склянку і п’є; якщо їй 



холодно, вона вдягає пальто тощо. Ці дії не потребують складних засобів 

для їх виконання. 

Складна вольова дія потребує значного напруження сил, терпля- 

чості, наполегливості, вміння організувати себе на виконання дії. Так, 

учень, розв’язуючи математичні завдання, щоб досягти бажаного успіху, 

повинен здійснювати низку вольових дій. Складність вольової дії 

залежить від складності завдання, на виконання якого вона спрямована. 

Воля людини виявляється в переборенні не тільки зовнішніх труд- нощів, 

що характерні для різних видів діяльності, а й внутрішніх, по- 

роджуваних, наприклад, бажаннями, які суперечать поставленим зав- 

данням, утомою тощо. Переборення внутрішніх труднощів потребує 

усвідомлення необхідності виконати те чи інше завдання та само- 

владання. 

Прагнення людини, що є засадовими стосовно її дії, іноді виявляється у 

формі потягів. Як правило, потяги бувають невиразними, 

малоусвідомлюваними. Людина кудись поривається, але чого саме їй 

забажалося, вона виразно не усвідомлює. Прагнення, що виявляються 

лише у формі потягів, не ведуть до цілеспрямованої вольової дії. 

Усвідомлюючи свої потяги, людина тим самим перетворює їх на 

бажання. Бажаючи чогось, людина вже більш-менш виразно бачить мету 

свого прагнення, напрямок своєї діяльності. Проте, усвідомивши мету 

своєї діяльності, людина може ще й не бачити шляху, яким треба йти, 

щоб успішно її здійснити, не мати в руках засобів для її досягнення. 

Добираючи потрібні шляхи та засоби, лю- дина в цьому процесі глибше 

усвідомлює свої прагнення. Глибоко усвідомлене прагнення, при якому 

в людини виразно вимальовуються не тільки мета діяльності, а й шляхи 

та засоби її здійснення, зумов- лює воління, активне бажання. 

 

Основні якості волі 

Однією з найважливіших вольових якостей особистості є цілеспря- 

мованість. Вона визначається принциповістю та переконанням людини і 

виявляється у глибокому усвідомленні нею своїх завдань і не- обхідності 

їх здійснювати. Цілеспрямованість виявляється в умінні людини 

керуватись у своїх діях не випадковими прагненнями, а стійкими 

переконаннями, принципами. Цілеспрямованість і принциповість 

особистості — підгрунтя її сильної волі. 

Люди без чіткої цілеспрямованості, твердих переконань, принципів, 

якими б вони керувалися у своїй діяльності, часто перебувають під 

впливом випадкових бажань, підпадають під вплив інших. Поведінка 

нецілеспрямованих і безпринципних людей характеризується слабкою 

волею. Без твердого переконання та принципової спрямованості 

поведінки у людини не може бути й сильної волі. 
Важлива вольова якість людини — ініціативність, тобто здатність
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самостійно ставити перед собою завдання й без нагадувань і спонукань 

інших виконувати їх. Ініціативність людини характеризується дієвою 

активністю. Мало, виявши ініціативу, поставити перед собою завдання, 

треба його здійснити, довести до кінця. Це можливо лише за належної 

активності в діях. 
Істотними якостями волі людини є також рішучість, витриманість і 

наполегливість. Ці якості виявляються в умінні своєчасно та обдумано 
приймати рішення, особливо у складних обставинах, у гальмуванні 
негативних прагнень і дій, у здатності людини долати труднощі, що 
виникають на шляху до досягнення мети. Ці якості людини допомагають їй 
доводити до кінця кожну розпочату справу, долаючи всі перешкоди, які 
зустрічаються на шляху до її виконання. Великі справи, визначні наукові 
винаходи можливі лише за наявності цих якостей. 

Важливою вольовою якістю людини є самостійність. Самостійність 
волі виявляється у здатності людини критично ставитись як до власних 
вчинків і дій, так і до вчинків інших людей, не піддаватися негативним 
впливам інших. Самостійність — це результат високої принциповості 
людини, її ідейності та моральної витримки. 

Важливою вольовою якістю людини є самовладання. Воно вияв- 

ляється у здатності людини володіти собою, керувати власною пове- 

дінкою та діяльністю. Самовладання — важливий компонент такої 

якості особистості, як мужність. Володіючи собою, людина сміливо 

береться за відповідальне завдання, хоча й знає, що його виконання 

пов’язане з небезпекою для неї, навіть загрожує її життю. 

Самовладання — одна з умов дисциплінованої людини. 

 

Тема 16. Спілкування. 

1. Поняття спілкування.  

2. Функції спілкування.  

3. Різновиди спілкування 

 Поняття про спілкування 

Спілкування є важливою духовною потребою особистості як 

суспільної істоти. Потреба людини у спілкуванні зумовлена 

суспільним способом її буття та необхідністю взаємодії у процесі 

діяльності. Будь- яка спільна діяльність, і в першу чергу трудова, не 

може здійснюватись успішно, якщо між тими, хто її виконує, не 

будуть налагоджені відповідні контакти та взаєморозуміння. 

Спілкування — явище глибоко соціальне. Соціальна природа 

спілкування виражається в тому, що воно завжди відбувається в сере- 

довищі людей, де суб’єкти спілкування завжди постають як носії 

соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у 
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змісті інформації, що є його предметом (знання, відомості, способи 

діяльності), у засобах (мовна та немовна комунікація при 

спілкуванні), у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку 

різновидах спілкування. За змістом спілкування охоплює всі царини 

людського буття та діяльності, об’єктивні та суб’єктивні їх прояви. 

Спілкування між людьми відбувається при передаванні знань, 

досвіду, коли формуються різні вміння та навички, погоджуються та 

координуються спільні дії тощо. Отже, спілкування — це 

різноманітні контакти між людь зумовлені потребами спільної 

діяльності. 

Особливість спілкування — у його нерозривному зв’язку з діяль- 

ністю. Діяльність є основним середовищем і необхідною умовою ви- 

никнення й розвитку контактів між людьми, передавання необхідної 

інформації, взаєморозуміння та узгодження дій. Змістовий бік 

спілку- вання завжди становить інформація, зумовлена потребами 

взаємодії людей. Вона може стосуватися повідомлення нових знань, 

наприклад роз’яснення вчителем понять, пояснення сутності певних 

явищ, про- цесів, інформування про події, що відбуваються, 

обгрунтування певних положень, побудови гіпотез тощо. 

Спілкування може бути засобом передавання певних умінь і навичок. 

За допомогою словесного опису та пояснення дії, її демонстрування 

та вправляння в ній людину можна навчити виконувати будь-яку 

діяльність. Саме так відбувається процес оволодіння професійними 

навичками, фізичними та будь-якими іншими діями. 

Змістом спілкування може бути людина. Реальні контакти між 

людьми, у процесі яких вони безпосередньо сприймають одна одну, 

створюють середовище для об’єктивного виявлення особливостей 

їхньої поведінки, манер, рис характеру та емоційно-вольової сфери. 

Саме в таких контактах розкривається справжня значущість однієї 

людини для іншої, виявляються їхні симпатії та антипатії.  

 

  Засоби спілкування 

Передавання інформації у процесі спілкування забезпечується за 

до- помогою мови як основного, специфічно людського знаряддя 

спілку- вання, а також немовними засобами. Мова як засіб 

спілкування виникла і сформувалась історично, у процесі розвитку 

людського суспільства, з його потреб. Природа мови є знаковою. 

Кожне слово — це знак, який у певний спосіб співвідноситься з 

предметами зовнішнього світу. За кожним словом мови як знаком 

історично закріпилося певне значення, зрозуміле для спільноти, яка 

користується цією мовою. 

Із розвитком соціального і технічного прогресу людства постійно 

розширювалося коло потреб людини, що спричинювало розвиток і 



138 
 

вдосконалення мови як засобу спілкування. Словниковий запас і до- 

сконала граматична будова мови сучасного цивілізованого суспільства 

дають змогу передавати будь-яку інформацію та безліч відтінків і 

деталей об’єкта інформації. Мова є засобом нагромадження та переда- 

вання суспільного досвіду. Завдяки спілкуванню за допомогою мови 

відображення дійсності у свідомості однієї людини доповнюється тим, 

що було у свідомості інших людей, унаслідок чого зростають 

можливості для обміну інформацією. 

Вербальна комунікація за допомогою слова — основна і 

найдоско- наліша форма людського спілкування. Рівень володіння 

мовою, багат- ство та культура мовного висловлювання визначають 

можливості та ефективність спілкування кожної конкретної 

особистості. 
Паралельно з мовою як засобом спілкування за допомогою слова 

широко використовуються немовні засоби — жести, міміка, інтонація, 
паузи, манери, зовнішність. Спілкування як живий процес безпосередньої 
комунікації суб’єктів закономірно виявляє емоції тих, хто спілкується, 
утворюючи невербальний аспект обміну інформацією. Засоби невербальної 
комунікації як “мова почуттів” є продуктом суспільного розвитку людей, 
вони значно посилюють смисловий ефект вербальної комунікації, а за 
певних обставин можуть її замінювати. Відомо, наприклад, що мовчання 
іноді буває красномовнішим, ніж слова, а обмінюючись поглядами, люди 
можуть збагнути зміст інформації, який не вкладається в адекватні категорії 
вербального висловлювання. 

Велике значення для встановлення змістовних та емоційних кон- 
тактів у спілкуванні має зовнішній вигляд людини. На його підставі 
складається перше враження про людину, яке часто визначає 
розвиток подальших стосунків. Зовнішній вигляд людини 
складається з тілес- ного вигляду, одягу, манери поводитися, звичок. 
Певною мірою зов- нішній вигляд може свідомо змінюватись, але за 
сутністю залишається консервативним. Тілесний вигляд — це 
характерний вираз обличчя, що виникає під впливом думок, 
почуттів, стосунків, які в певних ситуаціях чи життєвих інтервалах є 
домінуючими. Істотним його доповненням можуть бути зачіска, 
одяг, інші атрибути туалету, на підставі яких робляться оцінні 
судження про людину, її належність до певної групи, професії тощо.  

Найдинамічніше зовнішній бік невербального спілкування 

виявляється в жестах, міміці. Жест — це соціально сформований та 

усталений рух, що передає певний психічний стан. Маючи соціальне 

походження, міміка та жести за біологічною природою містять 

елементи природженого характеру. Наприклад, міміка страху, жести 

погроз походять від біологічно доцільних захисних рухів, що 

спостерігаються в поведінці тварини. Міміка та жести у процесі 

вербального спілкування дають можливість посилювати смислові 

наголоси інформації, що передається, посилювати емоційний ефект 
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від усвідомлення її зна- чущості. Проте слід ураховувати, що 

невиправдано гіпертрофована міміка та жестикуляція, позбавлені 

змістового підгрунтя, можуть ускладнити сприймання інформації, а то 

й просто дезорієнтувати реціпієнта. Як особливий різновид 

невербального спілкування виокремлюють тактильно-м’язову 

чутливість. Генетично вона є одним з найпотужніших каналів 

одержання життєво важливої інформації. За допомогою тактильно-

м’язової чутливості можна пізнати досить широкий спектр 

характеристик іншої людини: її фізичну силу, деякі особ- ливості 

особистісного плану, стосунки, психічний стан тощо. Тримаючи, 

наприклад, у руці долоню іншої людини, залежно від обставин можна 

певною мірою дійти висновку про її психічний стан, взаєморозуміння 

та контакти, ставлення до ситуації, наміри. 

Важливу роль в ефективності спілкування, як свідчать дані спеці- 

альних досліджень зарубіжних психологів, відіграють просторове 

перебування співрозмовників один до одного, дистанція та комуніка- 

тивна спрямованість. Загальновідомо, що важливі політичні акції — 

переговори керівників, окремі зустрічі — проводяться за “круглим 

столом”. При міжособистісному спілкуванні віч-на-віч сторони мають 

мож- ливість одержувати вичерпну інформацію про предмет розмови, 

виз- 

начати суб’єктивну позицію та ставлення до неї іншої сторони. Як 

зневага може розцінюватись репліка, зроблена іншою особою “крізь 

зуби”, чи відсутність запрошення присісти, коли до цього спонука- 

ють об’єктивні умови. Комунікативне значення дистанції у 

спілкуванні вивчає напрямок психології, що називається 

“праксеміка”. Прак- семіка виокремлює чотири дистанції у 

спілкуванні: інтимну; особисту, яка засвідчує, що ті, хто спілкується, 

є друзями; соціальну, яка харак- теризує офіційні контакти, що 

існують між сторонами, які входять у стосунки; публічну, що 

встановлюється між чужими людьми (епізо- дичні, ситуаційні 

контакти). 

Немовні засоби спілкування, які супроводжують вербальне 

повідом- лення, створюють підтекст, котрий полегшує, збагачує й 

поглиблює сприймання інформації, що передається. Відповідність 

невербальних засобів спілкування цілям і завданням, змісту 

словесної комунікації — важливий елемент культури спілкування. 

Така відповідність надзви- чайно важлива в роботі педагога та всіх, 

для кого засоби вербальної та невербальної комунікації є 

інструментом їхньої професійної діяльності. 

 

 Функції спілкування 

Спілкування — це багатоплановий процес, в якому можна 
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виокре- мити такі основні функції: комунікативну, інтерактивну та 

перцеп- тивну. 

Комунікативна функція — це різні форми та засоби обміну і 

пере- давання інформації, завдяки яким стають можливими 

збагачення досвіду, нагромадження знань, оволодіння 

діяльністю, узгодження 

дій та взаєморозуміння людей. Комунікативна функція спілкування, 

що здійснюється за допомогою мови, є необхідною умовою 

наступності розвитку генерацій, соціального та наукового прогресу 

людства, ін- дивідуального розвитку особистості. Обмін інформацією, 

що відбу- вається в усіх царинах життя суспільства між людьми в 

різних видах діяльності, забезпечується комунікативною функцією 

спілкування. 

Контакти між людьми не обмежуються лише потребами 

передавання інформації. Спілкування завжди передбачає певний 

вплив на інших людей, зміну їх поведінки та діяльності. У цьому 

разі виявляється інтерактивна функція спілкування, функція 

впливу. Поради,інструкції, вимоги, накази, що висловлені у мовній 

формі та адресовані іншій особі, є спонуканнями до дії та 

регуляторами її поведінки. Спільна діяльність, її зміст та умови 

виконання вибудовують таку мо- дель міжособистісної взаємодії, 

коли кожний з учасників послідовно впливає своїми вчинками на 

інших і, у свою чергу, змінює свої дії під їх впливом. 

Спільна діяльність людей — явище суспільне й відбувається під 

соціальним контролем. Соціальний контроль — це оцінка 

діяльності з погляду її відповідності прийнятим у суспільстві 

зразкам поведінки, що регламентуються нормами взаємовідносин 

людей. Взаємодія людей відбувається ефективно, якщо їхня 

поведінка відповідає прийнятим зразкам, тим ролям, які грають 

співрозмовники. Під роллю розуміється нормативно схвалений 

зразок поведінки, якого чекають від кожного, хто займає ту чи іншу 

соціальну позицію. Така поведінка сприймається як специфічна у 

професійному плані — лікар, вчитель, інженер та у віковому — 

дитина, дорослий. Кожна людина може грати в житті кілька ролей: 

у сім’ї — батька, на роботі — керівника, у колі друзів — приятеля 

тощо. Взаємодія людей, які грають кілька ролей, регулюється 

рольовими очікуваннями. Рольові очікування — це сподівання на 

таку поведінку іншої людини, яка відповідає її рольовому статусу. 

Відповідність поведінки людей взаємним очікуванням — це 

важлива умова успіху у спілкуванні, її кваліфікують як тактовну. 

Свідоме ігнорування очікувань іншої сторони, що часто 

спостерігається в повсякденних ситуаціях спілкування, є 

нетактовністю. Прояви нетактовності спостерігаються, коли 

людина виявляє неуважність до співрозмовника (відволікається на 

сторонні справи), перериває його чи поводиться всупереч соціально 
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визначеній нормі рольового регламенту (керівна особа 

відмовляється вирішувати питання, що входять до її компетенції) 

тощо.  

Обмінюючись інформацією, встановлюючи комунікативні зв’язки для 

досягнення цілей діяльності, взаємодіючи і здійснюючи різнобічні впливи 

на інших партнерів по спілкуванню, люди безпосередньо сприймають один 

одного й мають можливість пізнавати фізичні, психологічні та індивідуальні 

особливості, притаманні кожній стороні. У цьому виявляється перцептивна 

функція спілкування. Інформація, яку одержують співрозмовники у процесі 

контактів за різними каналами, дає змогу скласти більш-менш об’єктивне 

враження про те, що становить собою партнер по спілкуванню, проникнути 

в його внутрішній світ, зрозуміти мотиви поведінки, звички, оцінні 

ставлення до фактів дійсності. Шлях пізнання людини людиною у процесі 

спілкування є складним. Адекватний психологічний портрет суб’єкта 

спілкування формується залежно від об’єктивних та суб’єктивних чинників і 

охоплює дію трьох важливих механізмів міжособистісного сприй- мання: 

ідентифікацію, рефлексію (інтерпретацію) і стереотипізацію. Серед умов, 

які сприяють взаємопізнанню у спілкуванні, важлива роль належить 

чинникові особистісно-соціальної значущості предме та комунікації, 

характеру ситуації спілкування та тривалості контактів. Коли зазначені 

умови об’єктивно присутні у спілкуванні, ймовірність виявлення істотних 

психологічних рис особистості підвищується. 

Перший етап у механізмі пізнання людини людиною — 

ідентифікація. Ідентифікація — це спосіб розуміння іншої людини 

через усвідомлюване чи неусвідомлюване уподібнення її самому 

суб’єкту, 

що пізнає. Суть цього процесу полягає в тому, що в ситуаціях 

взаємодії партнери намагаються зрозуміти один одного, ставлячи себе 

на місце іншого.  

Для визначення власної тактики у спілкуванні співрозмовникові 

важливо знати, як індивід, що входить з ним у контакт, сприймає його 

самого. Усвідомлення суб’єктом того, як його сприймає партнер по 

спілкуванню, називається рефлексією. Рефлексія поглиблює сприй- 

мання іншої людини, оскільки дає уявлення про ставлення до себе як 

суб’єкта сприймання. У процесі спілкування ідентифікація та 

рефлексія постають в єдності, завдяки чому забезпечується 

психологічна інформативність спілкування. Дефіцит апріорних знань 

про психо- логію людей, з якими доводиться спілкуватися, не дає 

співрозмовникам можливості одразу визначитись, як найкраще 

підтримувати й розвивати контакти. Суб’єкт, програмуючи власну 

комунікативну діяльність, намагається зрозуміти й пояснити причини, 

що зумовлюють дії та вчинки кожного співрозмовника. 

Пояснення вчинків іншої людини через приписування їй 

імовірних почуттів, намірів, думок і мотивів поведінки називається 
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причиновою інтерпретацією. Помилкова причина інтерпретації 

поведінки співрозмовника ускладнює, а іноді й унеможливлює 

нормальну взаємодію сторін у спілкуванні. Інтерпретація дій і 

вчинків здійснюється або на основі ідентифікації, тобто через 

приписування іншому тих мотивів і почуттів, які, на думку суб’єкта, 

він сам виявив би в аналогічній ситуації, або шляхом віднесення 

партне- ра по спілкуванню до певної категорії осіб, стосовно яких 

існують певні стереотипні уявлення.  

Стереотипізація — це класифікація форм поведінки та 

інтерпретація їх причин через співвіднесення із зразка- ми, що 

відповідають соціальним стереотипам. Стереотип — це сформований 

за конкретних соціальних умов образ людини, яким корис- туються як 

штампом. Стереотипізація як прийом узагальнення типових рис, 

притаманних особистостям як носіям певних соціально та 

психологічно значущих характеристик, широко репрезентована у 

класичній художній літературі. Наприклад, такими є персонажі 

“Мертвих душ” М. Гоголя — Чичиков, Манілов, Коробочка, 

Плюшкін і Голохвастов з комедії М. Старицького “За двома 

зайцями”. У буденному житті стереотипізація в оцінюванні людських 

якостей, таких, наприклад, як доброта, репрезентована у судженні 

“Свою сорочку віддасть іншому, не пошкодує”, скупість — у 

судженні “У нього взимку снігу не випросиш”. 

Стереотипізація може складатись як результат узагальнення 

власного досвіду суб’єктом міжособистісного сприймання, до якого 

при- єднуються відомості, одержані з книг та інших джерел. 

Стереотипі- зація є свідченням проникнення у психологічну 

сутність особистості та виявлення найхарактерніших її рис. Якщо 

стереотипізація ба- зується на достатній об’єктивній інформації, на 

якій робляться узагальнення, вона відображає вищий рівень 

пізнання людини людиною.  

 

Різновиди спілкування 

Спілкування як соціальне явище охоплює всі сфери суспільного 

буття та діяльності людей і може бути охарактеризоване за різними па- 

раметрами, а саме: залежно від контингенту учасників, тривалості 

стосунків, міри опосередкування, завершеності, бажаності тощо. 

Залежно від контингенту учасників виокремлюють спілкування 

міжособистісне, особистісно-групове та міжгрупове. 

Міжособистісне спілкування характерне для первинних груп, 

в яких усі члени підтримують між собою безпосередні контакти і 

спілкують- ся один з одним. Особливості спілкування 

визначаються змістом і цілями діяльності, що їх реалізує група. 

Особистісно-групове спілкування спостерігається тоді, коли 

одну із сторін спілкування репрезентує особистість, а іншу — 
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група. Таким є спілкування вчителя з класом, керівника — з 

колективом підлеглих, оратора — з аудиторією. 

Міжгрупове спілкування передбачає участь у цьому процесі 

двох спільнот, кожна з яких обстоює власну позицію, домагається 

влас- них цілей, або ж обидві групи намагаються дійти згоди щодо 

певного питання, досягти консенсусу. Через гострі суперечності 

щодо обго- ворюваного питання може виникнути міжгруповий 

конфлікт. У між- груповому спілкуванні кожна особистість постає як 

виразник колек- тивного інтересу, активно його обстоює, добираючи 

для цього засоби, що найповніше відбивають колективну позицію. 

Спілкування може відбуватись як взаємодія сторін, між якими 

вста- новлюється комунікативний зв’язок, коли співрозмовники безпо- 

середньо сприймають один одного, встановлюють контакти й вико- 

ристовують для цього всі наявні у них засоби. Таке спілкування 

характеризується як безпосереднє. У безпосередньому спілкуванні 

функціонує багато каналів зворотного зв’язку, що інформують 

співроз- мовників про ступінь ефективності спілкування. 

Опосередковане спілкування — це комунікація, в яку входить 

проміжна ланка — третя особа, технічний засіб або матеріальна річ. 

Опосередкування може бути репрезентоване телефоном як засобом 

зв’язку, написаним текстом (листом), що адресований іншій особі, чи 

посередником. Міра опосередкування у спілкуванні може бути 

різною залежно від засобів, що використовуються для досягнення 

цієї мети. 

На характер спілкування істотно впливає час, упродовж якого триває 

процес. Регламент — це своєрідний каталізатор змісту та способів 

спілкування. Саме він створює ситуацію, коли необхідно вис- ловлюватися 

так, щоб “словам було тісно, а думці просторо”. Короткочасним є 

спілкування, що виникає із ситуаційних потреб діяльності чи взаємодії й 

обмежується розв’язанням локальних комунікативних завдань. Такими 

різновидами спілкування є консультація з певного конкретного питання, 

обмін враженнями з приводу актуальних подій тощо. 

Довготривале спілкування — це взаємодія в межах однієї чи 

кількох тем, обмін розгорнутою інформацією щодо змісту предмета 

спілку- вання. Тривалість комунікативних зв’язків визначається 

цілями спілкування, потребами взаємодії та характером інформації, 

якою оперують співрозмовники. Спілкування вважається 

завершеним, коли повністю вичерпано зміст теми, причому його 

учасники однозначно оцінюють результати взаємодії як вичерпні. 

 

Тема 17. Психологія конфліктів. 

1. Дослідження конфліктів у психології. 

2. Характеристика психологічних конфліктів. 
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3. Стратегії подолання конфліктів 

У психології поки не склалося загальновизнаного розуміння сутності 

конфлікту. Частина авторів трактує його як зіткнення, протидію, протиріччя. 

Іноді конфлікт розуміється як вид спілкування, ситуаційна несумісність, 

ситуація незнайденого виходу, тип конкурентної взаємодії. Серед сутнісних 

рис конфлікту виділяють: наявність протиріччя між суб'єктами, їхня 

протидія, негативні емоції у ставленні один до одного. 

Серед причин конфліктів виділяють суб'єктивні та об'єктивні причини. 

Психологів насамперед цікавлять суб'єктивні причини конфлікту. 

Наявність багатьох загальних і часткових класифікацій конфлікту 

говорить про те, що їх може бути стільки, скільки різних сторін виявляє в 

ньому психологія. До ознак, на основі яких пропонуються різні типології, 

відносяться: об'єкт конфлікту; особливості сторін; тривалість; функції; 

форми прояву; тип відносин; наслідки і т. п. 

До структурних компонентів конфлікту відносять об'єкт і предмет 

конфлікту, особистості опонентів, ситуацію в країні, регіоні, місці 

проживання, умови роботи і життя людини, обстановку соціальної взаємодії, а 

також потреби, інтереси, цілі опонентів і конфліктну взаємодію (прийоми і 

способи впливу один на одного, тобто стратегію і тактику протидії). 

Більшість авторів у динаміці конфлікту виділяють наступні етапи: 

виникнення об'єктивної передконфліктної ситуації; її усвідомлення як 

конфліктної; інцидент чи власне конфлікт; розв'язання (завершення) 

конфлікту; післяконфліктна ситуація. 

Функції конфлікту поділяють на конструктивні і деструктивні. Звичайно 

конфлікт включає і те, і інше, тому його оцінюють за тим, яке начало 

переважає. Функціональність конфлікту в міру його розвитку може 

змінюватися у бік позитивних чи негативних наслідків. 

Інформація в конфлікті подана головним чином інформаційними 

моделями конфліктної ситуації, які є в кожної зі сторін, що беруть участь у 

конфлікті, інформаційним обміном опонентів і інформаційним середовищем, в 

якому походить конфлікт. 

Попередження конфліктів — це створення об'єктивних умов і 

суб'єктивних передумов, що сприяють розв'язанню передконфліктних 

ситуацій неконфліктними способами. 
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Розв'язання конфлікту передбачає конструктивне саморозв'язання 

людиною своїх конфліктів, а також уміння керівників розв'язувати конфлікти 

між підлеглими. 

Серед напрямків зарубіжних психологічних досліджень конфлікту в 

першій половині XX в. виділяються: 

• психоаналітичний (3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні, Е. Фромм); 

• соціотропний (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле та ін.); 

• етологічний (К. Лоренц, Н. Тінберген), 

• теорія групової динаміки (К. Левін, Д. Креч, Л. Ліндсей); 

• фрустраційно-агресивний (Д. Доллард. Л. Берковітц, Н. Міллер); 

• поведінковий (А. Басе, А. Бандура, Р. Сире); 

• соціометричний (Д. Морено, Е. Дженігс, С. Додц, Г. Гурвич); 

• інтеракціоністський (Д. Мід, Т. Шибутані, Д. Шпігель). 

      Психоаналітичний підхід пов'язаний насамперед з ім'ям авст- 

рійського психолога 3. Фрейда (1856-1939), який створив одну з 

перших концепцій людської конфліктності. Незважаючи на те, що 

3. Фрейд займався переважно внутрішньособистісними конфлікта 

ми, його заслугою є вказівка на необхідність пошуку причин між- 

особистісних    конфліктів    у    сфері    несвідомого.    Послідовник 

3. Фрейда Альфред Адлер (1870-1937) зміст конфліктів особистості 

з мікросередовищем бачив у спробах індивіда звільнитися від почут- 

тя неповноцінності і домінування одних над іншими. 

Американські психологи К. Хорні, Е. Фромм, Г. Саллівен розширили 

розуміння природи конфлікту, спробували внести в неї соціальний контекст. 

Так, К. Хорні (1885-1952) основною причиною конфліктів між індивідом і його 

оточенням вважала недолік доброзичливості з боку близьких людей, у першу 

чергу батьків. На думку Е. Фромма, конфлікти виникають через неможливість 

реалізувати в суспільстві особистісні прагнення і потреби.  

У 20-30-і роки конфлікт починає привертати увагу соціальних 

психологів. На думку англо-американського психолога У. Мак-Дугалла 

(1871-1938), конфлікти в суспільстві неминучі, тому що людям притаманні 

соціальні інстинкти такі, як страх, стадність, самоствердження і т. д. Вони 

передаються в спадщину, тому люди постійно конфліктують, вступають у 

протиборство. Спираючись на твердження Ч. Дарвіна про те, що інстинкт 

боротьби за виживання забезпечує існування, розвиток виду, У. Мак-Дугалл 

поширив його і на людське суспільство. Створена ним теорія соціальних 

інстинктів мала прихильників, які визначили соціотропний напрямок у вивчен-

ні конфліктів (С. Сигеле та ін.). 
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Початок етологічного підходу до конфлікту було покладено в 30-х роках 

роботами австрійського натураліста, лауреата Нобелівської премії Конрада 

Лоренца (1903-1989). Уперше у світовій науці ним була висловлена гіпотеза 

про те, що головною причиною соціальних конфліктів є агресивність 

індивіда і натовпу. На думку К. Лоренца, механізми виникнення 

агресивності у тварин і людини однотипні, а агресія — постійний стан живого 

організму. Етологічні ідеї К. Лоренца одержали розвиток у дослідженнях 

нідерландського етолога Я. Тинбергена( 1907-1988). 

Досліджуючи проблеми групової динаміки, німецько-американський 

психолог Курт Левін (1890-1947) розробив концепцію динамічної системи 

поведінки, яка знаходиться під напругою, коли порушується рівновага між 

індивідом і середовищем. Ця напруга виявляється у вигляді конфліктів. 

Джерелом конфлікту може бути несприятливий стиль діяльності лідера групи. 

К. Левін бачив шляхи розв'язання конфліктів у реорганізації мотиваційних 

полів особистості і структури взаємодії індивідів. 

Група психологів Йельського університету (США) на чолі з Д. 

Доллардом, спираючись на праці 3. Фрейда і К. Левіна, запропонувала нову 

гіпотезу конфлікту - - фрустраційно-агресивну. У цій концепції інтегрована 

біосоціальна причина конфліктів — агресивність індивіда і соціальна причина 

— фрустрація. Агресія завжди йде за фрустрацією, а випадки агресивної 

поведінки звичайно передбачають існування фрустрації. 

Відомим представником поведінкоеого напрямку є американський 

психолог Арнольд Басе. Причини конфліктів він шукає не тільки в біології 

людини, її природжених якостях, але й у соціальному оточенні, що змінює ці 

якості в результаті взаємодії особистості з навколишнім соціальним 

середовищем. 

Згідно з теорією соціометрії, розробленою соціальним психологом Я. 

Морено (1892-1974), міжособистісні конфлікти визначаються станом 

емоційних відносин між людьми, їхніми симпатіями й антипатіями один до 

одного. Я. Морено прийшов до висновку, що всі конфлікти, від 

міжособистісних до міжнародних, можуть бути розв'язані: шляхом 

перестановки людей відповідно до їх емоційних переваг, так щоб 

«соціометрична революція» дозволила гармонізувати суспільні відносини. 

Слідом за роботами засновника символічного інтеракціонізму — 

американського психолога і соціолога Д. Міда (1863-1931) — широкий 

резонанс одержали дослідження представника чиказької школи Т. Шибутані. 
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На його думку, причини конфліктів ховаються в процесі соціальної взаємодії. 

При виникненні збурення у відносинах «індивід — середовище» суб'єкт 

починає відчувати внутрішню дисгармонію і дискомфорт. Прагнучи усунути 

їх, індивід робить активні дії для того, щоб пристосуватися до середовища. У 

процесі пристосування і виникають конфлікти. 

Аналіз підходів до дослідження конфлікту в розглянутий період показує, 

що вони формувалися в руслі традиційних напрямків психології, відображаючи 

теоретичні конструкції, притаманні даному напрямку. Ці підходи стали 

основою, на яку спираються західні психологи при вивченні конфліктів в 

останні 40-45 років. Наприклад, у 60-ті роки були опубліковані роботи 

американського психотерапевта Еріка Берна (1902-1970), який на основі 

синтезу ідей психоаналізу та інтеракціонізму створив теорію трансактного 

аналізу. За Е. Берном структура особистості («Я») містить у собі три 

компоненти-стани: «дитина» (джерело спонтанних емоцій, спонукань і 

переживань), «батько» (тяжіння до стереотипів, забобонів, узагальнень, 

повчань) і «дорослий» (раціональне і ситуативне відношення до життя). Під 

час взаємодії людей здійснюються трансакції. Якщо реалізується непересічна 

трансакція, то вона забезпечує безконфліктні відносини. Якщо виникає 

пересічна трансакція, то це сигналізує про порушення процесу спілкування, що 

може привести до конфліктів. 

На даний момент дослідження конфліктів у сучасній зарубіжній 

психології ведуться за наступними напрямками: 

• теоретико-ігровий (М. Дойч); 

• теорія організаційних систем (Р. Блейк, Дж. Мутон); 

• теорія і практика переговорного процесу (Д. Прюітт, Д. Рубін, 

Р. Фішер, У. Юрі). 

 

Характеристика психологічних конфліктів. 

 

Психологічний підхід в конфліктології під психологічним конфліктом 

розуміє напружений психічний стан людини, коли виникають два протилежні, 

не сумісні між собою наміри, мотиви, потреби, бажання, інтереси чи установки 

однієї людини, або зіткнення між собою намірів та потреб кількох людей. 

Психологічні конфлікти – обов’язкова частина життя кожної людини, її 

психічної діяльності та розвитку. Їх неможливо уникнути, вони потребують 

осмислення та свого конструктивного розв’язання. Психологічні конфлікти 
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поділяються на внутрішньоособистісні (психічні внутрішні) та міжособистісні 

(психічні зовнішні). 

Особливості внутрішньоособистісних конфліктів: 

- скритий, несвідомий характер, усвідомлення внутрішніх 

конфліктів веде до їхнього подолання; 

- не мають суб’єктів  конфліктної взаємодії, людина самостійно 

створює свої внутрішні конфлікти; 

- специфічність протікання та розв’язання, психічні конфлікти 

супроводжуються тяжкими переживаннями, страхом, депресією, тревогою, 

неврозом. 

Типи внутрішніх психічних конфліктів: 

- нормальні, ситуативні, свідомі, розвиваючі, долаються людиною 

самостійно; 

- патогенні, невротичні, несвідомі, потребують психотерапевтичної 

допомоги; 

- екзистенціальні, не розв’язуються, а переживаються. 

Ситуативні психічні конфлікти були розглянуті К. Левіном, для нього 

психічним конфліктом являється вплив на людину двох рівних по 

інтенсивності, але протилежних по напрямку сил. К.Левін виділив три типа 

таких конфліктів: 

1. Еквівалентний конфлікт по типу «Зближення – зближення». На 

людину впливають  рівночасно два позитивних стимули, або дві позитивні цілі, 

які неможливо реалізувати одночасово. Виникає внутрішня напруга через 

болючий вибір. Рішення такого конфлікту полягає в використанні стратегії 

компромісу між двома рівнозначними цілями. Наприклад, конфлікт між 

бажанням зробити кар’єру і збудувати родину. Обидві цілі потребують зусиль, 

часу та самовіддачі. 

2. Амбівалентний конфлікт по типу «Зближення – уникнення».  На 

людину рівночасно впливають позитивний та негативний стимули, або цілі.. 

Рішення такого конфлікту полягає в застосуванні стратегії примирення. 

Наприклад, є пропозиція отримати хорошу роботу в іншому місті, а родина 

проти цього. 

3. Вітальний конфлікт по типу «Уникнення – уникнення». На 

людину діють одночасно дві негативні альтернативи, по принципу «із двох лих 

вибирають те, яке щонайменше». Рішення – компроміс. 

Важкі ситуації соціальної взаємодії включають в себе: 

- Проблемну ситуацію взаємодії — наявність протиріччя при 

позитивному або нейтральному відношенні опонентів одне до одного. 

Міжособистісна напруженість невелика, погрози оцінюються як потенційні.  
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- Передконфліктну ситуацію — має більш високий ступінь психічної 

напруженості. Дії однієї сторони розглядаються іншою, як нанесення 

морального або фізичного збитку. Характеризується початком формування 

негативного відношення, готовністю протидіяти.  

- Конфліктну ситуацію — протидія у вигляді спілкування, поводження 

або діяльності, спрямованих на захист своїх інтересів шляхом обмеження 

активності опонента, нанесення йому збитку, негативного відношення до 

нього. Переважає мотивація «на себе». Емоції домінують у визначенні 

поводження й манери спілкування. Всі ресурси мобілізуються для перемоги 

над опонентом. 

Невротичні, патогенні внутрішні конфлікти добре розглянуті в 

психоаналітичному напрямку психології. Психоаналіз розглядає внутрішні 

психічні конфлікти, як наслідок впливу зовнішніх обмежень на задоволення 

бажань та потягів людини. Такі обмеження пов’язані з моральними нормами та 

соціальними заборонами в суспільстві. Нормальний конфлікт пов'язаний зі 

змушеною відмовою від задоволення своїх бажань, несумісних з моральними 

нормами суспільства через механізм сублімації, переведення своїх несумісних з 

нормами сексуальних та агресивних цілей до соціально корисних (спорт, 

творчість). Невротичний конфлікт виникає, коли існують не зовнішні соціальні 

обмеження, а внутрішні, які знаходяться в «Супер–его» людини. Невротичний 

конфлікт з точки зору психоаналізу є конфлікт між «Ід» та « Его», або між «Ід» 

та «Супер-его». Сексуальні та агресивні наміри витісняються у безсвідомість, а 

згодом проявляються, як невротичні симптоми, або внутрішні конфлікти. 

Невроз є попитом людини вирішити свої внутрішні психічні конфлікти. 

Розв’язання невротичних конфліктів потребує психотерапевтичної допомоги 

через усвідомлення своїх несвідомих бажань та намірів. 

Типи невротичних конфліктів: 

Істеричний конфлікт знаходиться в зоні міжособистісних відносин і 

проявляється, як надмірна невротична потреба в увазі до себе з боку інших 

людей. Ця потреба ніколи не задовольняється тому, що вимоги до інших 

занадто  перебільшують вимоги до самого себе. Виникає конфлікт між своїми 

бажаннями, фантазіями та реальністю, між «Ід» та «Его». 

Обсесивний конфлікт проявляється, як невротична потреба до життя без 

болю та страждань. Конфлікт між бажаннями та обов’язком, між «Ід» та 

«Супер-его». В основі лежить заперечення сексуальних та агресивних нахилів, 

які заміщаються навязчивими діями та думками. 
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Неврастенічний конфлікт – це занадто великі вимоги до самого себе, які 

входять в протиріччя з можливостями та здібностями. Конфлікт між «Его» та 

«Супер-его». 

Психоаналіз виділяє серед внутрішньоособистісних конфліктів конфлікт 

між Еросом (потяг до життя) та Танатосом (потяг до смерті), які являються 

причиною амбівалентності почуттів людини, а також Едіпальний конфлікт, як 

прояв дитиною амбівалентних почуттів до своїх батьків. 

Екзістенціальні конфлікти – це конфлікти людини з  різноманітними 

проявами життя. Виникають в кризових, важких ситуаціях втрати  близьких 

людей, або сенсу життя. Мають онтологічний, неминучий характер, 

потребують від людини внутрішньої трансформації та змін. До 

екзистенціальних конфліктів належать: 

- конфлікт між неминучістю смерті та потягом до життя; 

- конфлікт між самотністю та потягом до контактів з людьми; 

- конфлікт між свободою та залежністю в стосунках; 

- конфлікт між потребою в сенсі життя та відсутністю його; 

- конфлікт між потребою в небезпеці та ризикованістю життя.  

У психології виділяють показники внутрішньоособистісного конфлікту: 

- Когнітивна сфера: суперечливість образу «Я»; зниження самооцінки; 

усвідомлення свого стану як психологічної безвиході, затримка ухвалення 

рішення; суб'єктивне визнання наявності проблеми ціннісного вибору, сумнів 

у справжності мотивів і принципів, якими суб'єкт раніше керувався. 

- Емоційна сфера: психоемоційна напруга; значні негативні 

переживання. 

- Поведінкова сфера: зниження якості й інтенсивності діяльності; 

зниження задоволеності діяльністю; негативне емоційне тло спілкування. 

- Інтегральні показники: порушення нормального механізму адаптації; 

посилення психологічного стресу. 

Міжособистісні конфлікти – це ситуації розбіжностей,  протиріч та 

боротьби між людьми, через сутичку їхніх інтересів, бажань, цілей, ідеалів, 

тощо. Ці конфлікти займають перше місце за своєю кількість і проявляються у 

всіх сферах людських відносин: сімейній, трудовій, еротично-сексуальній, 

навчальній, побутовій. 

Типологія міжособистісних конфліктів: 
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- конфлікти інтересів – ситуації, які охоплюють цілі, інтереси, 

плани, мотиви учасників, які знаходяться у сутичці та 

протиріччі; 

- конфлікти цінностей виникають через несумісні системи 

цінностей: релігійних, політичних, моральних та інших; 

- рольові конфлікти виникають через порушення норм та правил 

взаємодії. 

Типи міжособистісних конфліктів по причинам: 

- Реалістичні конфлікти виникають при зіткненні різних інтересів та  

цілей у людей, мають реальний об’єкт конфлікту. Боротьба та 

суперництво являються способом досягнення власної мети. Рішення 

таких конфліктів полягає в знаходженні альтернативних варіантів 

задоволення потреб учасників конфлікту. 

- Нереалістичні конфлікти виникають як спосіб зняття внутрішньої 

напруги, виміщення агресії на випадковому суб’єкті. Причина таких 

конфліктів полягає у невротичних проявах, фрустраціях, назадоволених 

потребах при соціалізації. 

     

Внутрішньоособистісний конфлікт у вітчизняній психології  

визначається як гостре негативне переживання, викликане тривалою боротьбою 

структур внутрішнього світу особистості, що відображає суперечливі  зв'язки із 

соціальним середовищем і затримує ухвалення рішення. 

Для виникнення внутрішньоособистісного конфлікту необхідна 

присутність особистісних і ситуативних умов. 

До особистісних умов відносяться:. 

•  Складний внутрішній світ і актуалізація цієї складності. 

•  Складна й розвинена ієрархія потреб і мотивів. 

•  Високий рівень розвитку почуттів і цінностей. 

• Складно організована й розвинена когнітивна структура, здатності 

індивіда до самоаналізу й саморефлексії. 

Ситуативні умови включають: 

Зовнішні умови — задоволення яких-небудь глибоких і активних 

мотивів і відносин особистості стає зовсім неможливим або перебуває під 

загрозою: 
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•  уже в боротьбі із природою виникають труднощі й перешкоди для 

задоволення мотивів і відносин особистості; 

•  задоволення одних мотивів з неминучістю породжує виникнення 

нових, ще не вдоволених мотивів; 

•  громадське життя вимагає обмеження різних мотивів, іноді дуже 

глибоких. 

Внутрішні умови — протиріччя між різними сторонами особистості: 

•  ці сторони повинні бути значимими; 

•  вони повинні мати приблизно рівну значимість для особистості; 

•  особистість усвідомлює суб'єктивну нерозв'язність ситуації. 

Для того щоб побудувати типологію внутрішньоособистісного 

конфлікту, потрібна підстава, що поєднує розмаїтність всіх внутрішніх 

конфліктів. 

Прийняття ціннісно-мотиваційної сфери особистості за підставу для 

побудови єдиної типології внутрішньоособистісного конфлікту дозволяє 

виділити основні структури внутрішнього світу особистості, що вступають у 

конфлікт:  

-  Мотиви, що відбивають прагнення особистості різного рівня 

(потреби, інтереси, бажання, потяги й т.п.). Можуть бути виражені поняттям 

«хочу» («Я хочу»). 

-  Цінності як прийняті особистістю, так і нав'язані суспільством, що 

втілюють у собі суспільні норми і виступають, як еталони належного. 

Позначаються як «треба» («Я повинен»). 

-  Самооцінка, обумовлена як самоцінність себе для себе, оцінка 

особистістю своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. 

Виражається як «можу» або «не можу» («Я є»). 

Типи внутрішньоособистісного конфлікту. 

1. Мотиваційний конфлікт — між несвідомими прагненнями (3. 

Фрейд), між прагненнями до володіння й до безпеки (К. Хорни), між двома 

позитивними тенденціями (К. Левин) або як зіткнення різних мотивів. 
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2. Моральний  конфлікт --  моральний   або   нормативний   конфлікт 

(В. Бакштановский, И. Арницане, Д. Федорина); конфлікт між бажанням і 

боргом, моральними принципами й особистими прихильностями (В. Мя-

сищев); прагненням діяти відповідно до бажання й вимогами дорослих або 

суспільства (А. Спиваковская); боргом і сумнівом у необхідності випливати 

йому (Ф. Василюк, В. Франкл). 

3. Конфлікт нереалізованого бажання або комплексу неповноцінності, 

можливістю «хочу бути таким, як вони» і неможливістю це реалізувати (А. 

Захаров). До даного виду ставляться й внутрішні конфлікти, пов'язані із 

сексуальними патологиями (С. Кратохвил, А. Свядощ, А. Харитонов). 

4. Рольовий конфлікт — переживання неможливості одночасно 

реалізувати кілька ролей, різне розуміння вимог самої особистості до 

виконання однієї ролі, конфлікти між двома цінностями, стратегіями або 

сенсами життя. 

5.  Адаптаційний конфлікт — порушення рівноваги між суб'єктом і 

навколишнім середовищем (у широкому змісті), соціальної або професійної 

адаптації (у вузькому змісті). 

6.  Конфлікт неадекватної самооцінки — між домаганнями й оцінкою 

своїх можливостей (А. Петровский, М. Ярошевский); між завищеною 

самооцінкою й прагненням реально оцінювати свої можливості (Т. 

Юферова); між заниженою самооцінкою й усвідомленням об'єктивних 

досягнень, між прагненням підвищити домагання, щоб одержати 

максимальний успіх, і понизити домагання, щоб уникнути невдачі (Д. 

Хекхаузен). 

Внутрішньоособистісні конфлікти можуть бути конструктивними 

(продуктивними, оптимальними) і деструктивними (руйнуючі особистісні 

структури людини). 

Конструктивними є конфлікти, які характеризуються максимальним 

розвитком конфліктуючих структур і мінімальними особистісними 

витратами на їхній дозвіл, — це один з механізмів гармонізації особистісного 

розвитку. Наслідки конструктивного конфлікту: 

•  Ускладнення психічного життя, перехід на нові рівні 

функціонування. 
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•  Основа морального розвитку. В основі здійснення морального 

вчинку перебуває «хвора совість», що спонукує людину діяти всупереч 

власній вигоді й підніматися до вищих моральних цінностей. 

• Усвідомлення себе особистістю на основі рішення 

внутрішньоособистісних протиріч і конфліктів. Характеристика особистості 

лежить у співвідношенні різних систем сформованих життєвих відносин, що 

породжують боротьбу між ними. 

•  Загартування характеру, формування рішучості, стійкості 

поводження, незалежність від випадкових обставин, сприяють становленню 

стабільної спрямованості особистості. 

•  Може сприяти формуванню адекватної самооцінки, що у свою чергу 

допомагає самопізнанню й самореалізації особистості. 

Деструктивними конфліктами вважаються внутрішньоособистісні 

конфлікти, які збільшують роздвоєння особистості, переростають у життєві 

кризи або ведуть до розвитку невротичних реакцій. Наслідки деструктивних 

конфліктів: 

•  Погроза ефективності діяльності. 

•  Можуть гальмувати розвиток особистості. 

•  Здатні привести до втрати впевненості людини у своїх силах, 

формуванню стійкого комплексу неповноцінності, а іноді - і до втрати сенсу 

життя. 

•  Як правило, приводять до деструкції існуючих міжособистісних 

відносин у сім'ї, на роботі. Вони можуть бути причиною підвищеної 

агресивності, тривожності, дратівливості в спілкуванні. 

•  Мають тенденцію переростання  у невротичний конфлікт. 

Стратегії подолання конфліктів 

  Подолання внутрішньоособистісного конфлікту — це відновлення 

погодженості внутрішнього світу особистості, установлення єдності 

свідомості, зниження гостроти протиріч життєвих відносин, досягнення нової 

життєвої якості. 

Фактори конструктивного подолання внутршньоіособистісних 

конфліктів: 
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•  глибинні світоглядні установки особистості, зміст її віри, досвід 

подолання себе; 

•  розвиненість вольових якостей сприяє успішному подоланню 

людиною внутрішніх конфліктів, воля приводить у відповідність зовнішні 

вимоги й внутрішні бажання; 

•  тип темпераменту, властивості якого впливають на динамічну 

сторону рішення внутрішньоособистісних протиріч: на швидкість 

переживань, їхня стійкість, інтенсивність і т.п.; 

•  статевовікові особливості особистості. 

Можна виділити основні стратегії  реагування людини на важкі 

ситуації: 

- Активна стратегія реагування на важку ситуацію розглядається як 

діяльна форма адаптації суб'єкта до важкої ситуації, активне перетворення 

середовища. Однак ця активність може носити різний характер: 

•  конструктивний — підвищення рівня пошукової діяльності, 

розширення спектра можливих варіантів рішення проблеми, мобілізація сил 

на рішення завдання — у цілому підвищення ефективності діяльності й 

спілкування; 

•  деструктивний — дезорганізація діяльності, спонтанні й імпульсивні 

пошуки виходу, руйнівні дії стосовно себе, або інших людей, погіршення 

функціонування, нервові спалахи, істеричні реакції. 

- Пасивна стратегія поводження, діяльності й спілкування у важкій 

ситуації може бути реалізована також у двох формах: 

•  пристосування — розглядається як відмова від відстоювання 

інтересів і цілей, зниження рівня претензій, поступка обставинам, зниження 

ефективності діяльності до рівня, що відповідає умовам, що змінилися; 

•  відхід від ситуації — реалізується в таких поведінкових проявах, як 

уникнення взаємодії, відмова від виконання завдання, відхід у фантазії, 

уживання алкоголю, наркотиків і т.д. 

Типи стратегій поведінки у конфліктних ситуаціях (по А.І. Шипилову). 

Нормативна стратегія — лінія поводження, в основі якої лежить 

опора на нормативність позиції в сполученні з повагою до особистості 
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опонента. Докладно викладається в різних правових документах (інструкціях, 

розпорядженнях, кодексах і т.п.). 

Конфронтаційна (або агресивна) стратегія — конфліктний тип 

поводження. Активне використання погроз, психологічного тиску, що 

блокують дій, фізичного й морального насильства. Слабкий контроль над 

своїми емоціями. Найчастіше конфліктні дії із засобу досягнення 

поставлених цілей перетворюються в кінцеву мету - завдання максимальних 

збитків опонентові. 

Маніпулятивна стратегія — досягнення поставлених цілей шляхом 

непрямого психологічного впливу на опонента, у результаті якого він 

змушений поступитися або діяти в потрібному для маніпулятора напрямку. У 

соціально-психологічних дослідженнях маніпулятивне рішення проблем 

розглядається як психологічний вплив, націлене на неявну зміну 

спрямованості активності іншої людини. 

Переговірна стратегія — реалізація прагнення до пошуку компромісу, 

до обговорення проблеми, до дозволу протиріччя шляхом поступок 

(однобічна або обопільних), а також здатність знаходити таке рішення, що 

влаштовує обидві сторони. У переговірній стратегії реалізується установка на 

спільний пошук рішення. 

У конфліктології широко використається двомірна модель стратегій 

поводження особистості К. Томаса й Р. Киллмена. 

В основу моделі покладені орієнтації учасників конфлікту на інтереси 

як власні, так і протилежної сторони. Якісна характеристика поводження, що 

обирається - оцінка інтересів у конфлікті співвідноситься з кількісними 

параметрами: низьким, середнім, високим рівнем спрямованості на інтереси. 

Дослідження показують, що рівень спрямованості на власні інтереси 

або інтереси суперника залежить від трьох обставин: 1) змісту предмета 

конфлікту; 2) цінності міжособистісних відносин; 3) індивідуально-

психологічних особливостей особистості. Особливе місце в оцінці моделей і 

стратегій поводження особистості в конфлікті займає цінність для неї 

міжособистісних відносин із протиборчою стороною. Так, якщо 

міжособистісні відносини (партнерство, товариство, дружба, любов і ін.) не 

представляють цінності, те її поводження в конфлікті буде відрізнятися 

деструктивним змістом або крайніми позиціями в стратегії (примус, боротьба 

й ін.). 
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Тому С. М. Ємельяновим було запропоновано доповнити модель 

Томаса-Киллмена таким виміром, як цінність міжособистісних відносин. У 

результаті стає можливим більш повно враховувати значимі фактори, що 

визначають процес формування конфліктного поводження. 

Суперництво. Особисті інтереси в конфлікті тут оцінюються як  

високі, а суперника як низькі. Цінність міжособистісних відносин незначима. 

Активно використається влада, сила закону, авторитет, зв'язки й т.п. 

Подібний стиль поводження характерний для деструктивної моделі. 

Відхід. Відрізняється прагненням піти від конфлікту. Низька орієнтація 

на особисті інтереси й інтереси суперника є взаємною. Може проявлятися в 

тому випадку, коли сторонами усвідомлюється низька значимість предмета 

конфлікту або при наявності його істотного значення це опонентами не 

сприймається. Міжособистісні відносини тут не піддаються зміні, але в 

другому випадку залишається можливість повторного конфлікту. 

Поступка. Тут також проглядається прагнення піти від конфлікту, але 

причини носять інший характер. Спрямованість на особисті інтереси досить 

низька, тоді як оцінка інтересів суперника висока. Це свого роду жертва 

особистими інтересами. 

Компроміс. Стратегія поводження, що характеризується балансом 

інтересів сторін у дозволі конфліктної взаємодії, що сприяє позитивному 

розвитку взаємин. 

Співробітництво характеризується високим рівнем спрямованості на 

інтереси й свої, і партнера. Є однієї із самих складних стратегій поводження. 

Зізнається особлива цінність міжособистісних відносин. 

У конфлікті використаються комбінації стратегій, хоча може 

домінувати й лише одна.  

Тема 18. Стрес та його профілактика. 

1. Поняття стресу та його види. 

2. Фази та причини стресу. 

3. Методи звільнення від стресу: 

 

Поняття стресу та його види. 

Стрес – поняття, настільки міцно вкорінене в нашій мові, що, здається, 

навіть не вимагає пояснень. Це англійське слово ми сьогодні використовуємо 

на кожному кроці, коли нарікаємо на нелегке життя й нервові 
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перевантаження. Усі розуміють, що стрес - це неприємність і з нею треба 

боротися, але стрес — набагато  ширше явище, ніж ми собі  уявляємо. 

Поняття «стрес» було запропоновано у побут канадським ученим Гансом 

Сельє. Ще в 1936 році він звернув увагу на те, що організм у відповідь на 

будь-яку вимогу середовища реагує напругою (буквально «стрес» і означає 

«напруга»). Іншими словами, стрес - доцільна пристосувальна реакція, що 

забезпечує адаптацію до різноманітних умов життя. Тому, якщо бути 

вірним першоджерелу, проблема боротьби зі стресом втрачає позитивний 

зміст. Сам Г. Сельє виділив два різновиди стресу: фізіологічний (еустрес) і 

патологічний (дістрес). Дістрес виникає під дією надмірних, несприятливих 

подразників. Саме в цьому значенні дане поняття одержало поширення в 

повсякденному мовленні й навіть у вітчизняній науковій літературі.  

Залежно від типу стресора й характеру його впливу на організм 

виділяють фізіологічний і психологічний стрес. 

 Фізіологічний стрес являє собою безпосередню реакцію організму на 

вплив однозначно певного стимулу, як правило, фізико-хімічної природи.  

Відповідно до цього типу стресові стани характеризуються вираженими 

порушеннями у функціонуванні різних фізіологічних систем і відповідними 

їм відчуттями фізіологічного дискомфорту.  

Психологічний стрес характеризується включенням складної ієрархії 

психічних процесів, що опосередковують вплив стресора на організм 

людини. Фізіологічні прояви цього виду стресу  аналогічні описаним вище, 

однак спектр психологічних і поведінкових змін значно різноманітніше. 

Найбільш типовими з них є: зміни в проходженні різних психічних процесів і  

в емоційних реакціях, зміни в мотиваційній структурі діяльності, порушення 

рухової та мовної поведінки, аж до повної дезорганізації особистості. 

Психологічний стрес підрозділяють на три види: 

- інформаційний - виникає в умовах інформаційних перевантажень або 

сенсорного голоду; 

- емоційний - проявляється в ситуаціях погрози, небезпеки, образи, 

тривоги; 

- комунікативний - обумовлений реальними проблемами  в спілкуванні 

й міжособистісній взаємодії.   

Із цього погляду так званий психологічний стрес вимагає 

неоднозначної оцінки: залежно від сили, тривалості, позитивної або 
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негативної емоційної реакції він може проходити в нормальних межах або 

переходити у хворобливий стан. Виділяють такі клінічні варіанти 

хворобливих реакцій на стрес: 

- Гостра реакція на стрес. Як стрес у цій групі виступає сильне 

травматичне переживання, що включає в себе погрозу безпеки фізичної 

цілісності особистості або близьких їй людей, різка й загрозлива зміна 

соціального стану або оточення. Клінічна картина: стан оглушення, з деяким 

звуженням  свідомості, зниження уваги, дезорієнтація. Цей стан переходить 

або у відхід від стресової ситуації аж до дісоциативного ступору, або в 

ажитацію й гіперактивність  із реакцією втечі (фугою). Звичайно симптоми 

виникають у лічені хвилини після стресу й зберігаються не більше двох - 

трьох днів.  

- Посттравматичний стресовий розлад виникає як відстрочена або 

затяжна реакція на стресову подію або ситуацію винятково загрозливого або 

катастрофічного характеру. Типові ознаки: нав'язливі спогади про пережиту 

травму, сни й кошмари, що виникають на фоні хронічного почуття 

оціпеніння, емоційної притупленості, відчуженості, ареактивності, ангедонії, 

уникнення діяльності й ситуацій, що нагадують про травму. Так само можуть 

спостерігатися гострі спалахи паніки, страху або агресії, підвищена 

вегетативна збудливість, безсоння, депресія, суїцидальні думки. Латентний 

період після травми - від декількох тижнів до шести місяців. Проходження 

хвилеподібне, можливий перехід у хронічну зміну особистості після 

переживання катастрофи.   

- Розлад адаптації. Стан суб'єктивного дістресу й емоційного розладу, 

що перешкоджає соціальному функціонуванню й продуктивності. Виникає в 

період адаптації після серйозної психічної травми. Клініка: тривожна 

депресія, занепокоєння, зниження самооцінки, непевність у власних силах, 

зниження продуктивності діяльності. Виділяють короткочасний розлад 

адаптації (до 1 місяця) і довгочасний (але не більше двох років). 

Фази стресу. 

Г. Сельє в експериментах на тваринах установив, що різні фактори 

середовища викликають в організмі специфічні (відповідні до конкретного 

фактора) реакції й загальну стереотипну, неспецифічну реакцію, що не має 

відношення до характеру даного фактора й служить відповіддю організму  на 

впливи середовища. Г. Сельє назвав цю реакцію адаптаційним синдромом. 

Цей загальний, неспецифічний сигнал до включення пристосувальних 

можливостей організму і є, власне, сутністю стресу. Навіть неважливо, чи є 
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фактор або ситуація, що впливають на організм, приємними чи неприємними, 

вони кожного разу висувають вимоги до пристосувальних можливостей 

організму. 

Загальний адаптаційний синдром включає в себе, за Г. Сельє, три фази 

або стани. У першій з них, що називається фазою тривоги, відбувається 

реакція, яка приводить  у стан готовності й активності всі енергетичні 

ресурси, покликані забезпечити виживання й зберегти стійкість організму. 

Відповідна реакція організму на сигнал тривоги включається автоматично й 

стереотипно, тому не завжди відповідає необхідності. У випадку хронічного, 

тривалого впливу перевантажень наступає друга фаза (резистенції) – стан 

певної стійкості, опору, в якому первинні патологічні прояви вщухають і 

організм адаптується до навантаження. На третій фазі відбувається 

виснаження пристосувальних можливостей, хворобливі прояви 

відновляються, стають необоротними й можуть призвести до загибелі. Ця 

фаза називається фазою виснаження. 

Подразники, що викликають загальний адаптаційний синдром, 

викликаються стресорами й в основному діляться на фізичні та психічні 

(страх, гнів, сум, психічні страждання, а також радість, захват або будь-яке 

сильне психічне порушення). У  пізніх роботах Г. Сельє вказав на те, що різні 

фактори, що мають однаковий  ступінь стресогенності, не обов'язково 

викликають однаковий стан у різних людей. У реакції на стрес певну роль 

відіграють фізичний і психічний стани, спадковість,  вік та ін. Оцінюючи 

вплив різних стрес-факторів на людину з погляду концепції стресу Г.Сельє, 

варто розрізняти  прямі та непрямі негативні фактори. Прямі негативні 

фактори завдають шкоди організму поза залежністю від його реакції, 

оскільки вони вже шкідливі самі по собі, наприклад хвороба, фізична травма 

й ін.  Непрямі негативні фактори служать причиною ушкодження лише тому, 

що вони спровокували в організмі перебільшену захисну реакцію. 

Основні ознаки стану стресу: 

- на психосоматичному рівні – сомато - вегетативні порушення: 

лабільність пульсу й артеріального тиску, серцебиття й неприємні відчуття в 

різних частинах тіла, головні болі, безсоння, функціональні розлади 

шлунково - кишкової й сечостатевої системи, порушення обміну речовин, 

зменшення або збільшення маси тіла, зниження імунітету;  

- на психологічному рівні – стан внутрішньої напруженості й 

безпричинної тривоги, різкі неадекватні емоційні реакції, підвищена 



161 
 

уразливість, запальність, дратівливість, втрата інтересу до життя, роботи, 

відносин, почуття втоми й апатії, втрата почуття гумору, страх перед 

майбутнім, знижена здатність до концентрації уваги й запам'ятовування, 

підвищена збудливість; 

- на поведінковому рівні - часті помилки в діях, роботі, нездатність 

завершити почату справу, підвищена рухова активність, непосидючість, 

нетерплячість, конфліктність або замкнутість, демонстративність, 

агресивність, вимога  підвищеної уваги, уживання наркотичних речовин, 

сексуальні відхилення, суїцидальні спроби. 

Ученими встановлено, що саме стрес породжує такі розлади здоров'я, 

як бронхіальна астма, гіпертонія, мігрень, дерматит, виразки шлунково - 

кишкового тракту. 

Причини, що викликають стрес: 

- постійна недостача часу; 

- підвищені зобов'язання і обов'язки; 

- ситуації змушеної поведінки, діяльності, відносин, коли потрібне 

тривале терпіння; 

- ситуація безперервного зовнішнього контролю й примусу; 

- нескінченні конфлікти на роботі або в сім'ї, що не мають 

конструктивного рішення; 

- надмірна фізична  або інтелектуальна втома й навантаження; 

- постійні фінансові проблеми, борги; 

- тривалі емоційні переживання ; 

- критичні життєві ситуації й травматичні події ( розлучення, зрада, 

втрата роботи, смерть близьких і т.д.); 

- змушена соціальна ізоляція, самітність; 

- удари по самолюбству, невизнання заслуг; 

- несподівані, неординарні, незвичайні ситуації, в які людина попадає, 

не маючи відповідного досвіду поведінки; 

- кардинальні зміни в житті; 
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- несподіваний успіх, підвищення статусу, виграш та інші позитивні 

події, що викликають сильне порушення.    

Методи звільнення від стресу: 

1. Профілактичні методи, що не дозволяють допустити появу стресу. 

Ці заходи можуть мати як колективний, так і індивідуальний характер. Сюди 

відносяться створення кімнат психологічного розвантаження на виробництві, 

застосування функціональної музики, проведення виробничої гімнастики, 

колективний відпочинок на природі. Індивідуальні заходи містять у собі 

виконання правил «розумної поведінки та спілкування», висунутих Г. Сельє. 

Вони зводяться до такого: не переживати через дрібниці, не дружити з 

«важкими», нестриманими людьми, уникати пихатості й нещирості в 

спілкуванні, мати в житті інтереси й захоплення, не нагнітати обстановку, не 

«накручувати» нескінченні проблеми, частіше згадувати про приємні події у 

своєму житті й уникати неприємних колізій. 

Ще одним засобом профілактики стресу є відрив від стресогенної 

обстановки (активний відпочинок, прогулянки на природі, творча діяльність, 

улюблені заняття, приємні покупки). Для жінок відвідування магазинів є 

гарний спосіб рятування від напруги, для чоловіків таким способом є 

відвідування чоловічих компаній, наприклад у лазні або риболовля. 

Природним і часто неусвідомлюваним способом захисту людини від стресу є 

використання психікою захисних механізмів (витиснення, проекція й т.д.). 

Свідомим способом запобігання стресу може бути використання особистістю 

спеціальних механізмів і стратегій володіння ситуацією або власними 

реакціями. Найважливішим, на наш погляд, у профілактиці стресів є пізнання 

себе, своїх  емоційних реакцій, захисних механізмів, ресурсів і на основі 

цього внутрішня трансформація й розвиток. 

2. Ліквідаційні методи, спрямовані на ліквідацію наслідків стресу.  

Традиційними способами боротьби з негативним впливом стресу є прийом 

лікарських засобів, таких, як транквілізатори й антидепресанти. Однак вони 

мають побічні дії, тому використовувати їх необхідно в крайніх випадках. 

Найбільш ефективним і доступним методом  є свідоме керування стресом 

самою людиною. Першим необхідним  кроком у цьому процесі є 

усвідомлення психологічних,  поведінкових і ситуаційних причин влучення в 

стресову ситуацію. Такими причинами можуть бути базові ілюзії відносно 

світу, що нібито  має служити задоволенню наших бажань і фантазій, або 

відносно всіх людей, які покликані любити й поважати нас безумовно, а 

також наші амбіції й необґрунтовані претензії до життя, невміння побудувати 
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гармонічні відносини або вибирати партнерів.  Другий крок - це зміна 

власних реакцій і відношення до подій, що відбуваються, наприклад, на 

принципах східної філософії, які основані на нейтральному, рівному 

відношенні до дійсності (життя дуальне за своєю природою, щастя й горе, 

успіхи й невдачі становлять неподільну єдність у життєвому досвіді людини) 

або за принципом християнства «на все воля Божа». Можна сказати так:  

якщо ви сприймаєте ситуацію як проблему, то що б ви не робили, у 

результаті ви отримаєте стрес.    

До числа основних методів подолання стресу відносяться релаксація, 

медитація, автогенне тренування, прийоми сенсорного репродукування 

образів. 

 

Тема 19. Психологічне здоров’я. 

1.Поняття психологічного здоров’я.  

2.Рівні психологічного здоров’я. 

3. Класифікація психічних розладів. 

Психологічне здоров’я – це стан фізичного та психологічного 

благополуччя, задоволенність життям та собою. 

Фактори психологічного здоров’я: 

1. Адекватне реагування на подразники зовнішнього середовища. 

2. Сила емоційної реакції дорівнює силі подразника. 

3. Вміння контролювати свої емоції та поведінку. 

4. Наявність рефлексії. 

5. Соціальна адаптація. 

6. Психологічний вік співпадає з біологічним. 

7. Задоволеність життям та собою. 

8. Постіний особистісний розвиток. 

9. Здатність до внутрішніх змін. 

  

Рівні психологічного здоров’я: 

1. Дезадаптивний -  відсітність даних факторів 

психологічного здоров’я, Необхідна психологічна 

допомога спеціалістів.  Низький рівень стресостійкості, 

конфліктостійкості та фрустраційної толерантності 

2. Адаптивний – наявність декількох  (до 50 %) факторів 
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психологічного здоров’я. Середній рівень стресостійкості, 

конфліктостійкості та фрустраційної толерантності Людина 

може сама впоратися зі своїми проблемами, або за 

допомогою фахівця. 

3. Творчий – наявність факторів психологічного здоров’я до 

80-100 %. Людина має здорову психіку, високий рівень 

стресостійкості, конфліктостійкості та фрустраційної 

толерантності. Використовує усвідомлений, творчий підхід 

до життя. 

 

Класифікація психічних розладів: 

Психози: 

- шизофренія; 

- маніакально-депресивний психоз; 

- епілепсія; 

- олігофренія. 

 

Неврози: 

- істеричний невроз; 

- обсесивно-компульсивний невроз; 

- неврастенія. 

 

                         Психопатії 

Існує стільки типів психопатії скільки типів акцентуації характеру. 

                      Кризові стани: 

- стрес; 

- фрустрація; 

- конфлікт;  

- криза; 

- психологічна травма; 

- горе. 

 

Тема 20. Емоційний інтелект. 

1.Поняття емоційного інтелекту.  

2.Структура емоційного інтелекту.  
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3. Принципи формування емоційного інтелекту. 

1. В 20-і роки минулого століття Торндайк активно популяризував ідею 

інтелектуального розвитку IQ, від якого вважали упродовж 20 столяття 

залежить професійний та життєвий успіх.    В 90-і роки минулого століття 

Джон Майер та Пітер Саловей сформували ідею емоційного інтелекту EQ, 

від якого не в меншій мірі залежить успіх людини. Останні дослідження 

виявили, що вплив на успіх EQ у керівників – 85 %, а IQ – 15%.А у підлеглих 

EQ – 67 %, а IQ – 33%. 

Емоційний інтелект EQ – це здатність розпізнавати, розуміти та 

контролювати власні емоції, мотиви поведінки та наміри, будувати ефективні 

стосунки з людьми (інтимні та ділові) та розпізнавати емоції, наміри, мотиви  

та потреби інших людей. А також розуміти стратегії впливу на інших людей. 

Емоційний інтелект – це здатність розуміти себе та інших людей. Ідея 

емоційного інтелекту та його розвитку зараз сама впливова в сфері бізнесу та 

особистісного розвитку. 

Сфери життя, де EQ дуже важливий: 

1. Здоров’я. 

2. Міжособистісні та ділові стосунки. 

3. Кар’єра та професійний успіх. 

4. Робота з людьми. 

5. Вирішення конфліктів. 

6. Спорт. 

7. Творчість. 

8. Армія, ситуації риску та небезпеки. 

9. Досягнення цілей. 

10.  Подолання трудних життєвих ситуацій. 

 

Виміряти кількісно  EQ неможливо, але його виявляють за допомогою 

трьох критеріїв: 

1) Як людина будує стосунки та вирішує конфлікти. 

2) Як долає труднощі та стресові ситуації. 

3) Як приймає тяжкі рішення. 

 

2.Структура емоційного інтелекту: 

1. Рефлексія – здатність усвідомлювати та розуміти власні емоції, 

мотиви, поведінки, потреби, бажання, ідеї. Самосвідомість – основа EQ. 
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Допомагає бути впевненим у собі, приймати правильні рішення, робити 

правильний вибір. 

2. Самоменеджмент – вміння керувати своїми емоціями, почуттями, 

поведінкою. Допомагає зберіганню рівноваги, психологічної стабільності, 

самоконтролю. 

3. Самомотивація – вміння досягати поставлених цілей, входити в стан 

натхнення, творчого потоку. 

4. Емпатія – вміння розпізнавати емоції та почуття інших людей, 

бачити світ їхніми очима. 

5. Партнерство – вміння будувати ефективні стосунки, вирішувати 

конфліктні ситуації. 

Високий рівень емоційного інтелекту включає в себе наступні вміння 

та навички: 

1. Реагувати адекватно ситуації та відпускати емоції. 

2. Самостійність та незалежність в реакціях, бажаннях, рішеннях, 

виборах. 

3. Поважати інших людей. 

4. Мати свою думку. 

5. Продумувати свої дії. 

6. Конгруентність. 

7. Виражати свої почуття та бажання екологічним способом. 

8. Управляти своїм часом (тайм-менеджмент). 

9. Брати на себе відповідальність. 

10. Вміння вирішувати конфлікти. 

11. Емпатія, вміння сопереживати. 

12. Будувати близькі та ділові стосунки. 

13. Само мотивації та натхнення. 

 

Низикий рівень емоційного інтелекту вказує на: 

1. Застрягання на негативних емоціях. 

2. Емоційну залежність від інших людей. 

3. Неповагу до інших людей, образи, приниження. 

4. Нездатність мати власну думку. 

5. Імпульсивні дії. 

6. Стереотипні та неадекватні емоційні реакції. 

7. Ліцемірство, іеконгруентність. 

8. Блокування почуттів. 
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9. Нездатність управляти своїм часом. 

10. Перекладання відповідальності на інших. 

11. Звинувачення інших у своїх проблемах, конфліктність, 

маніпулювання. 

12. Невдоволеність собою, людьми, життям, депресивні стани.  

 

1. Принципи формування емоційного інтелекту: 

1. Розвиток навичок рефлексії. 

2. Розвиток поліваріативності – вміння дивитись на ситуацію під 

різними кутами зору, ставати на іншу точку зору. 

3. Правило «Стоп!» - вміння зупинятися, робити паузу, думати наперед, 

ніж діяти та реагувати. 

4. Розвиток емпатії. 

5. Позитивне мислення, реагування та конструктивні дії. 

6. Розвиток самокритичності. 

7. Вміння прощати себе та інших, вміння відпускати ситуацію. 

8. Розвиток самоконтролю. 

9. Не поспішати з рішеннями та виводами. 

10. Постійний розвиток. 

 

Тема 21. Візуальна психодіагностика.  

1.Візуальна психодіагностика як наука.  

2. Методи візуальної психодіагностики.  

3.Етапи розвитку та основні розділи ВПД. 

В сучасних умовах зростає необхідність розробки психологічних 

підходів до вдосконалення роботи з людьми. Одним з актуальних розділів 

психодіагностики є візуальна психодіагностика. Загалом, психодіагностика 

– це наука, яка займається розробкою, апробацією і застосуванням певних 

методик для виміру індивідуально-психологічних особливостей людини.  

Візуальна психодіагностика – наука, практика і мистецтво пізнання 

людей за їх зовнішніми ознаками. Адже вона досліджує всі зовнішні вияви 

людини та її поведінку з метою вивчення її внутрішнього психологічного 

змісту.  

 «Мова» тіла належить до невербального спілкування і несе в собі багато 

інформації про людину. «Мова» тіла – найперший канал комунікації 

дитини із зовнішнім світом; це зазвичай неусвідомлювані прояви, які не 

завжди контролюються навіть дорослими. Людське спілкування 

відбувається не тільки за допомогою вербальних, але й невербальних 
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сигналів, які сприймаються переважно на підсвідомому рівні і нерідко 

визначають наше емоційне ставлення до іншої людини. 

Відомий професор-психолог Каліфорнійського університету Альберт 

Меграбян запропонував наступне співвідношення різних проявів у передачі 

інформації: за рахунок вербальних засобів (слів) передається 7 % 

інформації, за рахунок вокальних проявів (висоти, гучності голосу, темпу 

мовлення тощо) – 38% і за рахунок невербальних засобів (а саме міміки) – 

55%. Професор Р. Бердвістл провів аналогічні дослідження щодо частки 

невербальних засобів у спілкуванні людей. Він виявив, що словесне 

спілкування у розмові займає менш 35%, а більше 65% інформації 

передається за допомогою невербальних засобів спілкування. 

Візуальна психодіагностика (ВПД) – діагностичний метод вивчення 

та інтерпретації  індивідуальних особливостей, психологічних станів, якостей 

та процесів людини по зовнішньому вигляді та поведінці. 

Предмет ВПД – діагностика основних характеристик людини за 

допомогою візуальних методів. 

Предметом візуальної психодіагностики є зовнішні ознаки будь-яких 

психічних станів, процесів і властивостей особистості. Відтак, прийоми 

візуальної психодіагностики необхідні на етапі висування гіпотези для 

подальшого обстеження і складання первинного психологічного аналізу. 

Завдання ВПД – розробка основних методів та принципів візуальної 

психодіагностики. 

При першому контакті з людиною в поле сприйняття потрапляють 

спочатку три головні ознаки: стать, вік, конституція тіла. Ці ознаки 

визначаються миттєво і несвідомо. Потім  конфігурація голови, риси 

обличчя, хода, осанка, жести, пози, одяг та інше. 

Таким чином, сприйняття людини людиною здійснюється від 

загального до конкретного, від великого до дрібного, від цілого до 

часткового. Загальні особливості сприйняття людини людиною можна 

представити у наступному вигляді: 

1. Основні параметри: 

- стать людини і пов’язані з нею психологічні характеристики; 

- вік і загальне враження про особливості її життєвого шляху; 

- тип статури (пікнік, атлет, астенік); 

- тип темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік); 

- тип характеру; 

- тип особистості (пізнавальний, емоційно-комунікативний, 



169 
 

практичний); 

- можливий вид професійної діяльності. 

2. Додаткові (уточнюючі) параметри: 

- голова і обличчя (загальна будова обличчя, пропорції і риси); 

- мімічні рухи (особливості погляду, посмішка, сміх); 

- хода, постава; 

- жестикуляція, особливості рук і пальців; 

- характеристики голосу (просодичні особливості, тобто темп, 

гучність, тембр голосу); 

- проксемічні (просторові) характеристики (дистанція при 

спілкуванні тощо); 

- пози тіла; 

- особливості оформлення зовнішнього вигляду, імідж, стиль одягу, 

- особливості оформлення життєвого простору (будинок, кімната, кабінет); 

- динаміка поведінкових реакцій і емоційних проявів; 

- особливості перебігу фізіологічних реакцій (запах,

 почервоніння, збліднення, подих, пітливість); 

почерк. 

 

Основні параметри, які можливо діагностувати за допомогою ВПД: 

За допомогою методів візуальної психодіагностики стає можливим 

визначення найважливіших особистісних і індивідуально-психологічних 

особливостей людини, до яких належить: 

1. Стать людини. 

2. Вік людини. 

3. Тип конституції тіла. 

4. Тип темпераменту. 

5. Тип характеру. 

6. Почуття та емоційні стани. 

7. Наміри людини. 

8. Стилі комунікації. 

9. Стилі самопрезентації. 

10.  Рівень емоційного інтелекту. 

11. Імідж. 

12.  Стратегії вирішення конфлікту.  

13.Здібності. 

14.Наявність психопатичних проявів. 

15.Наявність тілесних блоків і м’язових затискачів. 

Отже, існує тісний взаємозв’язок зовнішнього і внутрішнього й 
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психологічні особливості людини можна визначити шляхом аналізу 

фізичного тіла людини і його зовнішніх проявів. Методи візуальної 

психодіагностики дозволяють досить швидко зібрати інформацію про 

людину, скласти її психологічний портрет, спрогнозувати ефективність її 

діяльності. 

 

Методи Візуальної психодіагностики: 

1. Метод спостереження.  

2. Метод автобіографічний.  

3. Метод емпатичного слухання.  

4. Проективні методи. 

5. Вивчення відеозаписів. 

6. Аналіз продуктів діяльності (графологія, документи, малюнки, 

щоденники). 

7. Морфологічний аналіз – вивчення конституції тіла. 

8. Фізіогномічний аналіз – вивчення будови обличчя. 

Помилки спостереження: 

1. Помилка першого враження. 

2. Помилка контрасту. 

3. Помилка кореляції. 

4. Помилка центральної тенденції. 

5. Гала-ефект. 

Параметри, за допомогою яких здійснюється візуальна 

психодіагностика: 

1.Фізіогноміка – будова обличчя, пропорції, риси , міміка, погляд, 

посмішка. 

2. Конституція тіла. 

3. Невербальні комунікації (пози, жести). 

4. Проксеміка – дистанція при спілкуванні. 

5. Просодика – характеристика голосу (темп, тембр, гучність). 

6. Стиль одягу, імідж, стратегія само презентації. 

7. Особливості формування життєвого простору. 
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8. Фізіологічні реакції. 

9. Емоції та настрої. 

10. Почерк. 

Етапи розвитку ВПД: 

Донауковий (космологічний) етап: астрологія, хорологія, 

нумерологія. Астрологія – система вчень, спираючись на яку нібито 

можливо за розташуванням небесних тіл передбачити майбутнє життя 

індивіда або стан суспільства. Астрологія вивела закономірності, 

залежності типів особистості, рис характеру, тих чи інших подій у житті 

окремої людини або сукупності людей від взаєморозташування небесних 

тіл. Хірологія вивчає характер та життєвий щлях людини по ознакам 

руки, та лініям на долоні. Нумерологія вивчає характер та життєвий щлях 

людини по даті народження. Хірологія, так само як і астрологія і 

нумерологія, не визнається сучасною наукою через ненауковість її 

методів. 

Науковий етап розвитку візуальної  психодіагностики  почався  з  

роботи  Ч. Дарвіна «Вираження емоцій у людини і тварин» в 1872 році. 

Розвитку візуальної психодіагностики сприяв розвиток таких наук як 

генетика, антропологія, експериментальна і диференціальна психологія, 

дослідження В.М. Бєхтерева, М.А. Бєлова, І.П. Павлова.  

  

Основні розділи ВПД: 

На даний час візуальна психодіагностика включає в себе кілька розділів: 

1. Психологію тілесності, що передбачає діагностику рис особистості 

за конституційними ознаками, тобто за особливостями статури, ходи, 

«зони тіла»  і т. п. (Е. Кречмер, В. Шелдон, О. Лоуен, В. Райх). 

2. Візуальну характерологію – визначення за візуальними ознаками 

типу темпераменту і характеру (Т. Рибо, О.Ф.  Лазурский,  К.  Юнг,  

Леонгард,  М.М.. Обозов, М.Є. Бурно). 

3. Психологію невербальних комунікацій, яка включає 

психодіагностику емоційних станів за особливостями невербальних (тобто 

немовних) проявів особистості (Алан Піз, О. Нелсон, Р. Розентайль, Пітер 

Колетт). 

4. Колірну психодіагностику (В. Вунд, І. Гете, Г. Роршах, М.  Люшер, 

О.М. Еткінд). Початок покладено в 18 ст. в роботі І. Гете «Вчення про 

колір», де автор виклав основні принципи кольорової психодіагностики, 

на якій базуються сучасні колірні тести Г. Роршаха, Макса Люшера, О.М. 
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Еткінда.  

  

Тема 22. Психологія та література. 

1. Зв'язок психології та літератури.  

2. Психологічний портрет літературного героя. 

 

На лекції розглядається питання зв’язку літератури та психології, як 

знання психології впливає на практичну діяльність філолога. В історії 

людства письменники-психологи внесли великий вклад в розвиток цих двох 

галузей знання. Лев Толстой, Достоєвський, М. Лермонотов, А. Чехов, 

Лесков, Кафка, Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Абрахам Маслоу, Ирвин 

Ялом, Ерік Берн, Еріх Фромм, Мартин Селигман, Дениел Гоулман, Даниел 

Канеман, Клод Штайнер, Дениел Гилберт, Джордан Петерсон, Анатолій 

Некрасов. Роберт Чалдіні, Мацуо Монро. Психологізм цих авторів 

пов’язаний з відтворенням у літературних творах проблем людського життя, 

зображенням характерів та конфліктів внутрішнього світу. Література пізнає 

різні соціальні явища через явища психологічні. В літературі існують 

психологічний та непсихологічний спосіб художнього відображення 

реальності. 

 Психологічний портрет літературного героя складається на основі 

отриманих знань з психології і включає в себе наступні параметри: візуальна 

діагностика конституції тіла та пов’язані з нею психологічні характеристики, 

тип темпераменту, характеру, психологічний вік, базові потреби, стратегії 

поведінки та стратегії вирішення конфліктів, психологічні травми, захисні 

механізми, цінності та інтереси. 

                        

                          Запитання для самоконтролю: 

 

1. Дайте визначення психології як науки. 

2. Поясніть сутність основних принципів психології. 

3. У чому полягає завдання психології як науки? 

4. У чому полягає значення психології? 

5. Поясніть, чим відрізняються наукові психологічні знання від життєвих? 
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6. Що вивчає психологія? 

7. Як змінювався предмет вивчення психології як науки упродовж історії її 

становлення? 

8. З яким роком та якою подією пов’язують становлення психології як самостійної 

науки? 

9. Поясніть суть поняття «суб’єкт діяльності»? 

10. У чому полягає відмінність понять «індивід», «особистість», 

«індивідуальність»? 

11. З якими науками пов’язана психологія, поясніть цей зв’язок? 

12. Як ви розумієте поняття «галузь психології»? 

13. Назвіть галузі психології, дайте їх коротку характеристику. 

14. Назвати основні теоретичні напрямки в психології по вивченню конфліктів. 

15. Які теорії особистості ви знаєте? 

16. Дати поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість». 

17. Описати структуру особистості та її розвиток. 

18. Психічні процеси та їх ознаки. 

19. Принципи формування та розвитку психічних процесів. 

20. Що таке психологічний конфлікт та які його типи? 

21. Які типи міжособистісних конфліктів ви знаєте? 

22. Дайте характеристику стратегій поведінки людей в конфліктних ситуаціях. 

23. Дати поняття психологічному здоров’ю та його ознакам.  

24. Назвати рівні психологічного здоров’я. 

25. Дати класифікацію психічних розладів. 

21. Дати визначення стресу та його фазам. 

26. Назвати ознаки та причини стресу. 

27. Назвати методи профілактики та подолання стресу. 

28. Що таке емоційний інтелект та яка його структура?  

 29. Назвати принципи формування емоційного інтелекту. 

30. Що таке візуальна психодіагностика? 
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