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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

6. Конспект лекцій з дисципліни; 

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань 

із дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

8. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

10.  Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

11.  Методичні рекомендації та розробки викладача; 

12.  Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

13.  Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

14.  Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

 

Загальнопредметні компетентності 

- Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення; 

- Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову 

мову; 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності; 

- Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності; 

- Здатність володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з 

комп’ютером як засобом управління інформацією; 

- Здатність враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, 

національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та 

управління, культури громадської, державної та особистого життя; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань 

для вирішення завдань суспільного, національно-державного і 

особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя. 

 

Фахові компетентності 

- Здатність до розробки та реалізації соціальних технологій, які враховують 

особливості сучасного поєднання глобального, національного і 

регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства; 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, 

сприяти полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу; 

- Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний 

потенціал полікультурного середовища, поєднувати традиційну культуру з 

культурами інших народів; 

- Здатність до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів у галузі освіти державного та регіонального рівнів; 



- Здатність володіти методиками діагностики сімей, особистісних рис 

вихованців, досліджувати причини міжособистісних конфліктів; 

- Здатність враховувати в процесі здійснення навчально-виховної діяльності 

особливості дітей і педагогічних працівників, особливо тих, які 

потребують допомоги та захисту; 

- Здатність до проведення ділових ігор, культурного дозвілля, національних 

свят, фольклорних дійств; 

- Здатність до розробки інноваційних національних проектів в рамках 

заходів державної національно-патріотичної політики, проводити 

соціальні опитування. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни 

«Психологія» складена Дрозд О.В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів напряму 6.010201 Фізичне виховання*. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є людська психіка, 

психічні процеси, психічні властивості, психічні стани та закономірності 

розвитку і прояву психічних явищ.  

Міждисциплінарні зв’язки: Психологія має багатогранні зв’язки з 

філософськими, природничими та соціальними науками. Тісний 

взаємозв’язок психології з соціологією, педагогікою, фізіологією, історією, 

медициною та економікою.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія» є нормативною при підготовці 

студентів спеціальності «Середня освіта» і входить до циклу психологічних 

дисциплін, що вивчаються майбутніми фахівцями.  

Мета вивчення дисципліни – поглиблене ознайомлення студентів 

університету з найголовнішими досягненнями сучасної психології; 

формування у майбутніх фахівців спортивного спрямування 

систематизованих психологічних уявлень, теоретичних знань та 

практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно застосовувати 

набуті знання в повсякденному житті, професійній діяльності тощо. 

Завдання викладання дисципліни – формування знань про 

психологічні закономірності виникнення, функціонування та розвитку 

психіки; формування гармонійної особистості через оволодіння змістом 

предмету «Психологія». 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, оволодіння 

культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації. 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, застосування 

психологічних знань для вирішення завдань суспільного, національно-

державного і особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя. 

ІІ. Фахові: 



- Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності. 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в 

освітніх установах, толерантного ставлення до психологічних особливостей 

людей, сприяння взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. 

- Здатність визначати наукову і практичну цінність розв’язуваних 

дослідницьких завдань в процесі практичної діяльності. 

- Здатність представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень. 

- Здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень. 

- Здатність володіти високою соціальною культурою управлінської 

діяльності працівників установ освіти. 

- Здатність акумулювати та адаптувати передовий досвід до власної 

професійної діяльності з урахуванням психологічних особливостей 

дитячого колективу та кожної дитини зокрема. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Предмет і методи психології,  

галузі психологічних знань 

Тема 1. Предмет психології та її завдання, основні галузі 

психологічних знань. Історія розвитку психології: основні етапи. 

Школи, напрями, концепції в психології. Зв’язок психології з іншими 

науками. 

Тема 2. Методи дослідження в психології. Методологічні 

принципи психології. Класифікація методів психології. Основні 

методи психології (спостереження і експеримент). Допоміжні методи 

психології (опитування, тестування, вивчення продуктів діяльності). 

Тема 3. Мозок і психіка. Механізми психіки людини. Розвиток 

психіки в онтогенезі. Психіка і свідомість. Структура і 

функціонування центральної нервової системи людини. Загальні 

уявлення про основні фізіологічні механізми функціонування мозку. 



Сутність і співвідношення понять «психіка» і «мозок». 

Кредит 2.  Пізнавальні психічні процеси 

як важливі компоненти людської діяльності. 

Тема 1. Загальна характеристика пізнавальних психічних 

процесів. Відчуття та сприймання. Основні властивості відчуттів. 

Класифікація і різновиди відчуттів. Різновиди сприймання. 

Властивості сприймання. 

Тема 2. Пам’ять. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. 

Різновиди пам’яті. Запам’ятовування та його різновиди. Відтворення 

та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні 

особливості пам’яті. 

Тема 3. Уява. Поняття про уяву. Зв’язок уяви з об’єктивною 

дійсністю. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси. 

Процес створення образів уяви. Різновиди уяви. Уява і особистість. 

Тема 4. Увага. Мислення. Поняття про увагу. Фізіологічне 

підґрунтя уваги. Різновиди і форми уваги. Властивості уваги. Поняття 

про мислення. Соціальна природа мислення. Розумові дії та операції 

мислення. Форми мислення. Процес розуміння. Процес розв’язання 

завдань. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення. 

Тема 5. Мовлення. Поняття про мову та її функції. Фізіологічні 

механізми мовної діяльності. Різновиди мовлення. 

Кредит 3. Емоційно-вольова сфера особистості. 

Тема 1. Почуття і емоції. Поняття про емоції і почуття. 

Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. Вираження емоцій і 

почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів. Вищі почуття. 

Тема 2. Воля. Поняття про волю. Довільні дії та їх особливості. 

Аналіз складної вольової дії. Основні якості волі. Теорії волі. 

Безвілля, його причини і переборення. Структура вольового акту. 

Класифікація вольових якостей особистості. 

Тема 3. Мотиваційна сфера особистості. Теорії мотивації. 

Спрямованість особистості. Потреби особистості. Піраміда потреб А. 

Маслоу. Структура активності та діяльності. Основні види діяльності 

та їх розвиток в онтогенезі. 
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8. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 1998. – Кн. 2  

9. Пиаже Ж. Психология интеллекта. // Избранные психологические 

труды. М., 1994. 

10. Психологія: підручник для студентів \\ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: 

«Либідь», 1999. – 560с.  

11. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник 

учителя. – М., 1991. 

 

Допоміжна  

1. Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, 

комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна 

робота. – 2004. – № 9. 

2. Джонсон Д. В. Удосконалення вміння спілкуватись // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. 

3. Зубченко О. В. Взаємозв’язок самооцінки підлітків із їх 

соціометричним статусом у групі однолітків // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2008. – № 5. 

4. Коломинский Я. Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст. 

классов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986. – 223с. 

5. Пивоварова О. В. Методи розвитку творчого мислення // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2. 

6. Платонов К. К. Занимательная психология. – М. Прогресс - 

Лейпциг, 1978. – 351с. 

7. Розов В. І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10. 

8. Страхов М.В. Психология  характера. – Саратов, 1970. 

9. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии. – М., 

1982. 



10. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. – М.,1985. 

11. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1989. 

– 447 с. 

12. Фром Э.Искусство любить. – М., 1981. – С. 23-72. 

13. Чудновский В.Э. Воспитание способностей и формирование 

личности. 

14. Эрик Г. Еріксон. Детство и общество/ Перевод с англ. -  СПб : 

ООО «Речь», 2002.-416 с.  

15. Юнг К. Психологические типы. – Санкт-Петербург. М.,1995. 

 

4.  Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

3-й рік навчання, І семестр – іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  
індивідуальне і фронтальне опитування; 

самостійні роботи; 

тестування; 

модульна контрольна робота; 

перевірка індивідуальних дослідницьких завдань; 

перевірка групових творчих завдань.    
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1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів–3  

Галузь знань 

01 Освіта  

 
Нормативна 

 
Спеціальність 014  

Середня освіта 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –

«Дослідження 

пізнавальної, 

емоційно-вольової 

сфери особистості, 

міжособистісних 

відносин в групі, 

індивідуально-

типологічних 

властивостей 

особистості» (за 

вибором) 

014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) 

 

Рік підготовки: 

2-й 

 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

Семестр 

 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Ступінь 

бакалавра 

8 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 

Самостійна робота 

                                   

60 год. 
 

 

  



Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  120 год:  40 год – аудиторні заняття, 80 год. – 

самостійна робота (33% / 67%) 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія» є нормативною при підготовці 

студентів спеціальності «Фізичне виховання» і входить до циклу 

психологічних дисциплін, що вивчаються майбутніми фахівцями.  

Мета вивчення дисципліни – поглиблене ознайомлення студентів 

університету з найголовнішими досягненнями сучасної психології; 

формування у майбутніх фахівців спортивного спрямування 

систематизованих психологічних уявлень, теоретичних знань та 

практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно застосовувати 

одержані знання в повсякденному житті, професійній діяльності тощо. 

Завдання викладання дисципліни – формування знань про 

психологічні закономірності виникнення, функціонування та розвитку 

психіки; формування гармонійної особистості через оволодіння змістом 

предмету «Психологія». 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, оволодіння 

культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації. 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, застосування 

психологічних знань для вирішення завдань суспільного, національно-

державного і особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя. 

ІІ. Фахові: 

- Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності. 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в 

освітніх установах, толерантного ставлення до психологічних особливостей 

людей, сприяння взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. 

- Здатність визначати наукову і практичну цінність розв’язуваних 

дослідницьких завдань в процесі практичної діяльності. 



- Здатність представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень. 

- Здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень. 

- Здатність володіти високою соціальною культурою управлінської 

діяльності працівників установ освіти. 

- Здатність акумулювати та адаптувати передовий досвід до власної 

професійної діяльності з урахуванням психологічних особливостей 

дитячого колективу та кожної дитини зокрема. 

 

5.Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

 Кредит 1 4 

1. Предмет психології, її задачі та сучасні напрямки і галузі 

психології. Методи психологічного дослідження. 

2 

2. Методи психологічного дослідження. 2 

 Кредит 2 10 

3. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття і сприймання. 2 

4. Пам’ять. Уява. Увага. Мислення. Мовлення. 2 

5. Почуття і емоції. 2 

6. Воля. 2 

7. Мотиваційна сфера особистості. 2 

                                                   Кредит 3                                                     8 

8. Поняття про особистість. Індивідуально-психологічні 

особливості особистості. 

2 

9. Особистість у групі. 2 

10. Темперамент. 2 

11. Характер. Здібності. 2 

 Разом 22 

 



6. Самостійна  робота 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний 

характер. Підготовка завдань самостійної роботи сприяє кращому 

засвоєнню навчального матеріалу, формуванню у студентів креативності, 

критичного мислення і світогляду. 

 

Види самостійної роботи: 

1. Конспект лекцій та семінарських занять. 

Дана форма самостійної роботи передбачає своєчасне, повне та 

охайне конспектування лекційного матеріалу. Щодо конспектування 

семінарських занять, то допустимо довільний обсяг, але повний, 

розгорнений і широкий розгляд питань. 

Максимальний бал – 10.  1 перевірка за період навчання. 

 

2. Інформаційне повідомлення, доповідь 

Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його 

актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

3. Самодіагностика 

Ця форма самостійної роботи передбачає діагностування власної 

особистості за допомогою пропонованих психологічних методик. 

Максимальний бал – 30.   Не менше 30 методик за період навчання 

 



4. Прочитання та переказ книги з психології 

Дана форма самостійної роботи передбачає прочитання (за вибором 

студента) пропонованої книги з психології, її обговорення та аналіз. 

Максимальний бал – 20.   1 книга за період навчання 

 

5. Словник психологічних понять. 

Дана форма самостійної роботи передбачає добір пропонованих 

понять і термінів із психологічних словників та енциклопедії. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

 

6.Творча робота. 

Дана форма самостійної роботи передбачає написання творів-есе та 

творів-роздумів за обраною темою. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

7.Тестування. 

Дана форма самостійної роботи передбачає поточний контроль 

знань за допомогою набору тестів, дібраних відповідно до закріпленого 

матеріалу. 

Максимальний бал – 20.   1 робота за період навчання. 

8.Реферат 

Дана форма самостійної роботи передбачає підготовку рефератів на 

пропоновану тему. Обсяг – не менше 10 сторінок. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

 



9.Індивідуальне завдання. Складання стратегічного плану 

життя. 

Дана форма самостійної роботи передбачає аналітико-синтетичну 

творчу роботу студентів, яка допоможе їм визначити свої життєві плани; 

прояснити тимчасову перспективу майбутнього; допомогти просунутися у 

плані свого особистісного розвитку, самовизначення у знаходженні власної 

ідентичності. 

Максимальний бал – 20.   1 робота за період навчання. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

 Кредит 1 20  

1. Предмет психології та її завдання, 

основні галузі психологічних знань. 

10 Самодіагностика 

за допомогою 

психологічних 

тестів і методик. 

 

2. Методи дослідження в психології.        5 Повідомлення.  

3. Мозок і психіка.        5 Тестування. 

 Кредит 2 20  

1. Загальна характеристика пізнавальних 

психічних процесів. Відчуття. 

Сприймання.  

10 Твір-роздум. 

 

2.  Пам’ять. Увага. Мислення. Уява. 

Мовлення. 

10 Самодіагностика  

 Кредит 3 20  

1. Почуття і емоції. 5 Словник 

психологічних 

понять 

2. Воля 15 Індивідуальне 

завдання. 



Складання 

стратегічного 

плану життя.  

3. Мотиваційна сфера особистості. 5 Реферат 

 Кредит 4 20  

1. Особистість та індивідуально-

психологічні особливості особистості. 

5 Конспект лекцій 

та семінарських 

занять. 

2. Темперамент. 5 Доповідь. 

3. Характер. Здібності. 10 Прочитання та 

аналіз книги з 

психології 

 Кредит 5 20  

1. Особистість у групі. 5 Соціометрія  

2. Психологія конфлікту. 5 Самодіагностика  

3. Психологія спілкування. 5 Тренінг  

4. Підготовка до підсумкової контрольної 

роботи 

5 Контрольна 

робота 

 Разом  100  

 

10. Методи навчання 

            Лекції з використанням дидактичного матеріалу, психологічного 

інструментарію, мультимедійного проектора, схем, метод проектів, ділові, 

рольові, ситуативні ігри, психологічний тренінг.                             

 

11. Методи контролю 

30.31 У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 

застосовуються такі методи: 

_ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 



_ Методи письмового контролю: поточне письмове тестування; 

контрольна робота, звіт, реферат, словник. 

_ Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

                                 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

280 

Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 

 

20 200 500 

50 65 50    55 60 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 

4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 



1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Електронна  презентація  лекцій.   

3. Матеріали  лекцій  на  електронних  носіях. 

4. Відео-матеріали, документальні та художні фільми. 

5. Тести, методики, опитувальники, діагностувальні матеріали.                                                                

 

14. Рекомендована література 

Базова література 

12. Асмолов А.В. Психология личности. – М., 2002. 

13. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012. – 416 с. 

14. Дубровська Д.М. Основи психології. – Львів: Вид-во «Світ», 2001. 

15. Загальна психологія: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / упоряд. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З., 

Лисянська Т., Зелінська Т., Співак Н., Булах І., Зінченко Л., Абрамян 

Н., Гоголь О. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2014. – 464 с. 

16. Іванова, Т. М. Методичні рекомендації до проведення практичних та 

семінарських занять з курсу "Психологія" зі студентами І курсу 

спеціальності "Корекційна освіта. Логопедія" / Т. М. Іванова. – 

Миколаїв, 2014. – 44 с. 

17. Курс общей, возрастной и педагогической психологии /Под ред. М.В. 

Гамезо. – М., 1982. 

18. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К., 1999. 

19. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 1998. – Кн. 2  

20. Пиаже Ж. Психология интеллекта. // Избранные психологические 

труды. М., 1994. 

21. Психологія: підручник для студентів \\ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: 

«Либідь», 1999. – 560с.  

22. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник 

учителя. – М., 1991. 

 

 

Допоміжна література 

16. Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, 

комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна 

робота. – 2004. – № 9. 

17. Джонсон Д. В. Удосконалення вміння спілкуватись // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. 

18. Зубченко О. В. Взаємозв’язок самооцінки підлітків із їх 

соціометричним статусом у групі однолітків // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2008. – № 5. 



19. Коломинский Я. Л. Человек: психология: Кн. для 

учащихся ст. классов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986. – 223с. 

20. Пивоварова О. В. Методи розвитку творчого мислення // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2. 

21. Платонов К. К. Занимательная психология. – М. Прогресс 

- Лейпциг, 1978. – 351с. 

22. Розов В. І. Психотехнології адаптивної саморегуляції 

стресу // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10. 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://chitalka.info 

2.http://pidruchniki.ws 

3.http://studentam.net.ua/ 

4. http://www.ikpp.npu.edu.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chitalka.info/
http://pidruchniki.ws/
http://studentam.net.ua/
http://www.ikpp.npu.edu.ua/


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОЛОГІЯ 

 

За напрямом 6.010201 

Спеціальність Фізичне виховання* 

 

 

Автор: 

доц. Дрозд О.В.  

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2018-2019 



ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, у 

ході яких виявляються засвоєння учбового матеріалу та оволодіння 

студентами знаннями, вміннями та навичками. 

З метою здійснення діагностики навчальних досягнень студентів при 

вивченні дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ» застосовуються наступні методи: 

усне опитування, письмова та практична перевірка, стандартизований 

контроль, тестовий контроль. 

Загальне значення цих методів полягає в тому, щоб найефективніше 

забезпечити своєчасний і всебічний зворотний зв’язок між студентами і 

викладачем, на підставі якого встановлюється, як студенти сприймають та 

засвоюють матеріал. 

Перелічені методи застосовуються у всіх видах контролю. 

Комплексне їх застосування дає можливість регулярно та об’єктивно 

виявляти динаміку формування системи знань та умінь студентів. 

1. Усне опитування 

Усне опитування – застосовується на кожному практичному занятті з 

дисципліни. При усному контролі встановлюється безпосередній контакт 

між викладачем та студентом, в процесі якого викладач отримує широкі 

можливості для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння 

студентами матеріалу. 

При усному опитуванні необхідна значна попередня робота 

викладача, а саме: ретельний відбір зміст, всебічного осмислення питань, 

задач та прикладів, які будуть запропоновані, шляхів активації діяльності 

усіх студентів групи в процесі перевірки, створення на занятті ділової та 

доброзичливої обстановки. 

Усне опитування на занятті проводиться як фронтальне, так 

індивідуальне та комбіноване. 

Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з 

групою. Воно органічно поєднується з повторенням пройденого, є засобом 

для закріплення знань та умінь. При його організації до активної розумової 

роботи можна залучити усіх студентів групи. Питання ставляться у 

короткій формі, є лаконічними, логічно пов’язаними між собою, подані в 

такій послідовності, що відповіді студентів у сукупності розкривають зміст 

розділу, теми. Фронтальне опитування дає можливість перевірити 



виконання студентами домашнього завдання, вияснити готовність групи до 

вивчення нового матеріалу, визначити сформованість основних понять, 

засвоєння нового матеріалу, який було розібрано на занятті. 

Питання мають переважно пошуковий характер, що спонукає 

студентів до самостійної розумової діяльності: на встановлення 

послідовності дій, процесу, способу («Що буде, якщо…», «Як 

зміниться…»); на порівняння («В чому різниця…»); на виявлення основних 

характерних рис, ознак чи якостей предметів, явищ («Вкажіть 

властивості…», «В яких випадках…», «Які необхідні умови…»). 

Індивідуальне опитування припускає змістовні, зв’язні відповіді 

студентів на питання, яке відноситься до матеріалу, що вивчається, тому 

служить навчальним засобом розвитку мови, пам’яті, мислення студентів. 

Щоб виконати таку перевірку більш глибоко, перед студентами ставлять 

запитання, які потребують розгорнутої відповіді. 

Запитання для індивідуального опитування є чіткими, зрозумілими, 

конкретними, мають прикладний характер, охоплюють основний, раніше 

пройдений матеріал програми. Їх зміст стимулює студентів логічно 

мислити, порівнювати, аналізувати, доводити, добирати переконливі 

приклади, робити обґрунтовані висновки і цим сприяє об’єктивному 

виявленню знань студентів. Питання зазвичай задають усій групі і після 

незначної паузи, необхідної для того, щоб студенти зрозуміли його і 

підготувалися до відповіді, викликають для відповіді конкретного студента. 

Для того, щоб група слухала відповідь свого товариша, 

використовуються різні прийоми. Наприклад, студентам пропонується 

скласти план відповіді, оцінити (проаналізувати) відповідь. Проводиться й 

рецензування відповіді товариша. Студентам пропонується наступний план 

рецензії: визначити повноту відповіді, її правильність, недоліки, 

послідовність (логіку) викладення. Студенти можуть запропонувати свій 

план відповіді. Для підготовки рецензії студентам рекомендується 

записувати свої зауваження по ходу відповіді. Такий прийом дає 

можливість оцінити роботу не тільки тих студентів, які рецензували 

відповідь виступаючого та тих, хто брав участь у обговоренні, а й усіх 

студентів групи.  

Для організації колективної роботи групи під час індивідуального 

опитування можна дати і таке завдання, як наведення прикладів по тому чи 

іншому положенню відповіді. 



Таким чином, щоб викликати при перевірці пізнавальну активність 

студентів усієї групи, доцільно поєднувати індивідуальне та фронтальне 

опитування. 

Важливе значення має уміння викладача керувати опитуванням. Воно 

полягає в умінні слухати студента, спостерігати за процесом його 

діяльності, корегувати цю діяльність. Викладач не повинен квапити або без 

особливої необхідності переривати студента. Це допускається лише у тих 

випадках, коли студент робить грубі помилки, або відповідає не по суті. В 

необхідних випадках доцільно підштовхувальними відповідями допомагати 

студенту, не розкриваючи йому правильної відповіді. 

Тривалість усного опитування залежить від навчальної дисципліни, 

виду занять, індивідуальних особливостей студентів. В процесі усного 

опитування викладачу необхідно спонукати студентів використовувати при 

відповіді схеми, моделі, матеріали та обладняння певних технологій. Для 

поглиблення та розширення знань студентів можна дати індивідуальні 

завдання дослідницького характеру. 

Заключна частина усного опитування – детальний аналіз відповідей 

студентів. Викладач відмічає позитивні сторони, вказує на недоліки 

відповідей, робить висновки про те, як вивчений навчальний матеріал. При 

оцінці відповіді враховують її правильність та повноту, логічність 

викладення матеріалу, культуру мови, вміння поєднувати теоретичні 

положення з практикою, у тому числі і з майбутньою професійною 

діяльністю. 

Усне опитування як метод контролю знань, умінь та навичок вимагає 

значних затрат часу, крім того, по одному і тому ж питанню не можна 

перевірити усіх студентів. Тому з метою раціонального використання 

робочого часу доцільно проводити комбіноване, ущільнене опитування, 

поєднуючи усне опитування з іншими методами: з письмовим опитуванням 

по карткам, з самостійною роботою. Все це дає можливість при тих же 

затратах часу контролювати роботи більшої кількості студентів. Так, поки 

одні відповідають біля дошки, інші виконують письмову роботу, 

відповідають на поставлені тестові питання тощо. 

 

2. Письмове опитування 

Письмова перевірка поряд із усною є важливим методом контролю 

знань, умінь та навичок студентів. Застосування цього методу дає 

можливість в найбільш короткий термін одночасно перевірити засвоєння 



матеріалу всіма студентами групи, визначити напрямки для індивідуальної 

роботи з кожним. 

Письмова перевірка використовується у всіх видах контролю і 

здійснюється як в аудиторній, так і позааудиторній роботі (виконання 

домашніх завдань). 

Письмові роботи за змістом і формою в залежності можуть бути 

самими різноманітними: диктанти, твори, відповіді на питання, розв’язок 

життєвих ситуацій, підготовка різних звітів, схем, опорних конспектів, 

рефератів. 

За тривалістю, письмові контрольні роботи можуть бути 

короткочасними (7-15 хв), коли перевіряється засвоєння незначного об’єму 

навчального матеріалу, і більш тривалими, але не більше одного 

академічної години. 

Для забезпечення більшої самостійності у виконанні контрольних 

робіт рекомендується пропонувати групі декілька варіантів завдань. При 

цьому складність контрольних питань і задач для усіх варіантів має бути 

однаковою. 

Для перевірки та оцінки контрольних письмових робіт проводиться 

аналіз результатів їх виконання, виявляються типові помилки, їх причини, 

які викликали незадовільні оцінки. 

Слід відмітити особливості таких форм письмової перевірки як 

самостійна робота, диктанти, реферати, самоконтроль та взаємоперевірка. 

Самостійну роботу можна проводити з метою поточного та 

періодичного контролю. При поточній перевірці самостійні роботи 

невеликі за об’ємом, містять завдання в основному по темі навчального 

заняття. При періодичному контролі самостійна робота більша за об’ємом і 

часом її виконання. Широкого застосування набули самостійні роботи з 

дидактичним матеріалом, які дають можливість враховувати індивідуальні 

особливості кожного студента. 

Диктанти застосовують для поточного контролю. З їх допомогою 

можна підготувати студентів до засвоєння та застосування нового 

матеріалу, до формування умінь та навичок, провести узагальнення 

вивченого, перевірити самостійність виконання домашнього завдання. Для 

диктантів підбирають питання, які не потребують тривалого обміркування, 

на які можна дуже коротко записати відповідь. 



Реферати доцільні для повторення та узагальнення навчального 

матеріалу. Вони не тільки дають можливість систематизувати знання 

студентів, перевірити уміння розкрити тему, але і відіграють особливу роль 

у формуванні світогляду. В процесі підготовки рефератів студент мобілізує 

і активізує свої знання, набуває самостійно нові, необхідні для розкриття 

теми, співставляє їх з боку зі своїм життєвим досвідом, чітко виясняє свою 

життєву позицію. При перевірці цих робіт викладач звертає увагу на 

відповідність роботи темі, повноту розкриття теми, послідовність 

викладення, самостійність суджень. 

3. Стандартизований контроль 

Останнім часом у вищій школі став широко застосовуватись 

стандартизований контроль знань протягом усього періоду вивчення 

навчальних курсів. У стандартизованому контролі знайшла широке 

застосування тестова методика. 

Технологія тестового контролю знань студентів чітко прописана у 

Положенні про комп’ютерне тестування студентів. Але на заняттях 

викладач використовує технологію бланкового тестового контролю знань з 

метою діагнгостики навчальних досягнень.  

Перевага цього методу полягає у тому, що за допомогою 

найпростіших засобів (бланків, матриць) можна отримати відповідь 

практично на будь-яке запитання, а недоліком є можливість вгадування 

правильної відповіді.  

За допомогою альтернативного методу тестового контролю доцільно 

перевіряти вміння самостійно обмірковувати отримані дані. Більший рівень 

знань студентів дає можливість більш тонко розрізняти такі явища і 

поняття, які студенту з меншим рівнем здаються ідентичними. Крім того, 

студенти з великим рівнем знань знаходять подібність там, де інші його не 

помічають. Контроль простим вибірковим методом не розкриває процесу 

одержання відповіді. Тут спрацьовує не простий механізм вгадування, а 

свідомий вибір, до вгадування деякого числа правильних відповідей на 

запитання – у доповнення до тих, які студенти знають. 

Використовуються і інші варіанти тестового контролю знань 

студентів: 

1) короткочасне подання варіантів відповідей. 

Студентові пропонують запитання. Він має вивчити його і подумки 

підготувати відповідь. Після того як він готовий до відповіді, йому на 

обмежений час показують варіанти відповідей, з яких він має вибрати один. 



У даному разі студент не стільки вибирає, скільки порівнює свою готову 

відповідь із запропонованими. Такий принцип деякою мірою зменшує 

можливість вгадування і несвідомого вибору випадкової відповіді. При 

цьому доцільно обмежити час експонування варіантів відповідей, які 

пропонуються на вибір. 

2) послідовне надання варіантів відповідей. 

Студенту пропонується запитання, яке він вивчає і подумки готує на 

нього відповідь. Потім за його проханням йому показують перший варіант 

відповіді. Якщо цей варіант співпадає з його рішенням, то він фіксує свою 

відповідь під номером 1, якщо він вважає його невірним, то через деякий 

час йому надається другий варіант відповіді. 

3) вибір відповідей: пропонуються самі відповіді, а потім їх 

обгрунтування; 

4) парне питання: правильний результат отримується тільки при 

двох правильних відповідях; 

5) співвідносна або складно-вибіркова система: подаються декілька 

відповідей, які потрібно пов’язати одне з одним; 

6) матрична система: питання і відповіді подаються у вигляді 

матриці; 

7) конструктивно-вибірковий метод: відповідь формується шляхом 

синтезу із запропонованих на вибір його частин; 

8) мотивовані варіанти відповідей: кожен варіант відповіді 

доповнюється обгрунтуванням. 

При складанні контрольних завдань викладч дотримується ряд вимог: 

− укладачі завдань мають чітко уявляти мету контролю як частини усього 

навчального процесу, враховувати вікові і психофізичні особливості 

тих, хто навчається. Контрольні завдання мають стимулювати 

пізнавальну активність студентів, викликати у них інтерес до предмета 

навчання; 

− контрольні завдання в усіх випадках мають забезпечувати реалізацію 

навчаючої функції контролю, а не тільки контролюючої; 

− складаючи контрольні завдання, потрібно враховувати, що інформація, 

яка міститься у них, потрібна не стільки для оцінки знань студентів, 

скільки для того, щоб своєчасно виявити помилки і скоригувати 

навчальний процес; 

− під час розробки контрольних завдань слід передбачити способи і 

засоби (у тому числі технічні), які можна буде застосовувати при 

реалізації тестів, що розробляються; 

− потрібно уникати шаблону і формулювань, які повторюють відомі 

істини. 

При складанні питань важливим є рішення проблеми 

правдоподібності неправильних варіантів. При цьому можливі два аспекти 

проблеми зовнішня правдоподібність і правдоподібність змісту. 



Неправильні варіанти відповідей можуть бути: 

- правдоподібними зовнішньо і правдоподібними за змістом; 

- правдоподібними зовнішньо, але неправдоподібними за змістом; 

- неправдоподібними зовнішньо, але правдоподібними за змістом. 

Не можна використовувати відповіді неправдоподібні і зовнішньо і за 

змістом. 

Найбільш доцільною структурою при побудові вибіркових тестів 

потрібно вважати: 

- один варіант правильний, решта невірні (неповні), але обов’язково 

правдоподібні; 

- усі варіанти неправильні (неповні), але обов’язково правдоподібні, 

при наявності варіанта «правильної відповіді немає»; 

- один варіант неправильний (неповний), решта варіантів правильні. 

Результати стандартизованого контролю використовуються для висновків 

відносно роботи навчальної групи і кожного студента окремо. 

Найбільш розповсюдженою формою оцінки відповідей на тести є 

триканальна: правильна відповідь плюс один бал, «не знаю» - 0, 

неправильний – мінус один бал. 

ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, розрізняють 

попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Попередній контроль 

Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова для успішного планування і керівництва 

навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань дня 

використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу. 

Формою попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він 

проводиться на 1-му курсі, щоб оцінити реальність оцінок, отриманих на 

вступних іспитах з певного предмета. Попередній контроль у вигляді 

перевірки і оцінки залишкових знань проводять також через деякий час 

після підсумкового іспиту з певної дисципліни як з метою оцінки міцності 

знань, так і з метою визначення рівня знань з забезпечуючих предметів для 

визначення можливості сприйняття нових навчальних дисциплін. 

Поточний контроль 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього 

педагогічного процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття 

(засвоєння) навчального матеріалу. Управління навчальним процесом 



можливе тільки на підставі даних поточного контролю. Завдання поточного 

контролю зводяться до того, щоб: 

1) виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, 

що вивчається; 

2) визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до 

роботи, встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 

4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити 

шляхи і засоби їх розвитку; 

5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у 

пізнанні. 

Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам 

організувати свою роботу, навчитись самостійно, відповідально і 

систематично вивчати усі навчальні предмети. 

Поточний контроль – це продовження навчальної діяльності педагога 

і педагогічного колективу, він пов’язаний з усіма видами навчальної роботи 

і має навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня занять і 

кожного дня, а не наприкінці семестру або навчального року. Разом з тим 

поточний контроль є показником роботи і педагогічного колективу. Звісно, 

що студенти у семестрі вивчають одночасно до десяти предметів, і не усі 

викладачі ставлять до них однакові вимоги. Нерідко деякі викладачі 

ставлять дещо підвищені вимоги, і студенти змушені весь семестр 

займатись тільки одним предметом коштом інших. У цьому разі показники 

поточної успішності можуть бути сигналом про серйозні порушення 

навчального процесу. 

Зазначені завдання поточного контролю вимагають від викладачів і 

керівників факультету відпрацювати певну систему і методику його 

проведення з врахуванням рівномірного і узгодженого розподілення 

контрольних знань у відповідності до бюджету часу студентів. 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль являє собою іспит студентів з метою оцінки їх 

знань і навиків у відповідності до моделі спеціаліста. 

До підсумкового контролю належать семестрові, курсові і державні 

іспити, а також заліки перед іспитом. 

Основна мета іспитів – встановлення дійсного змісту знань студентів 

за обсягом, якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності. 



Природно, що підсумковий контроль більшою мірою, ніж інші види 

контролю, здійснює контролюючу функцію, потребує систематизації і 

узагальнення знань і певною мірою реалізує навчальну, розвиваючу і 

виховну функції контролю. 

Форми контролю знань студентів 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, 

на семінарських і практичних заняттях, у позанавчальний час, на 

консультаціях, заліках і іспитах. 

І. Контроль на лекції може проводитись як вибіркове усне 

опитування студентів або з застосуванням тестів за раніше викладеним 

матеріалом, особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння 

теми лекції, що читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння 

матеріалу прочитаної лекції (проводиться за звичай у кінці першої або на 

початку другої години лекції). 

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до 

систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої 

лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для 

сприйняття студентів розділи з наступним роз’ясненням їх. Контроль на 

лекції не має віднімати багато часу. 

За витратами часу на контроль усне опитування поступається 

контролю, програмованому за карточками. 

ІІ. Поточний контроль на практичних, семінарських і 

лабораторних заняттях проводиться з метою вияснення готовності 

студентів до занять у таких формах: 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами 

протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного 

розв’язування задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на 

лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей і т. ін. 

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота. 

7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або 

модулях). 

Ш. Контроль у позанавчальний час включає в себе: 



1. Перевірка перебігу виконання домашніх завдань, науково-

дослідних і контрольних робіт. Оцінюються якість і акуратність виконання, 

точність і оригінальність рішень, перегляд спеціальної літератури, 

наявність елементів дослідження, виконання завдання у встановленому 

обсязі відповідно до заданих строків. 

2. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури. 

3. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який 

самостійно пророблюється. 

4. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

5. Проведення навчальних конкурсів і олімпіад на кращого знавця 

предмета» кращого з спеціальності, краще виконання лабораторних, 

особливо навчально-дослідних робіт. 

Контрольні заходи, що проводяться лектором на потоці і у 

позанавчальний час, крім загальної мети, яка переслідує об’єктивну 

атестацію студентів, мають дати лектору дані для оцінки рівня роботи його 

асистентів, які ведуть практичні, лабораторні і семінарські заняття. 

ІV. Консультації. Дослівно термін «навчальна консультація» означає 

відповідь, роз’яснення викладача студентам з будь-якого навчального 

питання. Це одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам 

допомоги у їх самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при 

підготовці до іспитів, захисті курсових і дипломних проектів і інших 

формах контролю знань. 

Мета більшості консультацій – допомогти студентам розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно 

розібратись не можуть. Одночасно консультації надають можливість 

проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення про 

перебіг і результати навчальної роботи. 

Не можна обмежуватись формою консультації «питання-відповідь» 

вона має переходити у бесіду зі студентами з найбільш важких і важливих 

проблем курсу, що вивчається. 

V. Заліки. З деяких предметів (теоретичні курси, виробнича 

практика) застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за 

п’ятибальною шкалою. По лекційному курсу або окремих його частинах, 

які не супроводжуються лабораторними або практичними заняттями, 

викладач може проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні або 

письмові (за білетами) запитання. Викладачеві корисно продивлятись 

конспект студента. Нерідко студенти ставляться до залікового предмета як 

до другорядного, малозначного і не приділяють достатньо часу для 

підготовки до нього. З великих курсів перед заліком корисне проведення 

колоквіуму. 



Своєчасне і гарне виконання лабораторно-практичних занять, 

відсутність пропусків, добра дисципліна дають підставу поставити оцінку 

«зараховано» без додаткового опитування. 

Заліки з практичних (лабораторних) робіт приймаються по виконанні 

кожного завдання. При цьому студент подає записи, розрахунки, схеми, 

плани або креслення. Викладач відмічає виконання кожної роботи у своєму 

журналі, а після завершення програми може виставити залік після захисту 

звіту і повторного перегляду результатів виконання усіх завдань. 

Курсові роботи є продуктом багатоденної праці. Вони включають 

елементи наукового дослідження. Захист курсової роботи - це особлива 

форма заліку в комісії з двох-трьох викладачів. Кращі з курсових робіт 

подаються на наукові студентські конференції. 

Перед захистом курсової роботи керівник перевіряє її і пише 

рецензію, у якій відображається позитивне і негативне роботи, вказується, 

як потрібно усунути усі зауваження. 

Семінарські заняття не можна вважати заліковою процедурою. Але 

активні виступи, чіткі відповіді, ставлення до занять, дисциплінованість 

можуть слугувати основою для оформлення заліку без опитування. 

Заліки з виробничої практики проставляються на основі поданого 

звіту і характеристики керівника. Залік – диференційований, а оцінка 

складається з середніх оцінок з усіх розділів практики. 
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Лекція 1 

Тема:  Предмет, завдання та структура психології 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання психології як 

науки, її предметом, об’єктами та напрямками;  

- усвідомити значення, роль психології серед інших галузей 

психології; 

- ознайомитись з принципами психології, її улаштуванням і 

змістом; засвоїти інформацію про методи дослідження; 

- сформулювати поняття, уявлення про структуру особистості. 

    ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості 

поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, 

осмислене ставлення до виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання 

(властивостей предметів, часу, дій, руху тощо);  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку 

технічних умінь у процесі навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, 

активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 

Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні 

рекомендації), мультимедійний проектор. 

Ключові поняття: психологія, душа, психіка, біхевіоризм, 

психоаналітичний напрям, гештальт. 

Література до лекції: 

1. Вітенко І.С. та ін. Основи загальної та медичної психології: 

Навчальний посібник / І.С. Вітенко, Л.М. Дутка, Л.Я. 

Зименковська. – К.: Вища шк., 1991. – 271 с. 

2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. 

/ С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. 

Соловієнко. За загальною редакцією акад. С.Д. Максименка – 



К.: Форум, 2000. – 543 с. 

3.  Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. Основи психології та 

педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 157 с. 

4.  Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2001. – 288 с. 

5.  Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, 

перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 272 с. 

6.  Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с. 

7. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632 с. 

8. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 

2009. – 576 с. 

9. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища шк., 

1982 . – 215 с. 

10. Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб. – К.: Знання. 2007. – 367 с. 

11. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 520 с. 

12. Цимбалюк І.М. Психологія.: Навч. посібник. – Київ: ВД 

«Професіонал», 2004. – 216 с.  

 

План лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Сутність психології як науки.  

3. Структура психології та головні галузі психологічних знань. 

4. Зв'язок психології з іншими науками. 

5. Основні історичні етапи становлення психології. 

6. Напрями психологічної науки. 

7. Підведення підсумків заняття. 

 

1. Організаційна частина заняття 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з 

темою, метою, завданнями та планом заняття, рекомендованою 

літературою. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної 

діяльності студентів. 

 

2. Сутність психології як науки 



Психологія – наука, що вивчає факти, механізми та закономірності 

розвитку і функціонування психіки; це наука і система знань про 

закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини. 

Психічні факти виявляються  

об'єктивно, зовні: в міміці, психомоторних діях, рухах, діяльності і 

творчості  

і суб'єктивно, внутрішньо: у відчуттях, сприйманні, увазі, пам'яті, уяві, 

почуттях, волі тощо. Разом з тим їхній зміст може усвідомлюватися або 

існувати в неусвідомлюваній формі. 

Протиріччя внутрішнього і зовнішнього в психіці людини 

розв'язуються через рухи, дії і вчинки, що виражають ставлення людини до 

інших людей, природи й суспільства. 

Зміст і динамічну характеристику стосунків людини слід шукати в її 

мотивах, потребах, меті, якої вона прагне, а також у властивостях 

темпераменту, характеру і здібностях. 

Основними механізмами психіки людини є відображення, 

проектування і опредметнення — докладання людиною власних зусиль і 

хисту до формування матеріальних речей або знакових систем. 

У продуктах діяльності відображається неповторність, самобутність і 

індивідуальність, що є мірою виявлення людини – її творчого потенціалу. 

Психологія – одна з наук про людину. Предметом її вивчення є 

найскладніша сфера життєдіяльності людини – психіка. Складність психіки 

як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного і 

суспільного розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. 

Вона – метод орієнтування організму в навколишньому світі, регулятор 

поведінки і діяльності в динамічних умовах середовища. 

Психічна активність людини спрямована на різні предмети. 

Удовольняючи свої матеріальні (органічні) та духовні потреби як необхідні 

умови життя, людина шукає й отримує з навколишнього природного та 

соціального середовища потрібні для цього джерела, набуває знань, планує 

свої дії, визначає методи й шляхи їх здійснення, докладає великих зусиль, 

щоб досягти певної мети, переживає успіхи і невдачі. 

Усе це – психічна активність людини, предмет вивчення психології. 

Предмет  психології — закономірності розвитку і вияву психічних 

явищ та їх механізми. 

Коло явищ, які вивчає психологія, у кожної людини виявляється чітко 

і досить виразно – це наші почуття, думки, образи, сприймання, прагнення, 

бажання, уява, погляди тощо – все, що утворює внутрішній зміст нашого 

життя, яке дається нам безпосередньо і належить нам. 



Психічне явище – власність людини. 

Почуття, думки, образи, сприймання, прагнення, бажання, уява і 

погляди так чи інакше пов'язані з тим, що перебуває поза людиною і що 

нею відображається. Відображене – духовне надбання людини, яке пов'язує її 

з культурою людства і ноосферою. 

Психічне – відображення взаємодії з довкіллям, дійсністю. 

Людина, відображаючи дійсність, сама є частиною цієї дійсності. 

Відображення включає і відображення самої себе, яке набуває форми 

самопочування. Ось чому психічні явища являють собою процеси, 

властивості конкретної людини, оскільки вони містять особливо близьке і 

значуще для неї і разом з тим зміст психічних станів людини в момент 

створення відображення. 

Психічне – суб'єктивне відображення. 

Суб'єктивність як властивість відображення відбиває ставлення 

людини до свого оточення, яке визначають особисті погляди, інтереси, 

смаки, уподобання тощо, що й свідчить про її відмінність від інших людей, 

неповторність. Надмірна суб'єктивність відображення довкілля призводить 

до помилкових поглядів, позицій, оцінок і суджень, що підвищує аварійність 

у діях і діяльності людини. 

Психічне – регулятор взаємодії з довкіллям. 

Почуття, думки, образи, сприйняття, прагнення, бажання, уява і 

погляди так чи інакше пов'язані з тим, що існує поза людиною, що вона 

відображає, і є не лише продуктами дій і діяльності людини. Користуючись 

відображенням як безпосереднім регулятором дій і діяльності, вона здатна 

стабілізувати їх параметри, підтримувати оптимум функціонування, 

спрямовувати їх перебіг за певною програмою, тобто втілювати свої 

суб'єктивні здобутки в матеріальні конструкції. Те саме стосується і власних 

здібностей особистості, які належать до процесів регулювання. 

Психічне – здатність до розвитку змісту, глибини і регулювальної сили 

відображення, до упорядкування, спрямування дій і діяльності людини. 

У психічному як регуляторі дій і діяльності криється величезний 

потенціал розвитку самих механізмів психіки: відображення, проектування і 

втілення. Адже людина не лише відображає, а й перетворює довкілля на нові 

форми, будує їх відповідно до законів гармонії, а це у свою чергу сприяє 

поліпшенню її життя і діяльності. 

Основними завданнями психології, з одного боку, є вивчення законів 

психічної діяльності, сутності психічних явищ і їхньої ролі щодо пізнання 

людиною самої себе і навколишнього світу. З іншого боку, на основі цього 

знання розробляються практичні засоби психологічної допомоги людям у 

найрізноманітніших сферах їхньої життєдіяльності — в організації 



оптимальних умов праці, навчання і виховання, розв'язанні особистих 

проблем. 

Зупинимося на етимології слова «психологія». 

Слово «психологія» походить від двох грецьких слів: «псюхе» – 

душа і «логос» – закони природи, а психологія означає «закони життя 

душі». Термін «психологія» у перекладі з грецької означає «вчення про 

душу» (psyche — душа, logos — наука, знання). 

Душа — доцільна основа людини 

Псюхе – душа – поняття давньогрецької філософії. Воно мало декілька 

значень: 1) життєва сила, яка покидає тіло з останнім подихом; 2) безтілесна 

основа, позбавлена після смерті людини свідомості і пам'яті; 3) «демон» – 

невмируща істота божого походження; 4) мета праведного життя; 

5) «покарання» за первородний гріх Титанів тощо. 

Одночасно псюхе – носій пам'яті про всі минулі інкарнації. Іноді 

ототожнюється з психічним «Я». 

 Виділилися різні підходи до вивчення сутності душі — 

матеріалістичний та ідеалістичний. 

У Геракліта псюхе – феномен субстрату свідомості і носій моральних 

якостей (Суха псюхе – найбільш мудра і праведна). Він розрізняє різні псюхе і 

різні форми її зв'язку зі світом: вищий рівень – це зв'язок з логосом, зі 

світовим законом, нижчий – з повсякденною діяльністю людини. 

Прихильник першого підходу Демокрит (близько 460-370 до н.е.) 

стверджував, що душа складається з рухливих атомів, що приводять тіло в 

рух, зі смертю тіла гине і душа. 

Вчення Платона (ідеалістичний напрям) про псюхе тлумачить її як 

невмирущість і безтілесність, що робить її близькою до надпочуттєвого світу, 

а відтак у людини з'являється можливість пізнати ідеї через «пригадування». 

Платон створив ієрархію трьох частин псюхе: а).раціональна, б) емоційно-

гнівлива, в) похітлива. Вони локалізовані в різних частинах тіла: раціональна – 

в голові, емоційно-гнівлива – у грудях, а похітлива – в черевній порожнині. 

На підставі поділу псюхе на частини Платон поділяє членів суспільства 

на: 1) сторожу-філософів, 2) воїнів і 3) ремісничо-землеробський стан 

людей. 

За Платоном, невмируща лише вища частина душі – раціональна, яку 

він називає деміургом – будівником усього світу, ідеальним першопочатком. 

Аристотель у «Трактаті про душу», окрім аналізу різних виявів 

психіки, актуального і для сучасної психології, дає оригінальне її бачення. 

Цей трактат був першою психологічною працею, у зв'язку з чим Аристотеля 

часто називають засновником психології. Для нього душа і тіло — 



неподільні частини цілого, так само неподільні, як форма, образ і матерія, 

що в ньому відобразилися. Душа – принцип життя, нерозривно пов'язаний з 

органічним життям. 

Аристотель поширює принцип псюхе на всі рівні органічного життя: 

кожний рівень має свою, властиву йому душу з певними функціями. Тіло 

(сома) — це організм, сукупність органів або знарядь душі; душа – сутність 

тіла. У людині він розрізняє три види душі: 

1)  рослинну, властиву рослинам, які ще не мають ні органів чуттів, ні 

органів регуляції рухів; 

2)  тваринну, наявну у тварин, тіло яких має диференційовані органи 

відчуттів, рухів і органи, що їх регулюють; 

3)  розумну, суто людську, яка має органи для пізнання і діяльності. 

 Аристотель, розрізняючи три різні форми душі, чітко визначає ідею 

розвитку людини як еволюцію послідовних форм розвитку психіки в рослин, 

тварин і в людини. Разом з тим у людини вони пов'язані з різними 

функціями її душі: а) споживання, б) почування і в) розуму. 

Р. Декарт у гострій формі протиставляє душу й тіло. Його позиція 

передбачає існування двох різних субстанцій: матерії – субстанції протяжної 

і не мислячої і душі – субстанції мислячої і не протяжної. А – якщо це так, то 

вони мають різні атрибути – притаманні лише їм властивості і тому 

протистоять одна одній як незалежні об'єкти. 

 Б.Спіноза до тлумачення проблеми душі і тіла людини підійшов 

інакше. Проблема душі і тіла сформульована неправильно. Не варто 

зупинятися на питанні про взаємопов'язаність тіла і душі. 

Не існує двох протилежних явищ – душі і тіла, а є один єдиний предмет 

вивчення. Це – мисляче тіло людини. Живе, реально існуюче, яке однак 

розглядається в науці під двома протилежними кутами зору. От і виходить, 

що мислить не лише душа, яку «вселяє» в людське тіло Бог, а саме тіло 

людини. 

Тобто мислення – такий самий спосіб існування тіла, як і його 

протяжність: мислення і протяжність – не дві відособлені і протилежні 

субстанції, а лише дві властивості одного й того самого матеріального 

утворення – людини. 

У такому разі «уява», «свідомість», «уявлення», «відчуття», «воля» тощо є 

способами зовнішнього враження, зумовленими природою властивостей 

мислячого тіла людини. 

К.Д. Ушинський розрізняв «душевні» і «духовні» психічні процеси. 

Душевні процеси (елементарні психічні явища, загальні для людини і 

тварини); духовні (вищого порядку і пов'язані з моральними, правовими, 

естетичними, ідеологічними та іншими утвореннями, притаманними лише 

людині). 



І.М.Сєченов, розглядаючи проблему кому і як розробляти психологію, 

зазначав, що психологія повинна вивчати: 

1) історію розвитку відчуттів, уявлень, думок, почуттів тощо; 

2) способи поєднання всіх видів і родів психічних діяльностей одна з 

однією, з усіма наслідками такого поєднання; 

3) умови відтворення різновидів психічної діяльності. 

На жаль, протягом тривалого часу поняття «душа» було вилучене із 

наукового вжитку. 

Логос – закони природи, навчання 

Логос – поняття, вперше вжите Гераклітом для позначення 

універсальних закономірностей, яким підпорядковується все існуюче. Логос 

– це те, «згідно з чим усе відбувається», те, з чим усе безперервно пов'язане – 

світовий закон, «спільне», якому треба підкорятися. 

Проте, на жаль, як свідчить Геракліт, більшість людей загалом глухі до 

проголошуваних істин і не здатні долучитися до Логосу: «Логосу, що існує 

вічно, не розуміють люди ані перш ніж почують, ані вже почувши; бо хоча 

все відбувається згідно з цим Логосом, вони скидаються на несвідомих того, 

навіть стикаючись із такими словами й речами, про які я веду мову, 

розкладаючи кожне згідно з природою і показуючи, як справа робиться». 

Тому, на думку Геракліта, безмежність душі зумовлена не лише 

невичерпною глибиною властивого їй логосу, а й здатністю його в собі 

виховувати. 

З часом поняття «логос» набувало й іншого тлумачення, а саме: 

«слово», «смисл», «судження», «пропорційність», «наука», «вчення», 

«основа», «розум» тощо, наближаючись або віддаляючись від гераклітового 

тлумачення його як об'єктивної закономірності, необхідності, закону буття. 

3. Структура психології та головні галузі психологічних знань 
Структуру сучасної психології визначають три тісно пов’язані форми 

вияву психіки, що виникають у процесі активного відображення об’єктивного 

світу: 

психічні процеси – це форми суб’єктивного відображення об’єктивної 

реальності, за допомогою яких здійснюються пізнання світу, засвоєння знань, 

навичок і умінь. Серед них виділяють: 

пізнавальні процеси (відчуття і сприймання – як відображення 

безпосередньо діючих на органи чуттів предметів, подразників; пам’ять – як 

відновлювальне відображення дійсності; мислення і уява – як узагальнене й 

перероблене у свідомості людини відображення властивостей дійсності, які 

недоступні безпосередньому пізнанню; мовлення, увага), 

емоційно-вольові процеси (емоції – виникнення почуттів, їх динаміка 

залежно від задоволення потреб; воля – спонукання потреб, виникнення 



мотивів чи спонукань діяти певним чином, винесення рішення і його 

виконання); 

психічні властивості – це індивідуально-психологічні особливості, що 

дають змогу розрізняти людей, знати їхні вчинки і мотиви діяльності. До 

психічних властивостей  належать: якості розуму, мислення, спрямованість, 

темперамент, характер і здібності, властивості почуттів тощо; 

психічні стани – характеризують тимчасову динаміку психічної 

діяльності, яка істотно впливає на поведінку та діяльність особистості (напр., 

тривожність, апатія, схвильованість, стрес, напруженість, несміливість, 

захоплення, емпатія та ін.). 

Сучасна психологія – це розгалужена система наукових галузей, 

пов’язаних із різними сферами практичної діяльності людини. Нині 

налічується близько 50 психологічних дисциплін. З розвитком психології 

як науки, з використанням психологічних знань у найрізноманітніших 

сферах людської діяльності поступово виокремилися і набули самостійності 

деякі галузі психологічних знань. 

Розрізняють:  

- загальну,  

- вікову (дитячу, підлітка, юнацтва, дорослої людини, 

геронтопсихологію),  

- педагогічну (навчання, виховання),  

- соціальну,  

- генетичну психологію,  

- військову,  

- медичну,  

- юридичну психологію (кримінальну, слідчу, виправну),  

- психологію праці (інженерну, авіаційну, космічну),  

- спортивну психологію,  

- психологію мистецтва,  

- порівняльну психологію (здійснює зіставлення психіки тварин і 

людини, розділ – зоопсихологія),  

- психологію аномального розвитку (патопсихологію – 

порушення нормальної психічної діяльності та розвитку, 

олігофренопсихологію – розлад розуму, сурдопсихологію – 

слабочуючих та глухі, тифлопсихологію – слабий зір та сліпі). 

Кожна із зазначених галузей психологічних знань має свій предмет і 

методи вивчення своєрідності психічної діяльності залежно від умов праці в 

тій чи тій сфері людського життя і діяльності та їхніх вимог до морально-

психологічних якостей особистості, 

Але всі галузі психологічних знань потребують знань загальної 

психології, яка вивчає методологічні питання психології, природу 

психологічних явищ, закономірності розвитку та перебігу пізнавальних 



психологічних процесів, індивідуальні особливості психіки людини, її 

почуття та волю, темперамент, характер і здібності. 

Особливе місце серед психологічних дисциплін займає загальна 

психологія, яку можна вважати фундаментом психологічної науки через те, 

що в її межах вивчаються принципові теоретичні питання, що постають 

перед психологічною наукою в цілому: що таке психіка; за яким законами 

вона розвивається; якими є критерії розвитку психіки тощо.  

Загальну психологію ще називають теоретичною та 

експериментальною психологією. 

До завдань загальної психології належать розробка проблем методології 

та історії психології, теорії і методів дослідження найзагальніших законів 

вищих психічних функцій, визначення змісту основних наукових понять і 

категорій психології. До того ж, загальна психологія розглядає більш 

конкретні проблеми, що стосуються, насамперед, людини: психологія 

особистості, психологія діяльності, психологія пізнавальних та емоційно-

вольових процесів, загальні закономірності становлення і розвитку 

індивідуально-психологічних особливостей людини тощо. Основні питання, 

досліджувані загальною психологією, конкретизуються в окремих галузях 

психологічної науки. 

Загальна психологія вивчає: 

 пізнавальну і практичну діяльність; 

 загальні закономірності відчуття, сприймання, пам’яті, уяви, мислення; 

 психічну саморегуляцію; 

 диференціально-психологічні особливості особистості людини; 

 характер і темперамент; 

 переважні мотиви поведінки та ін. 

Отже, предметом загальної психології є вивчення  

 найзагальніших закономірностей виникнення, функціонування і 

розвитку психіки.  

Так, взаємозв'язок мозку і психіки вивчає психофізіологія і 

нейропсихологія. Проблеми розвитку психіки від тварин до людини 

розглядаються порівняльною психологією і зоопсихологією, розвиток психіки 

людини вивчає вікова психологія, відхилення в психічному розвитку — 

спеціальна психологія. 

Вплив соціуму на психічний розвиток особистості, закономірності 

формування і розвитку спільності людей є предметом соціальної психології. 

Психологія праці аналізує психологічні закономірності трудової 

діяльності. 

Кожна з цих галузей у свою чергу може стати базою для розвитку 

інших психологічних дисциплін. Наприклад, психологія праці є основою 

для розвитку галузей психологічного знання, що стосуються конкретних 



видів діяльності людини, — інженерної психології, медичної психології, 

юридичної психології тощо. На базі цих галузей будується практична 

психологія, до сфери діяльності якої належать розробка рекомендацій і 

безпосередня робота з людьми і групами на основі психологічної 

діагностики їхніх проблем. 

З доби науково-технічного та соціального прогресу особливу увагу 

психологів привертають проблеми психології праці та соціальної психології. 

4. Зв'язок психології з іншими науками 
Зв'язок психології з іншими науками обопільний: в одних випадках 

психологія використовує досягнення інших наук для розв'язання своїх 

проблем, в інших — різні науки використовують психологічні знання для 

пояснення або розв'язання своїх питань. Від того, яке місце відводиться 

психології в системі наук, багато в чому залежить і розуміння можливостей 

використання психологічних знань в інших галузях суспільного виробництва: 

духовного і матеріального. І навпаки, розуміння того, якою мірою психологія 

може використовувати здобутки інших наук, сприяє проведенню 

психологічних досліджень. 

Одна з перших класифікацій наук створена Платоном. Класифікація 

надавала схему всіх наукових знань тієї епохи, що збігається із структурою 

самої психології – структурою пізнавальних здібностей людини. 

1. Діалектика — розум, виступає як мистецтво міркування. 

2. Фізика — почуттєве пізнання, сприймання. 

3. Етика — воля і прагнення. 

У системі наук, розробленій Гегелем, психологія посідає місце на одній 

із сходинок саморозвитку духу: 

 суб'єктивний дух – набуває форми індивідуальної свідомості; 

 антропологія – вияви природно-душевного; 

 феноменологія – «свідомість, що виявляється» в зовнішній дії; 

 психологія – духовна субстанція – мисляча і втілююча зміст. 

У класифікаціях XIX століття – в системі О.Канта – для психології 

взагалі не було місця. Психологія посідала місце між біологічними і 

соціальними науками. І вже наприкінці XIX століття психологія потрапила 

до складу наук. Підставою для такого рішення була очевидна істина: пси-

хологія є одним із двох аспектів будь-якого знання: 

по-перше, завдяки своєму об'єктивному змісту – відображенню 

властивостей і відношень предметів, які досліджує наука; 

по-друге – завдяки своїй внутрішній будові, тобто відповідно до 

психологічних моментів наукового аналізу ідей, концепцій і теорій, що 

пов'язані із законами і процесами пізнавальної діяльності людини. 

Справді, ні математика, ні логіка, ні фізика ніяк не залежать від 

психології у своїх методах або теоретичних структурах, але опанування цих 

структур можливе лише через здатність людини впливати на предмети і 



явища. І лише психологія здатна вивчити ці впливи і діяльність людини в 

розвиткові знань. 

У класифікації наук, створеній Б. Кедровим, психологія посідає 

належне їй місце.  

Схема має вигляд трикутника, вершини якого означають науки: 

1) природничі, 

2) соціальні, 

3) філософські. 

Вони пов'язані за принципами: по-перше – субординації розвитку від 

нижчого до вищого рівня; по-друге – об'єктивності, оскільки науки повинні 

розташовуватися так само, як пов'язані між собою їхні предмети 

дослідження; по-третє – за принципом розвитку науки і знань, які вони 

створюють. 

Отже, психологія розташовується всередині трикутника і тісно 

взаємопов'язується з трьома групами наук. Таке розташування психології 

обумовлено реальною близькістю предмета і методів кожної з цих наук до 

предмета і методів психології, зорієнтованих залежно від завдань у бік 

однієї з вершин трикутника. Б.Кедров, уточнюючи положення психології на 

схемі, підкреслює: психологія розташовується всередині трикутника не 

симетрично до вершин, а ближче до філософських наук, бо, наприклад, 

мислення є предметом вивчення не лише психології, а й діалектики і логіки. 

Займаючи важливе місце в системі наук про людину, психологія 

тісно пов'язана з іншими науками. Міжпредметні зв'язки психології та інших 

наук сприяють їх взаємному розвитку й застосуванню на практиці. 

Психологія, розробляючи свої питання, спирається на дані біології, зокрема 

анатомії та фізіології, на вчення про вищу нервову діяльність. У свою чергу, 

дані психології широко використовуються в медицині, зокрема в психіатрії. 

Одна з актуальних психолого-педагогічних проблем сучасності є 

проблема формування мислення в процесі навчання, яке б давало людині 

змогу самостійно засвоювати інформацію, що постійно оновлюється, 

гарантувало б розвиток здібностей суб'єкта до продуктивної інтелектуальної 

діяльності. Так, довгий час будучи одним з розділів філософії, психологія 

неминуче взяла з цієї науки принципово важливі теоретичні положення, що 

визначають підхід до розв'язання проблем. Таким чином, філософія є 

методологічною основою психології. 

Очевидним є зв'язок психології з природничими науками – біологією, 

фізіологією, хімією, фізикою та ін., за допомогою яких можна вивчити 

фізіологічні і біологічні процеси мозку, що лежать в основі психіки. 

Психологію зближують з гуманітарними науками (соціологією, 

історією, мовознавством, мистецтвознавством і т.п.) вивчення механізмів 

взаємодії особистості та її найближчого оточення; інтерес до особливостей 

психічного складу людини в різні історичні епохи; усвідомлення значення 



мови в культурному і психічному розвитку людини, проблеми творчості 

тощо. 

Не менш очевидним є зв'язок психології з педагогікою, оскільки 

ефективно навчати і виховувати можна тільки на основі знання 

закономірностей, за якими розвивається психіка людини. 

Різноманітними є й зв'язки психології з медициною. Загальні точки 

дотику ці науки знаходять у вивченні проблеми порушення психічної 

діяльності, психологічному обґрунтуванні особливостей взаємодії лікаря і 

пацієнта, діагностиці і лікуванні багатьох захворювань. 

Взаємозв'язок психології і технічних наук виявляється, з одного боку, 

у виявленні оптимальних психологічних умов взаємодії людини і техніки, з 

іншого боку, – у розробці технічних засобів, приладів для вивчення проявів 

психіки. 

5.Основні історичні етапи становлення психології 

Хоча як самостійна наука психологія існує близько півтора сторіччя, 

корені її ідуть у глиб віків. 

Перші психологічні уявлення з'явилися в давньому світі у зв'язку зі 

спробами мислителів того часу дати відповідь на запитання: що таке душа? 

При цьому виділилися різні підходи до вивчення сутності душі — 

матеріалістичний та ідеалістичний. 

Прихильник першого підходу Демокрит (близько 460-370 до н.е.) 

стверджував, що душа складається з рухливих атомів, що приводять тіло в 

рух, зі смертю тіла гине і душа. 

Платон (428—348 до н.е.), навпаки, стверджував, що душа безсмертна. 

Ціль душі — пізнання ідей, що існують вічно і самі по собі, утворюють 

особливий світ, що протистоїть світу матерії. 

Ідеї античних філософів були систематизовані і розвинуті 

Аристотелем (384—322 до н.е.) у трактаті «Про душу». Згідно з його 

уявленнями, душа є безтілесною сутністю живого тіла, за допомогою якої 

людина почуває і мислить. 

У середньовіччі в результаті посилення позицій релігії душа 

розглядається в основному як божественне, надприродне джерело, що керує 

людиною в її пошуках вищого смислу життя. 

Водночас накопичуються знання про анатомо-фізіологічні 

особливості організму людини як однієї з матеріальних основ 

функціонування психіки. У зв'язку з цим особливо слід зазначити 

діяльність арабських учених Ібн-Сіни (Авіценни, 980-1037), Ібн-Рушди 

(Аверроеса, 1126-1198), а також видатного діяча епохи Відродження 

Леонардо да Вінчі (1452—1519). 



Другий етап у становленні психології пов'язують з розвитком 

природничих наук у XVII ст., коли провідні вчені того часу намагалися 

сформувати нові уявлення про світ і людину, розглядаючи психологію як 

науку про свідомість. Так, французький учений Р. Декарт (1596—1650) у 

своїх працях зробив спробу розкрити механізми поведінки людини, 

використовуючи як аналог закони механіки і ввівши нове поняття — 

«рефлекс». 

Душа, за Декартом, прирівнювалася до свідомості як здатності 

індивіда через самоспостереження чи інтроспекцію (від лат. introspecto — 

дивлюся всередину), отримувати знання про власні психічні явища. 

Великий внесок у розвиток психології на цьому етапі зробили вчені 

Б. Спіноза (1632—1677) і Г. Лейбніц (1646—1716), що розглядали питання 

про співвідношення фізіологічного і психічного, а також Дж. Локк (1632—

1704), що ввів у психологію поняття асоціації (від лат. аssociatio — 

з'єднання, зв'язування) — зв'язку між явищами, за якого виникнення одного 

з явищ спричинює появу іншого. 

Саме це поняття було покладене в основу асоціативної психології Д. 

Гартлі, (1705—1757), у межах якої стверджувалося, що нервова система 

підлягає фізичним законам і, отже, явища свідомості утворюються завдяки 

асоціації (механічного зв'язування) більш простих елементів [62]. 

У цей же період Г. Кониський (1717—1795) указував на активний 

характер відображення психікою об'єктивної реальності. Г. Сковорода 

(1722—1794) необхідною умовою пізнання дійсності вважав пізнання 

людиною себе, своєї сутності. 

Початком наступного третього етапу становлення психології як 

самостійної експериментальної науки можна вважати 60—70-ті роки XIX 

ст., коли в психологію прийшов експеримент.  

Психологія свідомості виявилася безсилою перед численними 

практичними та економічними проблемами, що вимагало розробки засобів, 

які б дали змогу контролювати поведінку людини. Так виник новий 

предмет психології – поведінка, що розумілася як сукупність переважно 

рухових реакцій людини, які можна спостерігати зовні. 

Розвиток експериментальної психології пов'язують, насамперед, з 

німецьким ученим В. Вундтом (1832—1920), що очолив у 1879 р. першу у 

світі психологічну експериментальну лабораторію. Хоча ще в 1860 р. Г. 

Фехнер (1801 — 1887) завершив свою працю «Елементи психофізики», в 

якій практично були представлені результати емпіричного вивчення 

психології відчуттів. 

На основі накопичених експериментальних даних, праць І. Сєченова 

(1829-1905), І. Павлова (1849-1936), 3. Фройда (1856—1939) і багатьох 

інших видатних учених було зроблено висновок про неможливість 



обмеження предмета психології однією свідомістю, використання асоціацій 

як універсальної категорії, що пояснює всю психічну діяльність.  

Видатний учений І.М.Сєченов у праці «Рефлекси головного мозку» 

стверджував, що всі акти свідомого та несвідомого життя за способом 

походження є рефлекси. Будь-яке психічне явище включає, як рефлекс, до 

свого складу дію зовнішнього подразника та рухову відповідь на нього. 

Образи, уявлення, думки є, за І.Сєченовим, окремими моментами цілісних 

психічних процесів взаємодії організму з середовищем. Мозкову ланку 

рефлексу неправомірно відокремлювати від його природного початку (дії на 

органи чуття) і кінця (рух у відповідь). 

Психіка виступає як властивість, функція відповідних відділів мозку, 

де збирається і перероблюється інформація про світ. У рефлекторний акт 

включаються знання, уявлення людини. Психічні явища – це відповіді 

мозку на зовнішні та внутрішні подразники. 

Рефлекторна лінія розуміння психіки була продовжена вже у ХХ ст. 

І.П.Павловим, який експериментально обгрунтував і розробив учення про 

дві сигнальні системи. На його думку, тварини керуються у своїй поведінці 

зоровими, слуховими, нюховими образами, що слугують для них сигналами 

певних безумовних подразників. Уся психічна діяльність тварин, 

формування в них умовних рефлексів здійснюються на рівні першої 

сигнальної системи («перші сигнали»). У людини поряд із першою 

сигнальною системою функціонує друга, яка базується на слові. «Другі 

сигнали» – це звуки усної мови, письмова мова, а також знакові системи 

різного рівня узагальнення та призначення, що помітно розширюють і 

якісно змінюють фонд умовних рефлексів людини порівняно з умовними 

рефлексами тварин. Слово, як «сигнал сигналів», надає людині приницпово 

нові можливості у розвитку й функціонуванні психіки, яка стає 

регулятором такої поведінки й діяльності, якої немає у тварин. 

Четвертий етап становлення психології як науки припадає на ХХ 

століття, що сформувався на базі філософії діалектичного матеріалізму. 

Основою сучасної психології є теорія відображення.  

Це привело до виникнення в XX ст. декількох напрямів психології, 

кожний з який по-своєму визначав, що саме має вивчати ця наука: поведінку, 

несвідоме та ін. 

Отже, спочатку психологія – наука про душу, потім – наука про 

свідомість без душі, і нарешті – наука про поведінку без свідомості. 

Узагальнюючи вищесказане, можна виокремити чотири етапи у 

тлумаченні предмета психології. 

Перший етап – психологія як наука про душу. Таке визначення 

психології було дано понад два тисячоліття тому. Наявністю душі 

намагалися пояснити всі незрозумілі явища в житті людини. 



Другий етап – психологія як наука про свідомість. Виникає в ХVI ст.. 

у зв’язку з розвитком природничих наук. Здатність думати, відчувати, 

бажати називали свідомістю. Основним методом дослідження вважалося 

самоспостереження та опис фактів. 

Третій етап – психологія як наука про поведінку (ХХ ст.). Завдання 

психології – ставити експерименти і спостерігати за тим, що можна 

безпосередньо побачити, – поведінку, вчинки, реакції людини (мотиви, які 

викликають вчинки, не враховуються). 

Четвертий етап – психологія як наука про об’єктивні закономірності, 

прояви і механізми психіки. 

6.Напрями психологічної науки 

Одним з найбільш значущих для розвитку психології XX ст. напрямів 

є психоаналіз, засновником якого вважають австрійського психолога і 

психіатра З. Фройда. 

Психоаналіз ґрунтується на ідеї про те, що поведінка людини 

визначається не тільки її свідомістю, а й несвідомими потягами і 

бажаннями, серед яких Фрейд вважав, насамперед, прагнення до любові й 

водночас – до смерті, руйнування. Ці потяги зосереджені в особливому 

структурному утворенні психіки, що отримало назву «Ід» (Воно). 

Вторинний шар психіки – «Его» (Я) – призначений узгоджувати 

потяги «Ід» з вимогами реального світу, що представлені в «Супер Его» 

(над Я) – носії моральних стандартів. 

Оскільки вимоги «Ід» і «Супер-Его» несумісні, «Его» перебуває в 

стані конфлікту, напруги, від чого рятується за допомогою спеціальних 

психологічних захистів (витиснення, проекції, сублімації тощо). 

Вчення 3. Фройда розвинули його учні. Так, центральною ідеєю А. 

Адлера (1870-1937), творця індивідуальної психології, є теза про несвідоме 

прагнення людини до досконалості, що визначається переживанням почуття 

неповноцінності і необхідністю його компенсації. 

За К. Юнгом (1875-1961), відповідно до принципів створеної ним 

аналітичної психології, психічний розвиток особистості в цілому 

визначається колективним несвідомим – архетипами, що зберігають досвід 

людства. 

У подальшому в межах психоаналізу було висунуто гіпотезу про те, 

що людиною рухають не тільки біологічно задані потяги й інстинкти, а й 

набуті: прагнення до безпеки (К. Хорні, 1885-1952); уявлення себе і 

міжособистісних відносин, що склалися в дитинстві (Г. Саллівен, 1892-



1942); вплив соціальних і економічних факторів (Е. Фромм, 1900-1980); 

прагнення до ідентичності, психічного здоров'я особистості (Е. Ериксон, 

1902-1990). 

Впливовим напрямом у психології став біхевіоризм (від англ. 

behaviour – поводження), засновником якого вважають американського 

дослідника Д. Уотсона (1875—1958). Наукова програма Уотсона 

ґрунтувалася на схемі SR, відповідно до якої зовнішній вплив, чи стимул 

(S), породжує певну поведінку організму, або реакцію (Я). Звідси випливав 

висновок: досить підібрати потрібний стимул, щоб одержати необхідну 

поведінку. Такі поняття внутрішнього, психічного світу людини, як 

«свідомість», «переживання» та інші вважалися такими, що не підлягають 

об'єктивному вивченню. 

Надалі Е. Толмен (1886-1959), К. Халл (1884-1952) та інші вчені, що 

працювали в даному напрямі, запропонували схему SОR, за якою 

зв'язок між стимулом і реакцією не є прямим, оскільки було встановлено, 

що той самий стимул може викликати різні реакції, так само як одна і та 

сама реакція може спонукатися різними стимулами. Б. Скіннер (нар. 1904) 

на основі положень біхевіоризму висунув ідею програмованого навчання, 

що передбачає «покрокове» оволодіння діяльністю з підкріпленням 

кожного кроку. Його ідеї внесли істотний вклад у становлення кібернетики. 

Хоча в наш час біхевіоризм порівняно з психоаналізом перебуває на 

другому плані, безсумнівною заслугою цього напряму є розробка 

методичних принципів і техніки експерименту, об'єктивного підходу до 

вивчення психічних явищ. 

Ще одним напрямом психологічної науки стала гештальтпсихологія 

(від нім. gestalt – образ, форма). Виникнення даного напряму пов'язано, 

насамперед, з іменами німецьких учених М. Вертгеймера (1880-1943), К. 

Коффки (1886-1941), В. Келера (1887-1967), що на противагу положенням 

асоціативної психології висунули ідею цілісності психічного образу, 

властивості якого не можуть бути виведені з властивостей окремих його 

частин. 

Так, М. Вертгеймер показав можливість сприйняття руху за його 

фактичної відсутності. У проведених ним дослідах два відрізки, що 

знаходилися один від одного на відстані, по черзі висвітлювалися і 

затемнювалися. Виявилося, що зі зменшенням інтервалів часу між 

«спалахами» сприйняття двох відрізків замінювалося сприйняттям 

переміщення одного відрізка (це явище, дістало назву г-феномена, що 

застосовується, наприклад, у світловій рекламі). 



Було зроблене припущення, що побудова складного психічного 

образа відбувається в інсайті (від англ. insight – осяяння) – особливому 

психічному акті миттєвого розуміння ситуації, у результаті чого 

забезпечується вирішення проблеми. 

Проблема цілісного образу, що розроблювалася в 

гештальтпсихології, сприяла затвердженню системного підходу до 

вивчення явищ не тільки в психології, а й у науці загалом. Під впливом ідей 

гештальтпсихології американський психолог Ф. Перле (1893–1970) створив 

один з найбільш значних напрямів сучасної психотерапії – 

гештальттерапию. 

Основною задачею когнітивної (від лат. соgпіtіо – знання) психології, 

що виникла в середині XX ст. як напрям психологічної науки, з'явився доказ 

вирішальної ролі знання в психічному розвитку людини. Представники 

цього напряму (Ж. Піаже, Дж. Брунер, А. Пайвіо, У. Найссер, Л. Фестінгер 

та ін.) зосередили свої зусилля на вивченні психічних, насамперед 

пізнавальних, процесів, що за аналогією з ЕОМ розглядалися як послідовні 

блоки збору і переробки інформації. У результаті було виявлено 

найважливіші властивості пізнавальної діяльності (залежність від 

зовнішнього середовища, вибірковість і т.п.). 

Одним з основних понять когнітивної психології є «схема» – 

внутрішня програма збору і переробки інформації. Вона задає розгортання 

всіх пізнавальних процесів (сприймання, пам'яті, мислення й ін.) подібно до 

того, як генотип визначає будову організму. 

На сучасному етапі когнітивна психологія особливо широко 

представлена в західній соціальній психології, з позицій якої створено 

багато концепцій щодо механізмів соціального пізнання. 

Одним з провідних напрямів сучасної психологічної науки є 

гуманістична психологія, що, за визначенням одного з її основоположників 

А. Маслоу (1908-1970), являє собою «третю силу», що протистоїть 

біхевіоризму і психоаналізу. 

На противагу біхевіоризму, зорієнтованому на аналіз окремих подій, 

представники гуманістичної психології К. Роджерс (1902-1987), Г. Олпорт 

(1897-1967) та ін. розглядають особистість як єдине ціле. На відміну від 

психоаналітичного підходу предметом гуманістичної психології визнається 

психологічно здорова особистість. При цьому представники гуманістичної 

психології стверджують, що людина споконвічно добра чи, у крайньому 

разі, нейтральна; агресія, насильство виникають у результаті впливу 

навколишнього середовища. Вищою основною потребою людини є потреба 



в самоздійсненні (самоактуалізації) чи, за В. Франклом (нар. 1905) – 

основоположником логотерапії, у відкритті і реалізації власного смислу 

життя. Відповідно до цих уявлень гуманістичної психології, розробляються 

підходи до забезпечення психічного благополуччя особистості. 

У 60-х рр. XX ст. визначився ще один напрям – трансперсональна 

психологія, що вивчає граничні можливості людської психіки з 

нетрадиційних позицій. 

Основними теоретичними джерелами трансперсональної психології є 

психоаналіз і східні філософські системи, принципи яких сформульовано 

на основі уявлень про енергетичну природу світу. В центрі уваги цього 

напряму – так звані змінені стани свідомості, яких можна досягти за 

допомогою спеціально організованого інтенсивного дихання (С. Гроф) й 

особливої, трансцендентальної музики. 

Змінені стани свідомості дають можливість повторного переживання 

важливих подій з життя людини на вищому рівні, що може сприяти 

духовному переродженню, набуттю цілісності. 

Вітчизняна психологія XX ст. пішла особливим шляхом розвитку на 

основі філософії діалектичного матеріалізму. На розвиток уявлень, 

сформованих у вітчизняній психології, істотно вплинули роботи таких 

видатних учених, як І. Сєченов, І. Павлов, В. Бехтєрєв (1875-1927), Л. 

Виготський (1896-1934), Г. Костюк (1899-1982), О. Леонтьєв (1903-1979), 

С. Рубінштейн (1889-1960) та ін. 

Так, Л. Виготський створив культурно-історичну концепцію 

психічного розвитку людини, в якій розкрив механізми формування вищих 

психічних функцій (логічної пам'яті, абстрактного мислення тощо) у 

процесі засвоєння людиною культури. 

О. Леонтьєв, учень і послідовник Л. Виготського, основну увагу 

приділяв вивченню будови і функціонування психічного відображення 

реальності в процесі діяльності. С. Рубінштейн фундаментально 

досліджував взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього, сформулювавши 

принцип детермінізму під час пояснення психічних явищ. 

Видатний український психолог Г. Костюк розглядав психічне явище 

як особливий вид діяльності, причому діяльності не мозку, а людини, що 

більш-менш усвідомлено створює власну психіку. 

В останні роки у вітчизняній психології починаються спроби 

об'єднати філософський, культурологічний і власне психологічний підходи 

до визначення сутності психологічних явищ людського буття (О. Киричук, 



В. Роменець та ін.). При цьому виникнення і розвиток усіх психічних 

феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного й інших 

компонентів учинку як одиниці аналізу особистості людини. 

7. Підведення підсумків заняття 

Повторення основних засвоєних протягом заняття ключових понять. 

Оголошення завдання для самостійної роботи. 

 

 

 

 

Лекція 2 

Тема:  Принципи і методи вивчення психіки. 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність поняття «метод»;  

- усвідомити ознаки і особливості методології психології; 

- ознайомитись із методологічними закономірностями та 

принципами психології; 

- сформулювати поняття, уявлення про методи дослідження 

особистості в психології. 

    ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості 

поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, 

осмислене ставлення до виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання 

(властивостей предметів, часу, дій, руху тощо);  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку 

технічних умінь у процесі навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, 

активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 



Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні 

рекомендації), аудіовізуальні (планшет). 

Ключові поняття: метод, принцип об’єктивності, методи 

інтроспекції, спостереження, експерименту, бесіди, тестів, соціометрії, 

аналізу продуктів діяльності, анкетування, узагальнення незалежних 

характеристик, самооцінки, генетичний метод, кількісний аналіз 

результатів дослідження, якісний аналіз дослідження. 

Література до лекції: 

 Вітенко І.С. та ін. Основи загальної та медичної психології: 

Навчальний посібник / І.С. Вітенко, Л.М. Дутка, Л.Я. 

Зименковська. – К.: Вища шк., 1991. – 271 с. 

 Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. 

/ С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. 

Соловієнко. За загальною редакцією акад. С.Д. Максименка – 

К.: Форум, 2000. – 543 с. 

 Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. Основи психології та 

педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 157 с. 

 Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2001. – 288 с. 

 Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, 

перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 272 с. 

 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 
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План лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Методологічні принципи психології.  

3. Класифікація методів психології.  

4. Основні методи психології (спостереження і експеримент).  



5. Допоміжні методи психології (опитування, тестування, вивчення 

продуктів діяльності). 

6. Підведення підсумків заняття. 

 

1. Організаційна частина заняття 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, 

метою, завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. 

Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності студентів. 

2.Методологічні принципи психології. 

У психології можна зазначити три основні групи методологічних 

принципів, а саме: 

• загальні принципи філософії, на які спирається психологія, 

конкретизуючи їх відповідно до психічної реальності (принципи 

детермінізму, розвитку, об'єктивності, системності тощо); 

• принципи, які формулює саме загальна психологія (принцип єдності 

свідомості і діяльності, принцип випереджального відображення 

дійсності та ін.); 

• принципи, що діють в окремих галузях психологічних наук, наприклад, 

у педагогічній психології — принцип взаємозв'язку виховання і 

психічного розвитку особистості. 

Принцип детермінізму (від лат. determinare — визначати) 

застосовується для аналізу природи і сутності психічних явищ у разі 

розгляду останніх у взаємозв'язку з явищами зовнішнього світу. Відповідно 

до цього принципу, психіка визначається способом життя і змінюється зі 

зміною зовнішніх умов, будучи при цьому детермінантою поведінки і 

діяльності людини. 

Принцип розвитку означає, що прояви психіки можуть бути 

правильно зрозумілі, якщо вони розглядаються в безупинному розвитку як 

процес і результат діяльності. 

Принцип об'єктивності (тотожний істинності в науковому знанні, 

правдивості у моральних стосунках) вимагає досягнення неупередженості в 

пізнанні психіки, відповідності його об'єктивній дійсності. За цим 

принципом у дослідженні психіки слід звертатися до тих аспектів, які 

можна зафіксувати об'єктивно — зміни поведінки, предметної діяльності 

тощо. Це не усуває використання суб'єктивних даних (зокрема 

інтроспекції), але вимагає не вважати їх за єдине правильне трактування 

психічного. 

Принцип системного підходу передбачає вивчення психіки в 

множині зовнішніх і внутрішніх стосунків, в яких вона існує як цілісна 

система. За цим принципом психічні явище слід розглядати як 

багаторівневі, такі, що мають складну ієрархічну будову і містять різні 

підсистеми. 



Принцип єдності свідомості і діяльності стверджує, що свідомість і 

діяльність існують у нерозривній єдності: свідомість і узагалі всі психічні 

властивості людини не тільки виявляються, а й формуються в діяльності. 

Цей принцип дає можливість під час вивчення діяльності виявити ті 

психологічні закономірності, що забезпечують успішність досягнення її 

мети. 

Принцип випереджального відображення дійсності фіксує 

об'єктивний факт випереджального відображення у психіці явищ і подій 

зовнішнього світу та створення на цій основі орієнтувальних рефлексів, 

забезпечення можливості цілеспрямованої активності. 

3.Класифікація методів психології. 

Методологічні принципи втілюються в методах психології, за 

допомогою яких вивчаються істотно важливі факти, закономірності і 

механізми психіки. Спираючись на класифікацію методів Б. Ананьєва, 

можна назвати декілька груп методів психології: 

1. Організаційні методи, основним з яких є:  

1.1. порівняльний метод, що має два різновиди  

1.1.1. метод поперечних зрізів. У разі використання методу 

поперечних зрізів психолог організує дослідження таким чином, щоб 

зіставити декілька різних груп людей з різним рівнем розвитку певних 

психічних явищ, і на цій основі виявити типові прояви даних явищ. 

1.1.2. метод поздовжніх зрізів (лонгитюд — від англ. longitude — 

«довгота»). Лонгитюдний метод передбачає порівняння однієї й тієї самої 

групи людей упродовж досить тривалого часу з тим, аби дослідити 

динаміку розвитку певного психічного явища, виявити закономірності 

такого розвитку.  

1.2. комплексний метод, коли психіка вивчається не тільки з позицій 

загальної психології, а в комплексі декількох наукових дисциплін. 

2. Емпіричні методи отримання даних, на основі яких можна 

перевірити істинність гіпотези про психічні явища і зв'язки між ними 

(спостереження, експеримент, опитування, тестування, вивчення продуктів 

діяльності тощо). 

 

4.Основні методи психології (спостереження і експеримент). 

У загальній психології особливу увагу приділяють саме емпіричним 

методам психології, серед яких основними вважають спостереження й 

експеримент. 

Спостереження як метод психології полягає у фіксації проявів 

психічних явищ у поведінці на основі їхнього безпосереднього сприйняття. 

Предметом спостереження є вербальні і невербальні акти поведінки, що 

мають місце у певній ситуації. Це, насамперед, мовна діяльність (зміст, 



послідовність, тривалість, частота, спрямованість, інтенсивність), 

експресивні реакції (виразні рухи обличчя, тіла), положення тіла у 

просторі (переміщення, нерухомість, відстань, швидкість, напрямок руху), 

фізичні контакти (торкання, поштовхи, удари, передачі, спільні зусилля). 

Саме ці акти поведінки, будучи виокремленні і зафіксовані належним 

чином, стають характеристиками інтелектуального й особистісного 

розвитку, динаміки досягнень, виразності психічних станів тощо. 

При цьому дуже багато залежить, природно, від спостережливості — 

здатності помічати істотні, характерні, у тому числі і малопомітні, 

властивості предметів і явищ. Без розвитку в собі такої якості неможливе 

ефективне виконання дослідницької діяльності. 

Наукове спостереження відрізняється від звичайного такими 

властивостями: 

• цілеспрямованістю — чітким визначенням, що саме буде 

предметом і метою спостереження; 

• систематичністю, що дає змогу вірогідно відрізнити випадкове 

від типового, закономірного; 

• планомірністю, яка сприятиме підвищенню ефективності 

дослідження, визначаючи, яким чином буде зроблене 

спостереження, коли, де, за яких умов; 

• аполітичністю, що означає не тільки констатацію фактів, які 

спостерігаються, а й їхнє пояснення, виявлення психологічної 

природи; 

• реєстрацією результатів, що дає можливість запобігти помилок 

пам'яті, зменшити тим самим суб'єктивізм висновків і узагальнень; 

• оперуванням системою однозначних понять, спеціальних термінів, 

що сприяють чіткому і недвозначному позначенню матеріалу, що 

спостерігається, а також забезпеченню єдиного підходу до інтерпретації 

результатів. 

У силу цього наукове спостереження набуває принципової 

повторюваності результатів: ті дані, що дістав дослідник у певних умовах, з 

великою ймовірністю можуть бути підтверджені іншим дослідником, якщо 

він працює за таких самих умов і об'єкт спостережень не змінився. 

Розрізняють декілька класифікацій спостереження.  

Так, залежно від ступеня включення дослідника в досліджуване 

середовище існують два види спостережень: 

• включене, коли має місце особиста участь спостерігача в діяльності, 

що сприймається і реєструється ним (при цьому інші люди звичайно 

вважають його учасником події, а не спостерігачем); 

• стороннє, коли події відбуваються без особистої участі в них 

спостерігача, що діє нібито «з боку». 

За характером взаємодії з об'єктом спостереження існують наступні 

види спостережень: 



• приховане, за якого люди не знають, що за ними спостерігають 

(психолог при цьому є або «замаскованим» під звичайного учасника подій, 

або ж він спостерігає за іншими опосередковано, «ззовні», 

використовуючи, скажімо, дзеркало Гезелла чи приховану відеокамеру); 

• відкрите, за якого люди інформовані про спостереження, що 

ведеться за ними. Як правило, через певний час вони звикають до 

присутності психолога і починають поводитися природніше, якщо, 

звичайно, спостерігач не провокує пильної уваги до себе. 

Залежно від об'єкта спостереження можуть мати протилежні 

значення: 

• зовнішнє, за поведінкою інших людей; 

• інтроспекцію («дивлюся усередину», «вдивляюся»), тобто 

самоспостереження. Результати останнього у сучасній психології, 

згідно з принципом об'єктивності, не беруться на віру, але 

враховуються як факти, що вимагають об'єктивного наукового 

тлумачення. 

За часом перебігу розрізняють спостереження однократне (одиничне, 

проведене тільки один раз), періодичне (здійснюване протягом певних 

проміжків часу), а також лонгитюдне, для якого характерним є особлива 

тривалість, сталість контактів дослідника і досліджуваного впродовж 

тривалого часу. 

За характером реєстрації даних спостереження поділяють на такі: 

• констатуєче, коли завданням дослідника є добір фактів, чітка 

фіксація наявності і характеристика значущих форм поведінки; 

• оцінююче, де дослідник порівнює факти за ступенем їхньої 

виразності в якому-небудь діапазоні, користуючись при цьому 

певною шкалою рейтингу. 

І, нарешті, за ступенем стандартизованості процедур розрізняють: 

• вільне чи пошукове спостереження, яке, хоча і пов'язане з певною 

метою, але позбавлено чітких обмежень у виборі того, на що треба 

звертати увагу, які моменти фіксувати тощо; тут припустима зміна 

предмета дослідження і правил, якщо виникає в цьому 

необхідність (спостереження такого виду звичайно застосовується 

на ранніх стадіях наукової праці); 

• структуроване чи стандартизоване, коли події, що відбуваються, 

фіксуються без найменших відступів від заздалегідь розробленої 

програми; при цьому чітко визначено правила спостереження, 

запропоновано весь зміст дослідницьких дій, введено однакові 

способи реєстрації й аналізу даних (подібне спостереженій 

звичайно застосовується там, де слід передбачати уже відомі і 

очікувані характеристики реальності, а не підшукувати нові, що 

зрозуміло, до деякої міри звужує коло спостереження, однак 

зростає порівнянність результатів). 



Як метод психологічною дослідження, спостереження має свої сильні 

і слабкі риси. До переваг спостереження як методу психології належать: 

• можливість отримання найрізноманітнішої інформації, адже в 

результаті спостереження можливий аналіз як вербальної інформації, 

так і дій, рухів, вчинків; 

• необов'язковість одержання попередньої згоди досліджуваних (адже 

спостерігач не втручається в життя досліджуваних і не може 

зашкодити їм); 

• збереження природності умов діяльності, запобігання викривлень у 

поведінці досліджуваних під впливом дослідника; 

• можливість використання різноманітних технічних засобів що 

покращать точність фіксації результатів спостереження. 

Разом з тим спостереження має і певні недоліки: 

• суб'єктивність (адже результати багато в чому залежать від; 

досвіду, наукових поглядів, кваліфікації, інтересів, пристрастей 

працездатності дослідника); 

• неможливість контролювати ситуацію, втручатися в хід; подій без їх 

викривлень; 

• значні витрати часу через пасивність спостерігача і, отже 

неможливість прискорити події. 

З метою нейтралізації «слабких» аспектів спостереження під час його 

проведення дотримуються певних правил. Так, спостереження передбачає 

проведення дослідження за певною схемою, у якій традиційно виділяють 

такі етапи: 

1. Визначення мети спостереження (для чого, навіщо воно 

здійснюється). 

2. Вибір об'єкта дослідження (який індивід чи якого роду група 

підлягає вивченню). 

3. Уточнення предмета дослідження (які саме прояви поведінки 

розкривають зміст досліджуваних психічних феноменів). 

4. Планування ситуацій спостереження (в яких випадках чи за яких 

умов предмет дослідження виявляє себе найчіткіше). 

5. Добір способу спостереження, що найменше впливає на об'єкт і 

забезпечує збір необхідної інформації. 

6. Установлення тривалості загального часу досліджень і числа 

спостережень (скільки спостерігати). 

7. Вибір способів реєстрації досліджуваного матеріалу. 

8. Прогнозування можливих помилок спостереження і пошук 

можливостей їх запобігання. 

9. Здійснення попереднього, пілотажного спостереження, необхідного 

для уточнення дій попередніх етапів і виявлення організаційних недоробок. 

10.Уточнення програми спостереження. 

11.Проведення спостереження. 

12.Обробка й інтерпретація отриманої інформації. Крім того, 



вважається доцільним проведення спостереження кількома спостерігачами 

протягом досить тривалого часу в різноманітних умовах життєдіяльності 

досліджуваних. При цьому важливо, щоб попередньо визначені категорії 

поведінки, що фіксуються в спостереженні, оцінювалися за частотою їх 

прояву. Наприклад: 5 балів, якщо даний вид поведінки виявляється 

практично завжди; 4 бали, коли часто; 3 бали, якщо важко сказати, частіше 

виявляється чи ні; 2 бали, якщо іноді; 1 бал, коли практично не 

виявляється. 

Це дасть можливість отримати результати спостереження за шкалою 

рейтингу і тим самим полегшити їх обробку та інтерпретацію. 

Методи обробки даних становлять наступну групу методів 

психології і передбачають якісні і кількісні процедури оперування 

отриманими в емпіричному дослідженні даними з метою виявлення якісних 

і кількісних, явних і прихованих закономірностей. 

Методи інтерпретації даних передбачають тлумачення отриманих 

результатів відповідно до теоретичного підходу, на який спирається 

дослідник. Так, зокрема, пояснення даних можливе на основі 

психологічного редукціонізму, тобто пояснення дій через зведення їх до 

одного і того самого причинного незмінного принципу (наприклад, у межах 

фрейдизму активність людини пояснюється через переміщення психічної 

енергії лібідо з органічної діяльності на власну (нарцисизм) і на інших 

людей). 

У вітчизняній психології пояснення відбувається на основі генетико-

моделюючого підходу, згідно з яким інтерпретація експериментальних 

даних щодо закономірностей психічного розвитку розглядається як 

необхідний логічний наслідок присвоєння суб'єктом способів побудови 

вищих психічних функцій у процесі перетворення ним певного змісту; при 

цьому способи перетворення виступають психологічними механізмами 

предметної діяльності суб'єкта. 

Останнім часом розвивається також вчинковий підхід як 

пояснювальна модель психічного розвитку особистості і відповідних 

експериментальних фактів, що отримуються під час дослідження даного 

процесу. 

Одним з основних методів психології вважають також 

експеримент, який відрізняється від спостереження, зокрема тим, що 

припускає цілеспрямовану організацію психологом ситуації дослідження. 

Це дає змогу відносно строго контролювати умови його проведення, не 

тільки описати психологічні факти, а й пояснити причини їх появи. 

Таким чином, експеримент є активним засобом пізнання дійсності, 

який передбачає втручання дослідника в ситуацію, що вивчається, і 

опосередковане управління нею через зміну зовнішніх умов. Під час 

експерименту дослідник завжди спостерігає за поведінкою об'єкта 

дослідження та його станом, тобто процес експерименту обов'язково 



містить процедури спостереження і вимірювання. Експериментуючи, 

дослідник не просто спостерігає за певними умовами і фактами, а й 

свідомо організує їх (здійснює експериментальний вплив). У цілому, 

організована діяльність експериментатора спрямована на підвищення 

істинності теоретичних знань через отримання наукового факту. 

Отже, експеримент можна визначити як метод наукового пізнання, 

що спрямований на встановлення причинно-наслідкових залежностей у 

спеціально створених умовах, що контролюються дослідником. 

При цьому слід зауважити, що доведення причинно-наслідкового 

зв'язку між подіями А і Б (коли А є причиною Б) передбачає встановлення: 

• факту передування А за часом Б; 

• зв'язку між А і Б, коли зміна А супроводжується зміною Б (у цьому 

випадку йдеться про коваріацію змінних А і Б); 

• відсутності інших конкурентних пояснень експериментального 

впливу, тобто доведення того, що жодні інші події не 

спричинюють появи Б. 

Особливістю психологічного експерименту, як зазначав ще М. Ланге, 

є його суб'єктивно-об'єктивний характер. Залишаючись об'єктивним у 

своїх основних характеристиках (характер подачі впливу, засоби реєстрації 

зовнішніх проявів психіки тощо), психологічний експеримент обов'язково 

містить суб'єктивний компонент — суб'єктивні переживання, стани, 

характеристики об'єкта дослідження і одночасно суб'єкта 

експериментальної взаємодії). Співвідношення між цими суб'єктивними 

переживаннями та їх об'єктивними причинами і наслідками являє предмет 

експериментального дослідження в психології. 

Залежно від умов діяльності даний метод поділяється на 

лабораторний і природний. 

Лабораторний експеримент проводиться в спеціально організованих 

умовах, що відрізняються від реальних. При цьому, звичайно, 

застосовуються технічні засоби і спеціальна апаратура, а дії досліджуваних 

цілком визначаються інструкціями. Тим самим забезпечується висока 

точність результатів, створюються оптимальні умови для дослідження 

психологічних явищ, здійснюється майже повний контроль за всіма 

факторами, забезпечується можливість повторних досліджень в 

аналогічних умовах. 

Разом з тим, в лабораторному експерименті умови діяльності 

досліджуваних не відповідають реальним, до того ж досліджувані знають 

про те, що вони є об'єктами досліджень і, отже, можуть повестися 

неприродно. Тому для лабораторного експерименту актуальною є 

проблема перенесення його результатів у природні умови життєдіяльності 

досліджуваних. 

Природний експеримент проводиться в реальних умовах за 

цілеспрямованого варіювання деяких з них дослідником. Значний внесок у 



методику організації такого експерименту вніс вітчизняний вчений О. 

Лазурський (1874—1917). Дотепер використовується запропонована ним 

схема експериментального розвитку психологічних якостей, що 

передбачає: 

• вимір проявів особливостей особистості досліджуваних; 

• соціально-педагогічний вплив на них з метою підвищення рівня 

якостей, що відстають у розвитку; 

• повторний вимір проявів особистісних властивостей випробуваних; 

• порівняння результатів першого і другого вимірів; 

• висновки щодо ефективності здійснених впливів як педагогічних 

прийомів, що привели до зафіксованих результатів. 

У природному експерименті проблема переносу результатів реальні 

умови життєдіяльності досліджуваних практично не є актуальною, проте 

значно загострюється проблема відокремлення експериментального впливу 

від впливу навколишнього середовища. 

За характером дій дослідника розрізняють констатувальний і 

формувальний експерименти. 

Перший з них передбачає виявлення психічних особливості чи рівнів 

розвитку відповідних якостей, а також констатацію відносин причин і 

наслідків, що вже існують. 

Формуючий експеримент припускає активний, цілеспрямований 

вплив дослідника на досліджуваного, для того щоб сприяти формуванню 

певних властивостей чи якостей. Це дає можливість розкрити механізми, 

динаміку, закономірності утворення психічних феноменів, визначити 

умови їхнього ефективного розвитку. 

Складовими формувального експерименту є констатувальний 

експеримент, психолого-педагогічний (формувальний) вплив, а також 

психодіагностична процедура, яка проводиться з метою виміру 

властивостей, що формуються в різний час у досліджуваних (до і після 

формування). 

Залежно від ступеня розробленості проблеми розрізняють: 

• пошукові експерименти, спрямовані на отримання принципово 

нових результатів у малодослідженій сфері психічної реальності; 

• експерименти, що уточнюють (передбачають визначення меж, у 

яких діє закономірність через варіювання умов, методик, об'єктів 

дослідження); 

• критичні експерименти, які забезпечують можливість переходу до 

конкуруючих пояснень, виявлених у дослідженні фактів і, відповідно, до 

відхилення основної експериментальної гіпотези; 

• експерименти, що відтворюють, тобто передбачають точний 

повтор попередніх експериментів з метою визначення достовірності, 

надійності й об'єктивності отриманих результатів; 

• демонстраційні експерименти, які, насамперед, є демонстраційними 



дослідами, оскільки вони проводяться з метою демонстрування певних 

закономірностей психічної реальності, що є принципово відтворюваними в 

аналогічних умовах (наприклад, ілюзії сприймання). 

За кількістю досліджуваних експерименти бувають індивідуальними і 

груповими, серед яких виділяють такі, що проводяться з багатьма 

учасниками, але мають на меті встановлення закономірностей для кожного 

з них окремо, і власне групові, висновки яких стосуються групи в цілому як 

соціально-психологічного утворення. 

Перевагами експериментального дослідження психіки порівняно зі 

спостереженням є можливість вивчення психічних явищ у найбільш 

сприятливих умовах; розкриття стійких, суттєвих і загальних зв'язків, що є 

недосяжними для наших органів чуття; можливість виявити причини 

психічних явищ, а, отже, визначити психологічні закономірності і закони; 

можливість перевірити раніше проведені дослідження, встановити межі й 

умови дії виявлених закономірностей; можливість реально впливати на 

розвиток психіки. 

Водночас проведення експериментального дослідження психіки 

пов'язане з необхідністю розв'язання цілої низки проблем. Це насамперед, 

проблема штучності, адже саме в силу того, що експеримент являє собою 

модель реальності, в ситуації, що моделюється, відсутні всі фактори 

складної і багатогранної взаємодії особистості зі середовищем. Це 

актуалізує проблему забезпечення так званої «екологічної валідності» — 

перенесення експериментальної моделі в реальні життєві обставини не 

тільки для лабораторного, а й часто для природного експерименту. 

Значущою для експериментального дослідження психіки є проблема 

встановлення ізоморфізму між психічною реальністю, що вивчається, та 

об'єктивними показниками, адже очевидною є неможливість без 

посереднього вивчення базових психічних процесів. 

Часто досліджувані не знають про істинні цілі експеримент або 

взагалі не знають про те, що вони є об'єктом експериментального впливу. 

Це посилює проблему забезпечення етичності психологічного 

експерименту. 

Розв'язання потребує і проблема «подвійної суб'єктності» коли на 

перебіг експерименту впливають особливості уявлень дослідника — 

суб'єкта про характер взаємодії досліджуваного зі світом. Досліджуваний 

— об'єкт і одночасно суб'єкт цієї взаємодії може не зрозуміти або не 

сприйняти експериментальне завдання, і саме це (а не рівень розвитку 

психічних якостей) зумовить низький рівень виконання 

експериментального завдання або навпаки, бажаючи виконати завдання 

якнайкраще (розцінюючи експериментальну процедуру як ситуацію 

експертизи), змінить звичайний темп діяльності. Тобто в ситуації 

експерименту у досліджуваного може проявитися мотивація соціального 

схвалення, коли він хоче допомогти експериментатору і поводиться саме 

так, або прагне до самопрезентації (намагається виглядати краще перед 



самим собою і, у зв'язку з цим, не «піддаватися» експериментальному 

впливу). 

Щодо експериментатора, то результати досліджень дають змогу 

припустити вплив його біосоціальних якостей (віку, статі, зовнішності, 

національності), психосоціальних (рівня тривожності, потреби в 

соціальному схваленні, агресивності), ситуативних факторів (настрою, 

стану здоров'я, особистого знайомства з досліджуваним) тощо на перебіг 

експерименту й інтерпретацію його результатів. 

Умови і засоби підвищення валідності (від англ. validity — 

«достовірність») експерименту розглядає спеціальна дисципліна — 

експериментальна психологія. 

 

5.Допоміжні методи психології (опитування, тестування, 

вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних 

характеристик, самооцінка) 

Крім основних, у психології використовують допоміжні методи. Це, 

насамперед, методи опитування, до яких належать інтерв'ювання, 

різновидом якого є бесіда й анкетування. 

Взагалі опитування можна визначити як метод збору первинної 

вербальної інформації, що ґрунтується на безпосередньому (інтерв'ювання) 

і опосередкованому (анкетування) соціально-психологічному контакті між 

респондентом (від англ. response — «відповідь») і дослідником. Опитування 

має на меті визначити ставлення респондента до певних проблем, його 

ціннісні орієнтації, факти з його біографії, плани на майбутнє тощо. 

Інтерв'ювання (від англ. interviev — «зустріч», «бесіда») — метод 

одержання інформації в ході усного безпосереднього спілкування 

передбачає реєстрацію й аналіз відповідей на питання, а також вивчення 

особливостей невербальної поведінки опитуваних. 

Залежно від умов проведення дана процедура може бути одиничною 

чи багаторазовою, індивідуальною чи груповою. 

За метою організації, крім власне дослідницького інтерв'ю, виділяють 

діагностичне, що використовується на ранніх етапах психотерапії як засіб 

проникнення у внутрішній світ клієнта і розуміння його проблем, і клінічне, 

яке являє собою терапевтичну бесіду, тобто є способом надання 

психологічної допомоги в усвідомленні людиною внутрішніх утруднень, 

конфліктів, прихованих мотивів поведінки, шляхів саморозвитку 

особистості. 

За формою спілкування інтерв'ю поділяються на вільні, 

стандартизовані і напівстандартизовані. 

Вільне інтерв'ю являє собою бесіду, в якій дослідник має можливість 

самостійно змінювати спрямованість, порядок і структуру питань, 



домагаючись необхідної ефективності процедури. Характеризується 

гнучкістю тактики побудови діалогу в межах заданої теми, максимальним 

урахуванням індивідуальних особливостей респондентів, порівняно 

більшою природністю умов опитування. Істотним його недоліком є 

утрудненість зіставлень усіх отриманих результатів, зумовлена широкою 

варіативністю питань, що задаються. Перевагою є надання респондентам 

найкращих можливостей для формулювання власних точок зору більш 

глибокого вираження своїх позицій. 

У силу зазначених особливостей вільне інтерв'ю (бесіда) звичайно 

використовується на початкових стадіях психологічного дослідження. У 

цьому випадку бесіда подібна до збирання анамнезу про історію розвитку 

досліджуваної особистості і доповнюється аналізом документів. Анамнез 

(від лат. «по пам'яті») відомості про минуле досліджуваного, що 

одержують від нього самого чи (за об'єктивного анамнезу) від осіб, які 

добре знали його. Здебільшого метод бесіди використовується в процесі 

спостереження і паралельно з ним. Найбільш ефективний метод бесіди у 

вивченні мотивів поведінки, вчинків і дій людини. Однак, з'ясовуючи 

мотиви, варто враховувати щирість відповідей. Застосовується метод 

бесіди і під час вивчення результатів продуктивної праці. 

Існує ряд вимог до бесіди як методу. Основною з них є 

невимушеність. Не можна перетворювати бесіду в опитування. 

Найбільший результат дає бесіда у випадку встановлення особистого 

контакту дослідника з досліджуваною людиною. Важливо при цьому 

ретельно продумати бесіду, представити її у формі конкретного плану, 

задач, проблем, що підлягають з'ясуванню. Метод бесіди припускає поряд з 

відповідями і постановку питань досліджуваними. Така двостороння бесіда 

дає більше інформації з проблеми, що вивчається, аніж тільки відповіді 

досліджуваних на поставлені питання. 

Доцільно передбачити можливість дістати в ході бесіди необхідні 

відомості й непрямими прийомами. Наприклад, досліджуючи інтереси 

особистості, значно більших результатів можна домогтися не постановкою 

прямого запитання: «Чим ви цікавитесь?», а непрямим шляхом, 

організувавши, наприклад, бесіду про той чи інший життєвий факт, про 

переглянуту кінокартину, спектакль чи прочитану книгу. При цьому 

важливо фіксувати не тільки відповідь, а й поведінку досліджуваного: 

особливості його мови, жестів, міміки, емоційне ставлення до конкретних 

явищ. 

Істотним у ході проведення бесіди є вміння дослідника уточнити 

факти, що цікавлять його під час безпосередньої бесіди, не прибігаючи до її 

протоколювання. Запис найчастіше позбавляє бесіду невимушеності, 

насторожує людину, робить її відповіді штучними, надуманими, тому 

відповіді звичайно фіксуються після проведення бесіди. 

Бесіди можна проводити не тільки з одним чи декількома 

досліджуваними, а з групою. Така форма дослідження дає можливість 



відповіді однієї людини зіставити зі сукупністю думок групи. У ході бесіди 

можливий вплив з боку дослідника на досліджуваних, тому формулювати 

питання треба без натяку на настановну, визначену самим питанням, 

відповідь. 

Стандартизоване інтерв'ю передбачає проведення опитування за 

чітко розробленою схемою, однаковою для всіх респондентів, Інтерв'юеру 

не дозволяється змінювати формулювання чи порядок запитань, а також 

задавати нові запитання. Всі умови процедури регламентовано. Як 

наслідок, забезпечується високий ступінь порівнянності всіх 

індивідуальних результатів, скорочується до мінімуму кількість помилок 

під час формулювання питань, підвищується надійність підсумків 

опитування. Усе це набуває особливого значення в тих випадках, коли 

необхідно опитати велику кількість людей, використовуючи для обробки 

інформації засоби статистики. 

Однак думки респондентів при цьому звичайно не мають повного 

вираження, а саме опитування набуває дещо формального характеру, що 

утруднює досягнення потрібного контакту між дослідником і опитуваними. 

Напівстандартизоване інтерв'ю засноване на використанні двох 

видів запитань. Одні з них — обов'язкові, основні — мають бути задані 

кожному респонденту, інші, що уточнюють, — застосовуються в бесіді чи 

вилучаються з неї інтерв'юером, залежно від відповідей на основні 

запитання. 

Тим самим досягається певна варіативність опитування, можливість 

врахування індивідуальних особливостей респондентів і зміни 

комунікативної ситуації. Водночас отримані в такий спосіб відомості 

зберігають значну порівнянність. Дослідник активно керує діалогом, за 

необхідності фокусуючи увагу опитуваних на яких-небудь додаткових 

аспектах проблем, що обговорюються. 

Однак при цьому він не виходить за межі заздалегідь складеного 

переліку запитань. Діяльність дослідника під час проведення 

напівстандартизованого інтерв'ю деякою мірою нагадує загальну схему 

функціонування комп'ютерних програм (якщо, ... то..., протилежному 

випадку...). Якщо респондент сказав (чи не сказав) що-небудь чи виявив 

(не виявив) яку-небудь поведінкову реакцію, то йому задається певне 

додаткове запитання. Якщо він повівся якось інакше, то йому задається 

інше запитання і т.п. 

Стосовно мети дослідження звичайно розрізняють два види запитань 

інтерв'юера: процедурні (функціональні), спрямовані на оптимізацію ходу 

опитування (у тому числі такі, що виявляють ступінь інформованості 

респондента щодо умов його проведення, знання мети інтерв'ю, а також 

сприяють встановленню підтримці контакту з інтерв'юером), і запитання 

тематичні (інформаційні), за відповідями на які надалі отримують ті чи 

інші психологічні висновки. 



За своїм змістом запитання можуть бути такі, що виявляють 

фактичну інформацію про соціальне положення респондента події його 

минулого життя; висвітлюють суб'єктивні думки, що з'ясовують мотиви 

поведінки опитуваного, його життєві позиції, ставлення до себе і до інших; 

уточнюють інтенсивність думо ставлень, емоційних реакцій. 

Залежно від характеру відповідей запитання можуть припускати 

одержання коротких, односкладових, стислих чи розгорнутих, великих 

відповідей, що детальніше виражають думки і позиції респондентів. 

Процедура інтерв'ювання має чітку мету, вимагає попереднього 

планування дій щодо збору інформації, обробки отриманих результатів. 

Отже, важко назвати скільки-небудь значуще дослідження не тільки 

у психології, а й у будь-якій науці про людину, де б не виявилася 

інформація, що була отримана зі слів опитуваних осіб під час 

інтерв'ювання. 

Однак інтерв'ювання з повною підставою вважається одним з 

найбільш суб'єктивних методів у сучасному арсеналі наукової пізнання. У 

ньому є надзвичайно великий ризик здобуття недостовірного чи навмисно 

випадково перекрученого повідомлення (в силу, зокрема, феномену 

«соціальної бажаності», коли респондент, бажаючи виглядати добре в очах 

інтерв'юера, дає відповіді, що, можливо, не відбивають його дійсного 

ставлення до проблеми). 

Анкетування передбачає проведення письмового опитування за 

допомогою анкет. 

Звичайно анкета являє собою деяку сукупність запитань, які 

рекомендується розташовувати у такому порядку: 

• спочатку мають бути запитання нейтральні, націлені на одержання 

якоїсь фактичної інформації про певні події в житті респондента; 

• потім — складніші, спрямовані на з'ясування настановлень, думок, 

оцінок індивіда, після цього йдуть запитання, метою яких є 

поглиблення та уточнення інформації, що отримана в попередніх 

відповідях; 

• заключну частину становлять запитання, що стосуються об'єктивного 

положення і статусу особистості (стать, вік, родинний стан, професія 

і т.п.) опитуваного. 

Такий порядок опитування зумовлений необхідністю перебороти 

психологічний бар'єр, що може виникнути в респондента в процесі 

анкетування. 

Усі запитання анкети залежно від їхнього змісту можна умовно 

поділити на дві великі групи: запитання про факти, дії в минулому і 

сьогоденні, а також про продукти діяльності, та про мотиви, оцінки і думки 

індивідів. 



Якщо за допомогою першої групи запитань дослідник може дістати 

об'єктивні відомості про опитуваного (про те, що він знає і пам'ятає), то за 

допомогою другої групи він може довідатися про те, що думає опитуваний, 

якою є його думка з приводу того чи іншого явища, що він має намір 

робити і чому. Оскільки ці запитання стосуються внутрішнього світу 

людини, то саме тут психолог зіштовхується з найбільш сильним 

психологічним бар'єром, що виявляється або в небажанні взагалі 

відповідати, або в прагненні давати розпливчасті відповіді. З метою 

подолання психологічного бар'єра запитання другої групи рекомендується 

формулювати як непрямі. Наприклад, ми прагнемо з'ясувати ставлення 

людини до думки іншого. Неправильним було б у цьому випадку лобове 

формулювання запитання: «Чи погодитесь Ви з думкою іншої людини, 

якщо вона не збігається з Вашою?» Більш доцільна тут непряма постановка 

запитання: «Деякі люди говорять, що їм не цікаво вислухувати тих, хто 

намагається переконати їх в тім, з чим вони не згодні. А Ви як вважаєте, чи 

мають рацію такі люди?». 

Отже, за формою розрізняють прямі (лобові), непрямі, відкриті, 

закриті запитання. 

Запитання називається відкритим, якщо відповідь на нього дається 

самим респондентом. Якщо ж у формулюванні містяться варіанти 

можливих відповідей (перелік певних альтернатив) і опитуваний повинен 

зупинити свій вибір на якійсь одній чи декількох з них, то запитання 

називається закритим. Перелік альтернатив може бути якісного характеру, 

наприклад: 

«Що Вас приваблює у Вашій роботі?» 

• Робота різноманітна, цікава; 

• робота вимагає кмітливості, змушує підвищувати технічні знання; 

• престижність роботи; 

• гарний заробіток; 

• фізично легка робота; 

• гарна організація праці», або іншого характеру, наприклад, за 

ступенем вираженості ознаки: 

«Чи задоволені Ви своєю роботою?» 

• Дуже задоволений; 

• задоволений; 

• не зовсім задоволений; 

• не задоволений; 

• дуже не задоволений. 

Велике значення мають чітке визначення змісту запитань і правильне 

їх формулювання, що усуває двозначність розуміння даних запитань, а 

також докладні інструкції про порядок заповнення анкети, ретельна 

обробка отриманого матеріалу, правильне використання статистичних 

методів обробки інформації. 



Важливим також є врахування формальних (зовнішніх) 

характеристик анкети: загальний вигляд (адже анкета мусить привертати до 

себе увагу), розташування запитань і варіантів відповідей (найдовша 

відповідь, за даними Ю. С. Альошиної, обирається найчастіше незалежно 

від змісту). 

Велике значення для отримання достовірної інформації має 

звернення до респондента, що має безпосередньо передувати запитанням і 

мотивувати його до відповіді. При цьому слід указати, з якою метою 

проводиться дослідження, якими будуть наслідки анкетування, підкреслити 

важливість відповіді саме даного респондента тощо. 

Позитивним аспектом анкетного методу, порівняно з інтерв'юванням, 

є те, що тут можливо дістати великий за обсягом матеріал за невеликий 

проміжок часу. 

Недоліком є те, що неможливо в разі потреби уточнити деякі 

відповіді на запитання анкет і виключена можливість співставлення 

відповідей з реальною діяльністю і поведінкою досліджуваних, що 

утруднює контроль ефекту «соціальної бажаності» відповідей. 

Тестування як метод психології передбачає визначення наявності, 

особливостей і рівня розвитку певних психічних властивостей 

досліджуваного на основі виконання ним певних завдань. Тестування 

проводиться за допомогою власне тестів, опитувальників, проективних 

методик. 

Власне тести передбачають використання стандартизованих запитань 

і завдань, які мають певну шкалу значень. Стандартизованість означає, 

по-перше, подання в певних, чітко визначених формах інструкцій, 

процедури проведення, способів реєстрації матеріалів; по-друге, 

співставлення первинних даних, що були отримані за певною методикою, зі 

спеціально розробленою шкалою оцінок, яка є або результатом обробки 

даних дослідження великої і репрезентативної вибірки (статистичні норми) 

або описом вимог суспільства до рівня розвитку даної властивості 

(соціально-психологічний норматив). 

Розрізняють за змістом: 

• тести інтелекту, коли досліджується рівень розвитку 

пізнавальних процесів людини; 

• тести здібностей, за якими оцінюються можливості оволодіння 

знаннями, навичками, вміннями та рівень загальних і 

спеціальних здібностей; 

• тести досягнень, що спрямовані на визначення успішності в 

різних видах діяльності, рівень знань, умінь, навичок у певній 

сфері (навчальній, професійній тощо); 

• тести особистості або опитувальники, за якими відбувається 

оцінювання рівня розвитку особистості, насамперед 

мотиваційної та емоційно-вольової сфер, особливостей 



поведінки за певних ситуацій, зокрема в міжособистісних 

стосунках.  

За часом виконання розрізняють: 

• тести швидкості, основним показником є темп розв'язання завдань; 

• результативності, коли часові обмеження впроваджуються лише з 

метою забезпечення стандартизації. 

Крім того, тести бувають індивідуальними і груповими (залежно від 

кількості досліджуваних), усні і письмові (залежно від форми відповіді), 

бланкові, предметні, апаратурні, комп'ютерні (залежно від матеріалу 

оперування під час виконання тестових завдань), вербальні і невербальні 

(залежно від характеру стимульного матеріалу) тощо. 

Можливість отримати досить точну інформацію про рівень розвитку 

певних якостей в досить невеликий проміжок часу є, безумовно, перевагою 

даного методу. Однак тестування має й недоліки: результати його не 

враховують історію розвитку хвороби, втому, натренованість у 

розв'язуванні завдань подібного роду; невисоку точність прогнозу на 

тривалий час (коли на зміну психічних показників може, наприклад, 

вплинути зміна мотивації людини). 

Опитувальники являють собою стандартизовані самозвіти і мають 

на меті визначення рис розвитку особистості, мотивів, інтересів, ціннісних 

орієнтацій, настановлень тощо. За формою подання вони нагадують анкети, 

але відрізняються від них: 

• спрямованістю на вивчення особистісних якостей, а не думок і 

фактів біографії, причому в основу запитань покладено, як правило, 

певну теоретичну концепцію автора; 

• наявністю певних норм, стандартизацією процедури застосування й 

інтерпретації; 

• контролем за достовірністю відповідей за так званими шкалами 

правдивості; 

• перевіркою (у тому числі і за допомогою статистичних методів) 

достовірності змісту. 

Проективні методики передбачають створення для досліджуваного 

досить невизначеної ситуації, коли в її тлумаченні головним виявляється не 

об'єктивний, а суб'єктивний зміст, те ставлення, яке спричинює дана 

ситуація. Л. Бурлачук і С. Морозов, спираючись на підхід Л. Франка, 

наводять таку класифікацію проективних методик: 

• конститутивні тести, спрямовані на надання смислу матеріалу, його 

структуруванню; 

• конструктивні тести, що передбачають створення (конструювання) 

цілого з окремих деталей; 

• інтерпретаційні, що спрямовані на тлумачення, інтерпретацію подій, 

пропонованих ситуацій, зображень; 

• катартичні, що передбачають творчу діяльність в особливо 

організованих умовах; 



• експресивні, мають на меті малювання чи подібну діяльність на 

вільну або задану тему; 

• імпресивні, що вимагають вибору, надання переваги певним 

стимулам; 

• аддитивні, що передбачають завершення фрази розповіді і т. п.  

Перевагою проективних методик є можливість дослідити 

неусвідомлювану сферу особистості. Разом з тим тлумачення результатів є 

досить суб'єктивним, до того ж існує ймовірність, що дослідник, 

насамперед, може зосередитися на даних, які мають особливу значущість 

не для досліджуваного, а для нього особисто (через існування власних 

неусвідомлюваних проблем). 

Вивчення продуктів діяльності як метод психології має на меті 

вивчення психологічних особливостей людей, які з певних причин не 

можуть підлягати безпосередньому спостереженню чи експериментуванню 

(наприклад, вивчення психологічних особливостей людей, що жили в 

минулі часи). Цей метод широко використовується для вивчення продуктів 

творчої діяльності людини, насамперед дітей, які часто не в змозі ще 

подати розгорнутий словесний звіт. 

Особливо поширеним є вивчення різноманітної документації 

(щоденників, офіційних документів, листів, преси тощо), для чого 

використовується контент-аналіз. 

Контент-аналіз (від англ. «зміст» і грец. «розкладання, 

розчленовування») — метод виявлення й оцінки характеристик інформації, 

що містяться в текстах і мовних повідомленнях. Передбачає чітку 

формалізацію процесів осмислення матеріалу і містить у собі: виділення 

системи опорних понять (категорій аналізу); відшукання їхніх індикаторів 

— слів, словосполучень, суджень і т.п. (одиниць аналізу); статистичну 

обробку даних. До числа його безсумнівних переваг відносять можливість 

точної реєстрації зовні нерозрізнених показників в об'ємних масивах 

емпіричних даних, здатність до виявлення прихованих тенденцій і 

закономірностей, допустимість здійснення відстроченого за часом аналізу 

подій і ситуацій, відносну об'єктивність процедур і надійність результатів, 

відсутність проявів ефекту впливу дослідника на поведінку досліджуваних. 

По суті, контент-аналіз припускає переклад якісно представленої 

інформації на мову підрахунку. Для цього необхідно, по-перше, мати 

досить об'ємний і змістовно багатий текст, а по-друге, мати певний рівень 

дослідницької підготовленості, що дає змогу ефективно реалізувати 

потенціал даного методу. 

Поряд з цим варто пам'ятати, що контент-аналізу властиві і деякі 

обмеження. Так, відомо, що характер інформації багато в чому 

визначається задумами її автора і специфікою форм пред'явлення. Тому 

цілком можливе прийняття дослідником задуму за документальність чи 

неврахування якихось істотних даних, унаслідок недостатньої виразності їх 



в оброблюваному матеріалі. Перекручування інформації можуть виникати і 

з вини дослідника, нездатного, приміром, адекватно виділити категорії 

аналізу, врахувати всі наявні варіанти їх словесного вираження. 

Крім того, далеко не завжди матеріал піддається необхідній 

формалізації. Важко було б застосувати даний метод, скажімо, до опису 

поведінки ліричного героя поетичного доробку. 

У сучасній психологічній практиці контент-аналіз знаходить своє 

застосування в трьох різновидах: як основний метод досліджень; як 

складова частина використовуваного комплексу дослідницьких методів; у 

вигляді допоміжної процедури обробки даних, отриманих іншими 

емпіричними способами. 

Основний зміст методу експертних оцінок полягає в раціональній 

організації роботи одного чи декількох фахівців над поставленою 

проблемою з реєстрацією і наступною обробкою отриманих даних. 

У психологічному дослідженні експертне оцінювання може 

розглядатися як самостійний метод пізнання, так і у вигляді істотного 

компонента процедур спостереження, опитування, експерименту, аналізу 

продуктів діяльності тобто, скрізь, де має місце нестандартизований 

перехід від ознак до висновків. Ті чи інші різновиди експертизи 

застосовуються на будь-якому етапі дослідження: у визначенні його цілей і 

задач, у побудові і перевірці гіпотез, під час виявлення проблемних 

ситуацій, інтерпретації даних, для обґрунтування адекватності 

використовуваного інструментарію, у процесі вироблення рекомендацій і 

т.ін. 

В експертному оцінюванні велику роль відіграє так звана моніторна 

група, діяльність якої звичайно полягає у формулюванні дослідницької 

задачі, підборі компетентних фахівців, їх інструктажі, розробці оцінних 

параметрів, забезпеченні роботи експертів, зокрема в математико-

статистичній обробці даних, логіко-семантичному оформленні суджень. Це 

своєрідні «експерти з організації експертиз». 

Недоліки в здійсненні моніторної діяльності негативним чином 

позначаються на якості оцінних процедур. Справа в тому, що розглянутий 

нами метод належить до категорії суб'єктивних. Це, нагадаємо, означає 

визнання факту, що результати експертного оцінювання значною мірою 

залежать не тільки від об'єкта дослідження, а й від характеристик тих осіб, 

які виконують це дослідження. 

Іноді експерта порівнюють з вимірювальним «пристроєм», який, на 

жаль, не завжди здатний до точної роботи. З одного боку, це може бути 

пов'язане з тими чи іншими його якостями (некомпетентністю, 

упередженістю, несумлінністю, незацікавленістю в успіху справи, 

непевністю в собі і т.п.), з іншого боку, може бути наслідком цілого ряду 

прорахунків моніторної групи (наприклад, нечіткість у визначенні цілей 

роботи, здійснення експертного опитування без спеціально розробленої 



програми, невиразність інструкцій з оцінювання, недостатнє врахування 

впливу факторів перекручування вірогідності результатів експертизи, 

поверховість в обробці суджень експертів тощо). 

Варто зауважити, що основною задачею моніторної діяльності є 

максимальне наближення оцінок експертів до істини. Суб'єктивність 

методу зовсім не свідчить про його неефективність. Експертне оцінювання 

стає способом здобуття недостовірної інформації тільки в тих випадках, 

коли погано підібрані фахівці і неякісно організовано їхню роботу. 

Залежно від задач конкретного дослідження, методи психології 

втілюються в конкретні методики (наприклад, метод спостереження 

реалізується різним чином у ході дослідження трудового колективу і 

навчальної групи). 

6.Підведення підсумків лекційного заняття. 

 

 

Лекція 3 

Тема:  Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Відчуття і сприймання. 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність і структуру пізнавальних 

психічних процесів; 

- усвідомити значення психічних процесів у житті людини; 

- ознайомитись із відчуттями тп сприйманням;  

- сформулювати поняття, уявлення про порги чутливості та 

інші феномени психіки. 

    ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості 

поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, 

осмислене ставлення до виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання 

(властивостей предметів, часу, дій, руху тощо);  



- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку 

технічних умінь у процесі навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, 

активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 

Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні 

рекомендації), мультимедійний проектор. 

Ключові поняття: Чуттєве пізнання, відчуття, аналізатор, контактні 

відчуття, дистантні відчуття, екстерорецептори, інтерорецептори, 

пропріорецептори, чутливість, поріг чутливості, адаптація, адекватний 

подразник, сенсибілізація, синестезія. 
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педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 157 с. 

 Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2001. – 288 с. 

 Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, 

перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 272 с. 

 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с. 

 Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632 с. 

 Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб. – К.: Знання. 2007. – 367 с. 

2.Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982 . 

– 215 с. 

 

План лекційного заняття 

1.Організаційна частина заняття. 

2.Загальна характеристика пізнавальних психічних процесів. 

3.Поняття про відчуття. 

4.Основні властивості відчуттів. 



5.Поняття про сприймання. 

6.Властивості сприймання. 

7.Підведення підсумків лекції. 

 

1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про 

відчуття 

Пізнавальна діяльність — це процес відображення в мозку людини 

предметів та явищ дійсності. 

Відображення реальності в людській свідомості може відбуватися на рівні 

чуттєвого та абстрактного пізнання. 

Чуттєве пізнання характеризується тим, що предмети і явища об'єктивного 

світу безпосередньо діють на органи чуття людини — її зір, слух, нюх, 

тактильні та інші аналізатори і відображуються у мозку. До цієї форми 

пізнання дійсності належать пізнавальні психічні процеси відчуття та 

сприймання. Враження, одержані за допомогою відчуттів і сприймань, 

несуть інформацію про зовнішні ознаки та властивості об'єктів, утворюючи 

чуттєвий досвід людини. Вищою формою пізнання людиною дійсності є 

абстрактне пізнання, що відбувається за участю процесів мислення та 

уяви. У розвиненому вигляді ці пізнавальні процеси властиві тільки 

людині, яка має свідомість і виявляє психічну активність у діяльності. 

Істотною особливістю мислення та уяви є опосередкований характер 

відображення ними дійсності, зумовлений використанням раніше здобутих 

знань, досвіду, міркуваннями, побудовою гіпотез тощо. Об'єктом пізнання 

у процесах мислення та уяви є внутрішні, безпосередньо не дані у 

відчуттях властивості об'єктів, закономірності явищ і процесів. Важливу 

роль у пізнавальній діяльності людини відіграє пам'ять, яка своєрідно 

відображає, фіксує й відтворює те, що відображується у свідомості у 

процесі пізнання. Важливою характеристикою пізнавальної діяльності є 

емоційно-вольові процеси, які спонукають особистість до активних дій, 

вольових актів. 

Пізнання предметів і явищ об'єктивної дійсності, психічного життя людини 

здійснюється всіма пізнавальними процесами. Підґрунтям розумового 

пізнання світу, яким би складним воно не було, є чуттєве пізнання. Разом з 

тим сприймання, запам'ятовування, відтворення та інші процеси неможливі 

без участі в них розумової діяльності, переживань і вольових прагнень. Але 

кожний з цих процесів має певні закономірності й постає у психічній 

діяльності або як провідний, або як допоміжний. 

2.Поняття про відчуття 

Відчуття — пізнавальний психічний процес відображення в мозку 

людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпосередній 

дії на органи чуття людини. 

Відчуття — це найпростіший психічний процес, первинна форма 

орієнтування живого організму в навколишньому середовищі. З відчуттів 



починається пізнавальна діяльність людини. За допомогою різних 

аналізаторів вона відбирає, нагромаджує інформацію про об'єктивну 

реальність, про власні суб'єктивні стани й на підставі одержуваних вражень 

виробляє адекватні умовам способи реагування на зовнішні та внутрішні 

впливи. Органи чуття — це єдині канали, по яких зовнішній світ проникає 

у свідомість людини. Відображуючи об'єктивні характеристики предметів і 

явищ, відчуття існують у свідомості як суб'єктивні образи об'єктивного 

світу. Ця особливість відчуттів зумовлена, з одного боку, природою самих 

відчуттів як продукту відображувальної діяльності мозку, а з іншого — 

психічним складом особистості, що відчуває. Для відчуттів характерне їх 

позитивне або негативне емоційне забарвлення. Приємні або неприємні 

відчуття сигналізують про позитивну чи негативну дію подразника й 

викликають відповідну дію на нього. Життєва і гностична роль відчуттів 

дуже важлива, оскільки вони є єдиним джерелом наших знань про 

зовнішній світ і про нас самих. 

 Фізіологічне підґрунтя відчуттів 

Вчення про вищу нервову діяльність розкриває науково-природничі 

підвалини відчуттів. І. Сєченов та І. Павлов своїми дослідженнями 

показали, що відчуття — це своєрідні рефлекторні дії, фізіологічним 

підґрунтям яких є нервові процеси, що виникають у результаті впливу 

подразників на органи чуття, або аналізатори.  Аналізатори — це органи 

тваринного, у тому числі й людського, організму, які аналізують 

навколишню дійсність і виокремлюють у ній ті чи інші різновиди енергії: 

зоровий аналізатор виокремлює світлову енергію, або коливання 

електромагнітних хвиль; слуховий — звуки, тобто коливання повітря; 

смаковий, нюховий — хімічні властивості речовин; шкіряний — теплові, 

механічні властивості предметів та явищ, що спричинюють ті чи інші 

відчуття. У кожному аналізаторі є периферійна, аналізуюча частина, або 

рецептор, тобто орган чуття, призначенням якого є виокремлення в 

навколишній дійсності світла, звуку, запаху та інших властивостей. Інша 

його частина — провідний шлях від рецептора до центральної частини 

аналізатора, розміщеної в мозку.  

Органічні порушення будь-якої частини аналізатора — периферійної, 

провідної або центральної — спричинюють або сліпоту, або глухоту, або 

втрату нюху, смаку тощо залежно від того, який аналізатор порушено. 

Якщо порушується лише центральна частина аналізатора, виникає 

нерозуміння почутого, побаченого, хоча відчуття світла чи звуку існує. 

Фізіологічним підґрунтям простіших відчуттів та чутливості на перших 

етапах життя людини є природжена безумовно-рефлекторна діяльність 

нервової системи. Складніші відчуття зумовлюються умовно-

рефлекторною, аналітико-синтетичною діяльністю головного мозку. 

Класифікація і різновиди відчуттів 

Існують різні класифікації органів відчуттів і чутливості організму до 

подразників, що надходять до аналізаторів із зовнішнього світу або 



зсередини організму. Залежно від міри контакту органів чуття з 

подразниками розрізняють чутливість контактну (дотикову, смакову, 

больову) та дистантну (зорову, слухову, нюхову). Як самостійні 

виокремлюють температурні відчуття, що є функцією особливого 

температурного аналізатора, який здійснює терморегуляцію і теплообмін 

організму з навколишнім середовищем. Температурні відчуття належать 

також до дотикових. За розміщенням рецепторів в організмі — на поверхні, 

всередині організму, в м'язах і сухожилках — розрізняють відчуття 

екстероцептивні, що відображують властивості предметів та явищ зов-

нішнього світу (зорові, слухові, нюхові, смакові), інтероцептивні, що 

несуть інформацію про стан внутрішніх органів (відчуття голоду, спраги, 

втоми), та пропріоцептивні, що відображують рухи органів тіла і його стан 

(кінестетичні та статичні). Відповідно до системи аналізаторів 

розрізняють відчуття зорові, слухові, дотикові, больові, температурні, 

смакові, нюхові, голоду і спраги, статеві, кінестетичні та статичні. Кожний 

із цих різновидів відчуття має певний орган (аналізатор), певні зако-

номірності виникнення та перебігу. 

Органом зорових відчуттів є око, в якому розрізняють частини — 

світлозаломлюючу (рогівка, зіниця, скловидне тіло) та світлочутливу 

(сітківка з її чутливими до денного кольорового світла колбочками і 

чутливими до темряви паличками). Чутливість ока до кольорів є різною. До 

синього кольору чутливість у 40 разів менша, ніж до жовтого. 

Найяскравішою є жовто-зелена частина спектра. Найсвітлішим є жовтий 

колір, від якого світлість спадає у бік червоного та фіолетового. 

За звичайних умов людина здатна розрізняти близько 150 кольорів за кольоровим 

тоном, 20 відтінків — за насиченістю, близько 200 — за світлістю. Під впливом вправ 

кольорова чутливість збільшується. 

Чутливість до кольорів може ослаблюватися в результаті травм, захворювань. У 5-7 

відсотків чоловіків і 1-1,5 відсотка жінок спостерігається дальтонізм, тобто нездатність 

розрізняти кольори. Це явище спадкового походження. Воно передається здебільшого 

по чоловічій лінії — від батька через доньку до внуків. Дальтонізм є протипоказанням 

для професійної діяльності, яка потребує розрізнення кольорів — кольорової сиг-

налізації, при фарбуванні та ін. 

Слухові відчуття сприймаються за допомогою вуха — органа, у будові 

якого розрізняють звукопровідну та звукочутливу частини. Звукопровідна 

частина вуха — зовнішнє вухо, барабанна перетинка, ковадло, молоточок 

та стремено, що містяться в середньому вусі. Вони проводять коливання 

звукової хвилі до центральної частини вуха, в якій міститься звукочутлива 

його частина — кортіїв орган. Він складається із слухової мембрани, попе-

речні волоконця якої довжиною 0,04-0,5 мм резонують на звукові хвилі, що 

надходять із середнього вуха, викликають збудження чутливих клітин 

кортієвого органа. Це збудження передається слуховим нервом до слухової 

ділянки кори великих півкуль головного мозку (скронева доля). 

Функція органа слуху полягає в аналізі звуків з коливанням 16-20000 Гц і диференціації 

їх на шуми і тони. Голосність, або інтенсивність, звука залежить від амплітуди 

коливання звукової хвилі, її визначають у белах або децибелах (децибел у 10 разів 



менший від бела). Найменше зростання або зниження голосності, яке може відчувати 

людське вухо, дорівнює одному децибелу. 

Тембр розвивається у дітей з розвитком мовлення. Діти вже в першому 

півріччі свого життя здатні реагувати на спів, музику, на інтонації 

мовлення, розрізняють ритмічний бік мовлення, а наприкінці першого року 

життя — звуки мови. Тактильні, больові й температурні відчуття є 

функціями органів, розміщених у шкірі. 

Тактильні відчуття дають знання про міру рівності та рельєфності 

поверхні предметів, що відчувається при їх обмацуванні. Найбільше 

органів тактильного відчуття розміщено на пучках, кінчику язика. При 

сильному тисненні на згадані органи відчувається біль. Тактильні відчуття, 

як і зір, відіграють велику роль у сприйманні форми, розміру предметів, 

розташуванні їх у просторі. Вони особливо розвинені у сліпих, 

компенсуючи відсутність зору при сприйманні деяких просторових явищ. 

На цьому принципі побудована азбука Брайля для сліпих, в якій літери 

зображено у вигляді опуклих крапок. Больові відчуття, органів яких на 

зовнішній і внутрішній поверхнях тіла найбільше, сигналізують про 

порушення тканини і, що природно, викликають захисну реакцію. 

Спрямованість уваги на біль посилює його, а відвернення — ослаблює 

больові відчуття. Відчуття болю, що зафіксоване в центральній частині 

больового аналізатора (у корі головного мозку), спричинює ілюзію болю в 

ампутованих кінцівках (так званий фантомний біль). Температурні 

відчуття (холоду, тепла) спричинюються контактом з предметами, що 

мають температуру вищу або нижчу, ніж температура тіла. Можна 

викликати парадоксальні відчуття тепла та холоду: дотик до холодного 

спричинює відчуття тепла, а дотик до теплого — відчуття холоду. 

Температурні відчуття зумовлюються і органічними процесами 

(кровообігом), і психічними станами (емоційними переживаннями). Ці 

стани знайшли у мові образні вирази: «кидає то в жар, то в холод». 

Температурні відчуття сигналізують про міру сприятливості оточення для 

життєдіяльності, про стан здоров'я організму. Вібраційне чуття яскраво 

виявляється у глухих і сліпих. Глухі та сліпі реагують на вібрацію 

предметів, відчувають її ритмічність. Органа вібраційного чуття поки що 

не знайдено. Це чуття значною мірою пов'язане із зоровою та слуховою 

чутливістю. Вібраційне чуття є професійно важливим у тих спеціальностях, 

де вібрація предмета свідчить про якісні особливості діяльності. Нюхові 

відчуття здійснюються спеціальними нюховими пухирцями, розміщеними 

на внутрішній поверхні носа. Не тільки тварини, а й людина дуже чутлива 

до запахів. Нюхові відчуття сигналізують організму про придатність 

продуктів для вживання, про стан (чисте чи несвіже) повітря. Орган нюху 

людини дуже чутливий до запахів. Людина нюхом може відчути наявність 

у повітрі дуже незначних часточок пахучої речовини (трояндової олії, 

сірководню, мускусу тощо). Наприклад, у собак нюх так розвинений, що 

вони можуть відчути одну молекулу пахучої речовини, розчиненої в 

одному кубічному сантиметрі рідини. Нюхові відчуття важливі не лише для 



життєдіяльності, а й для деяких професій: фахівці з деяких спеціальностей 

міру хімічної реакції або придатність продуктів випробовують нюхом. 

Органом смакових відчуттів є спеціальні чутливі до хімічних подразників 

колбочки, розміщені на язиці та піднебінні. Середня і нижня частини язика 

смакових органів не мають. Розрізняють чутливість до гіркого і 

найменшою мірою — до солодкого. Смаки здатні до змішування, тому 

відчувається кисло- чи гіркувато-солодке. Це дає можливість комбінувати 

різні смакові властивості продуктів у харчовій промисловості. Смакові 

відчуття, як і нюхові, мають важливе значення для життя — вони 

сигналізують про міру придатності харчових продуктів для вживання. Ця 

чутливість професійно необхідна в кулінарних спеціальностях. Наприклад, 

у харчовій промисловості дегустація продуктів потребує високої смакової 

чутливості та здатності диференціювати наявність у продуктах тих чи 

інших смакових речовин, щоб регулювати їх виготовлення. Смакові 

відчуття розвиваються під впливом вправляння та життєвої практики або 

ослаблюються, якщо не підкріплюються. Статичні, або гравітаційні, 

відчуття відбивають положення нашого тіла у просторі: лежання, стояння, 

сидіння, рівновагу, падання. Рецептори цих відчуттів містяться у 

вестибулярному апараті внутрішнього вуха (присінок, півколові канали). 

При зміні тіла відносно площини землі (при їзді, на воді, у літаку) та при 

захворюванні вестибулярного апарата виникає запаморочення, втрачаються 

рівновага, орієнтація у просторі. Порушення діяльності вестибулярного 

апарату протипоказане для спеціальностей пілота, космонавта, для роботи 

на судні. Кінестетичні відчуття відбивають рухи та стани окремих частин 

тіла: рук, ніг, голови, корпуса. Рецепторами цих відчуттів є спеціальні 

органи, розміщені у м'язах і сухожиллях. Тиск на ці органи під час рухів 

викликає відчуття положення тіла. Кінестетичні відчуття, даючи знання 

про силу, швидкість, міру рухів, сприяють регуляції цілої низки дій. У 

багатьох професіях, у фізичній культурі ці відчуття сприяють координації 

рухів. Мовні кінестезії є засадовими стосовно артикуляції. Отже, фор-

мування кінестетичних відчуттів у процесі навчання та виховання — 

важливе завдання освітніх, фізкультурних установ, трудового виховання та 

навчання. Органічні відчуття сигналізують про такі стани організму, як 

голод, спрага, самопочуття, утома, біль, їх аналізатори містяться всередині 

організму і реагують на міру достатності в організмі поживних речовин, 

кисню або на наявність в органах тіла, у нервовій системі продуктів 

розпаду, що відбувається під час праці, вживання недоброякісних 

продуктів, алкоголю та ін. 

Основні властивості відчуттів 

Кожне відчуття виникає й розвивається за певними закономірностями. 

Проте всі відчуття мають багато спільного — якість, інтенсивність і 

тривалість. Відмітні особливості відчуттів — адаптація, синестезія, 

сенсибілізація, вправність та взаємодія. 

Якість відчуттів — це особливість, якою одне відчуття відрізняється від 

інших, наприклад кольоровий тон, особливості слухових, нюхових, 



смакових відчуттів тощо. Якість відчуттів викликається специфічними 

різновидами подразників, що надходять ззовні до органів чуття. Вона 

зумовлюється будовою органу відчуття, здатною відображати вплив енергії 

зовнішнього світу. Інтенсивність відчуттів — це кількісна характеристика 

відчуттів, тобто більша чи менша сила їх виявлення. Інтенсивність 

відчуттів залежить від сили подразника, що їх викликає. Але ця залежність 

досить складна і має певні закономірності. Серед них насамперед 

виявляються чутливість аналізатора та пороги цієї чутливості. Під 

чутливістю розуміють здатність аналізатора реагувати на дію адекватного 

подразника, відчувати його. Спеціальні психологічні та фізіологічні 

дослідження показали, що адекватний подразник викликає відчуття тоді, 

коли інтенсивність його дії, його сила досягає певного рівня, порогу. 

Підпорогова сила подразника відчуття не викликає. Отже, порогом 

відчуття називають такий рівень інтенсивності подразника, який здатний 

викликати відчуття. Розрізняють пороги абсолютний і розрізнений, або 

диференційний. 

Верхній поріг чутливості — це та максимальна сила подразника, яка ще 

викликає адекватне відчуття. Подальше збільшення його сили викликає 

неадекватне відчуття — больове або якесь інше. Абсолютна чутливість і 

величина порогу відчуття перебувають в оберненій залежності. Чим вища 

чутливість, тим нижчий поріг чутливості, і навпаки, при слабкій чутливості 

поріг відчуття зростає, тобто потрібна більша інтенсивність подразника, 

щоб викликати відчуття його дії. Поріг відчуття залежить від багатьох 

індивідуальних особливостей людини — природжених (тип нервової системи, чут-

ливість аналізатора) та набутих (праця, умови виховання, стан здоров'я). Належні умови 

життя, праця, виховання сприяють розвитку тієї чи іншої чутливості, а несприятливі 

спричинюють її згасання. Віддалення верхнього абсолютного порогу від нижнього 

характеризує діапазон чутливості особистості. У похилому віці цей діапазон значно 

зменшується.  

Чутливість до різниці сили подразників, як і абсолютна чутливість, 

перебуває в оберненій залежності. При кращій чутливості її поріг менший, 

а при слабшій — більший, тобто в першому випадку різниця буде меншою, 

а у другому — більшою. 

Відчуття сили подразника може підвищуватись і знижуватись. Зниження 

чутливості викликається адаптацією, тобто пристосуванням органу чуття 

до подразника. Орган зору, пристосовуючись до яскравого світла, знижує 

свою чутливість, а в темряві вона більш як у 200 тисяч разів підвищується. 

Явище адаптації помітно виявляється в тактильній, нюховій, слуховій 

чутливості. У больовій і статичній чутливості вона виявляється значно мен-

шою мірою. Адаптація аналізатора до сили подразника має як позитивне, 

так і негативне значення. В одних випадках зменшення відчуття сили 

подразника сприяє життєдіяльності (адаптація до сильних звуків, незначна 

адаптація до стану організму в просторі), а в інших — завдає значної шкоди 

(нюхова адаптація за умов загазованого середовища). На відміну від 

адаптації аналізатора до подразника можна спостерігати збільшення 

чутливості, або сенсибілізацію, до подразника. Якщо старанно, пильно 



вдивлятися, вслуховуватися, смакувати, то чутливість до властивостей 

предметів та явищ стає чіткішою, яскравішою, і предмети та їх якості 

набагато краще розрізняються. Діяльність аналізаторів не є ізольованою, 

вони взаємодіють. Ця взаємодія виявляється по-різному: в одних випадках 

як синестезія відчуттів, наприклад, чуття кольоровості звуку («малиновий 

дзвін»), теплоти кольорів — «холодні» або «гарячі» тони кольорів тощо, а в 

інших — як збільшення або зменшення чутливості одних подразників під 

дією інших. Доведено, що освітлення ока підвищує слухову чутливість, а 

слабкі звуки підвищують зорову чутливість, миття голови холодною водою 

підвищує чутливість до червоного та ін. 

У відчуттях відбувається післядія в аналізаторах. Це явище пояснюється 

певною інертністю нервових процесів, яка спричинюється до того, що 

відчуття подразника (зорового, дотикового, слухового тощо) 

продовжується якийсь час після припинення його дії. Відчуття світла, 

наприклад, якийсь час триває, коли лампу вимкнено, відчуття тиску 

предмета на плечі триває після того, як його вже скинули. У зоровій 

чутливості післядія в аналізаторі виявляється в послідовних образах, у 

змішуванні кольорів. 

3. Поняття про сприймання 

Безпосередньо контактуючи з навколишнім світом, людина одержує 

інформацію не лише про певні властивості та якості, що притаманні тим 

або іншим об'єктам чи явищам, відчуваючи їх, а й відомості про самі 

об'єкти як цілісні утворення. Таке цілісне їх відображення в мозку людини 

характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання — 

сприймання. 

Сприймання — це психічний процес відображення в мозку людини 

предметів та явищ у цілому, у сукупності всіх їх якостей та 

властивостей при безпосередній дії на органи чуття. 

У сприйманні предмета як своєрідного синтезу його властивостей 

відбувається реакція на комплексний подразник, рефлекс на відношення 

між його якостями. У результаті сприймання виникають суб'єктивні образи 

сприйманих об'єктів — уявлення. Процес сприймання відбувається у 

взаємозв'язку з іншими психічними процесами особистості: мисленням (ми 

усвідомлюємо об'єкт сприймання), мовою (називаємо його словом), 

почуттями (виявляємо своє ставлення до нього), волею (свідомим зусиллям 

організовуємо перцептивну діяльність). Важливу роль у сприйманні 

відіграють емоційний стан особистості, її прагнення, переживання змісту 

сприйнятого. Емоції постають як мотив, внутрішнє спонукання до пізнання 

предметів та явищ. У сприйманні предметів та явищ світу важливу роль 

відіграють активність, дієвість особистості, яка виявляється в рухах органів 

чуття, спрямованих на об'єкти, які сприймаються, в їх обмацуванні, 

обстеженні зором їх контурів, окремих частин. У всіх різновидах 

сприймання моторний компонент сприяє виокремленню предмета серед 

інших об'єктів. На це звернув увагу І. Сєченов, вказуючи на те, що 



сенсорний і руховий апарати у набутті досвіду об'єднуються у 

відображувальну систему. Практичні дії — це одна з основних передумов 

адекватного сприймання предметів та явищ об'єктивної дійсності. 

7.Різновиди сприймання 

У чуттєвому пізнанні відчуття та сприймання виявляються в єдності. 

Сприймання поза відчуттями не буває. Розрізняють сприймання за 

сенсорними особливостями (зорові, слухові, нюхові, дотикові, смакові, 

кінестетичні, больові та ін.), відношенням до психічного життя 

(інтелектуальні, емоційні, естетичні), складністю сприймання (сприймання 

простору, руху, часу). 

Сенсорний склад сприймання багато в чому збігається з відчуттям. На відміну від 

відчуття специфічне у сприйманні полягає в тому, що той чи інший бік зорового, 

слухового, тактильного сприймання стає предметом усвідомлення, розумінням його 

значення для життя. Сенсорне сприймання предметів та явищ дійсності відбувається у 

комплексі, взаємодії органів чуття: зору та кінестетичних відчуттів, зору і слуху тощо. 

При цьому один з різновидів сприймання постає як провідний, а інші — як допоміжні. 

Наприклад, у музичній діяльності провідним завжди є слух, а допоміжним — 

кінестетична чутливість. У кваліфікованого хірурга кінестетична чутливість відіграє 

важливу роль: контролює і регулює рухи, потрібні під час оперування. 

За відношенням до психічного життя особистості сприймання набуває 

особливого значення. В об'єкті сприймання може специфічно постати 

інтелектуальний або емоційний бік предмета чи явища, що пізнається. 

Наукові знання потребують інтелектуального їх сприймання, тобто 

сприймання змісту, розуміння понять і термінів, виконуваних дій, 

посиленої дії пам'яті, уваги, мислення. Емоційне ж сприймання яскраво 

постає при сприйманні художніх, мистецьких творів. У цьому різновиді 

сприймання провідну роль відіграє його емоційний бік, безпосередній 

вплив сприйманого об'єкта на почуття — моральні, естетичні. Певна річ, 

художнє сприймання відбувається в єдності з інтелектуальним. Розуміння 

того, що сприймається, є необхідною його передумовою, але емоційне 

переживання в художньому сприйманні визначає його характер: 

піднесеність або пригніченість настрою, переживання високого, комічного, 

трагічного, що збуджується сприйманим матеріалом. Сприймання за 

змістом — це сприймання простору, руху, часу. У сприйманні простору, 

руху та часу беруть більшу чи меншу участь різні аналізатори в їх 

взаємозв'язку. 

Сприймання простору відбувається за участю зорового, кінестетичного та 

слухового аналізаторів. Об'єктом просторових сприймань є диференціація 

розмірів і форм предметів, віддалі, розміщення їх у просторі, глибини, 

рельєфу. Сприймання розмірів на око і дотик досягає значної досконалості. 

Сприймання горизонтальних ліній точніше, ніж сприймання вертикальних. 

У сприйманні простору велику роль відіграє окомір. Просторові явища 

досить точно сприймаються також тактильно та кінестетично. Сліпі, 

наприклад, вивчаючи географію, виконуючи трудові дії, успішно 



орієнтуються дотиком на рельєфному глобусі у розміщенні деталей 

об'єктів праці. 

Слухом людина достатньо успішно сприймає напрямок звуків у просторі: 

далеко, близько, вгорі, внизу, праворуч, ліворуч. Напрямок на слух можна 

визначити з точністю до 10 градусів. При моноуральному сприйманні 

звуку точність сприймання напрямків порушується. 

Сприймання віддалі, глибини та рельєфності відбувається по-різному при 

монокулярному та бінокулярному баченні. При бінокулярному сприйманні 

(сприймання двома очима) точність визначення віддалі набагато більша, 

ніж при монокулярному (сприймання одним оком). Сприймання глибини та 

рельєфу залежить від того, як відображається предмет на сітківці ока: в 

кореспондуючих чи диспаратних точках сітківки. 

Якщо збуджуються кореспондуючі точки сітківки, тобто такі, що симетрично розміщені 

у правому та лівому оці від центральної ямки, то зображення сприймається як один 

предмет, в одній площині. Якщо ж сприйнятий предмет на сітківці зображується дис-

паратно, тобто в обох очах по-різному віддалено від центральної ямки, то предмет 

бачимо або подвоєним, якщо диспаратність значна, або об'ємно, рельєфно, якщо 

диспаратність є незначною. На цьому принципі побудовано стереоскопи, 

стереоскопічне кіно. 

При сприйманні простору залежно від розміщення предметів у просторі 

виникають зорові ілюзії, тобто неточне сприймання розмірів, 

паралельності, опуклості, угнутості. Пряма паличка, занурена у склянку з 

водою, здається зігнутою; розмір сонця вранці та ввечері здається більшим 

порівняно з тим, як воно сприймається в зеніті; два однакових кути, 

однакових кружечки, однакові лінії здаються різними серед більших або 

менших за розміром зображень таких самих предметів тощо. 

У сприйманні простору важливу роль відіграють акомодація та 

конвергенція органа зору. Акомодація — це зміна опуклості кришталика 

відповідно до віддалі предмета, а конвергенція — спрямування очей на 

предмет сприймання. Ці фізичні зміни в органі зору пов'язані зі 

сприйманням віддалі та обсягу предмета. 

Сприймання руху — це відображення зміни положення предметів у 

просторі. Сприймання руху залежить від того, як сприймається рухомий 

предмет стосовно іншого нерухомого чи рухомого предмета. У першому 

випадку рух предмета сприймається адекватніше, ніж у другому. При 

сприйманні рухомого предмета відносно іншого предмета, що рухається в 

одному з ним напрямку або у протилежному напрямку, може виникнути 

ілюзія відсутності або прискорення руху. Нерухомий предмет, відносно 

якого сприймається рух іншого предмета, здається рухомим, але його рух 

сприймається у протилежному напрямку. 

Якщо в полі зору немає нерухомого предмета, відносно якого сприймався рухомий 

предмет, то рух сприймається у 15-20 разів повільнішим. Рух літака на тлі безхмарного 

неба здається повільнішим. 



Сприймання часу полягає у відображенні тривалості та послідовності дії подразника на 

організм. Спеціального органу для сприймання часових явищ немає. У сприйманні часу 

беруть участь усі аналізатори, відбиваючи тривалість їх дії. Важливу роль у сприйманні 

часу відіграють різні органічні зміни, ритмічність їх дії (дихання, серцебиття тощо). 

Безпосереднє сприймання тривалості часу є незначним (0,75 с). Триваліші інтервали 

людина сприймає в результаті поділу та відліку їх рівними частинами в межах однієї 

секунди. Отже, великі інтервали часу сприймаються опосередковано. 

Сприймання послідовності відбувається завдяки перервам у тривалості дії 

подразників на аналізатори. Сприймання тривалості залежить від ставлення 

до змісту, характеру сприйманого об'єкта. Сприймання цікавого викликає 

ілюзію швидкості перебігу часу, а сприймання нецікавого, неприємного, 

вимушене очікування створюють ілюзію уповільнення тривалості дії. 

Знання різновидів сприймання та їх закономірностей має важливе значення 

для формування професійних якостей фахівця. 

 Властивості сприймання 

Важливою умовою успішного сприймання об'єктів дійсності є його 

вибірковість. Вибірковість предмета сприймання зумовлюється потребами 

та інтересами людини, необхідністю у знаннях, професійною 

спрямованістю тощо. 

Основні властивості сприймання: предметність, цілісність, структурність, 

константність та осмисленість. Предметність сприймання виявляється у 

співвіднесенні відомостей про об'єкти із самими об'єктами як носіями 

певної інформації. Така об'єктивація одержуваних вражень у конкретних 

об'єктах реального світу забезпечує орієнтувальну та регулювальну функції 

у практичній діяльності людини. Предметність сприймання є набутою 

властивістю, що формується у процесі активної взаємодії суб'єкта з 

об'єктивним світом і базується на певній системі дій, приводить до 

розуміння предметності світу. 

Предмети та явища сприймаються як єдине ціле, в якому його окремі компоненти 

постають в єдності. Відсутність у предметі якогось одного його боку або деталі не 

заважає цілісному сприйманню. Предмет як ціле, ставлення до нього як цілого, що утво-

рилося у процесі набуття досвіду, визначає його структуру. Лише у процесі аналізу 

предмет розчленовується на складові, виокремлюються ті чи інші його характеристики. 

Цілісно сприйняте не завжди осмислюється як предмет, що має певну 

структуру. Осмислення сприйнятого залежить від досвіду та знань 

особистості. Тому одні й ті самі предмети людьми різного рівня 

культурного розвитку, дітьми та дорослими сприймаються та 

осмислюються по-різному. За мірою осмислення сприйнятого 

виокремлюють синкретичне сприймання, характерними ознаками якого є 

нерозчленованість, злитість сприйманого. Воно спостерігається у дітей, у 

малодосвідчених людей. Синкретизм спричинює неадекватність 

сприймання. При такому сприйманні предмет у свідомості не постає у 

специфічних, притаманних йому особливостях і може сприйматись як 

інший предмет, який чимось нагадує сприймане. Деякі психологи 



пояснюють синкретизм сприймання дітей та малокультурних дорослих їх 

біологічною недорозвиненістю. Таке пояснення синкретизму безпідставне. 

Синкретизм залежить переважно від досвіду, знань особистості, які 

набуваються в єдності з розвитком, дозріванням організму. 

Константність сприймання полягає в тому, що форма, розмір, колір предметів 

сприймаються більш-менш стереотипно незалежно від умов, за яких предмет 

сприймається. Колір кам'яного вугілля сприймається як чорний, хоча на сонці він 

здається жовтуватим; циліндр сприймаємо як круглий, хоча в деяких положеннях його 

форма нагадує еліпс. Засадовими стосовно константного сприймання є динамічні 

стереотипи, тобто утворені тимчасові нервові зв'язки під впливом багаторазового 

сприймання предмета в певній системі, послідовності, структурі. 

У сприйманні предметів та явищ важливу роль відіграють попередній 

досвід, попередні уявлення особистості. Залежно від повноти їх змісту, 

спрямованості, організованості сприймане відображається у свідомості 

більш-менш адекватно. Зміст попереднього досвіду, спорідненість його із 

сприйманим об'єктом, інтерес до нього є тією передумовою ефективності та 

адекватності сприймання, яку називають апперцепцією. У багатьох 

випадках людина у предметах бачить те, що вона хоче в них побачити 

залежно від особистісної установки на сприймання. 

Сприймання визначається як об'єктивними, так і суб'єктивними умовами. 

Серед об'єктивних умов, які забезпечують адекватність сприймання, 

потрібно враховувати яскравість, звучність, динамічність предмета, тобто 

силу подразника, та фізичні умови сприймання: освітленість предмета, 

віддаль від особи, що сприймає, будову самого предмета — структуру, де 

чітко виявляються його компоненти, контрастність тла та фігури. 

Замасковані предмети, різні види камуфляжу, які призводять до частковою 

або повного злиття предмета з тілом, сприймаються нечітко, неадекватно. 

Серед суб'єктивних умов сприймання особливо важливими є уважність і 

спостережливість. 

Сприймання може порушуватися в результаті органічних ушкоджень кори 

великих півкуль головного мозку. Травми голови, крововиливи викликають 

сенсорну або моторну афазію (несприймання мови, порушення вимови, 

втрату здатності синтезувати, узагальнювати), нездатність, наприклад, 

абстрагувати колір від предмета й переносити його на інший предмет. Під 

впливом глибоких переживань, прагнень щось побачити, почути, виника-

ють галюцинації, тобто відчуття предметів, звуків, запахів, яких насправді 

немає, які не діють на наші органи чуття. Галюцинації мають внутрішнє 

походження, без відповідного зовнішнього подразнення. Під час 

галюцинацій у корі великих півкуль головного мозку активізуються раніше 

утворені тимчасові нервові зв'язки під впливом дії тих чи інших предметів 

та явищ дійсності. 

 

Лекція 4 



Тема: Пам’ять. Увага. Мислення. Уява. Мовлення. 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про пам’ять, увагу, мислення, уяву, 

мовлення; 

- усвідомити значення пізнавальних психічних процесів для 

формування дитячої психіки; 

- ознайомитись із психологічними чинниками ; 

- сформулювати поняття, уявлення про пізнавальну сферу дітей 

із порушенням мовлення. 

    ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості 

поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, 

осмислене ставлення до виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання 

(властивостей предметів, часу, дій, руху тощо);  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку 

технічних умінь у процесі навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, 

активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 

Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні 

рекомендації), аудіовізуальні (планшет). 

Ключові поняття:  пам’ять, увага, мислення, уява, мовлення. 
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План лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Поняття про пам'ять. 

3. Поняття про уяву. 

4. Поняття про увагу 

5. Поняття про мислення. 

6. Поняття про мовлення. 

1. Поняття про пам'ять 

Враження, які отримує людина, відображуючи об'єктивну дійсність 

через свої органи чуття чи у процесі розумової діяльності, не зникають 

безслідно, а фіксуються в мозку і зберігаються в ньому у вигляді образів, 

уявлень про об'єкти та явища, що сприймалися раніше. У разі потреби, 

набутий досвід може бути відтворений і використаний у діяльності. 

Закріплення, зберігання та наступне відтворення людиною її 

попереднього досвіду називається пам'яттю. 

Пам'ять є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки пам'яті 

людина може здобувати необхідні для діяльності знання, вміння та 

навички. Пам'ять — неодмінна умова психічного розвитку людини. Нові 

зрушення в її психіці завжди ґрунтуються на попередніх досягненнях, на 

здобутках, зафіксованих у пам'яті. Завдяки пам'яті зберігається цілісність 

«Я» особистості, усвідомлюється єдність її минулого та сучасного. Без 

запасу уявлень пам'яті неможливими були б розумова діяльність, створення 

образів уяви, орієнтування в навколишньому середовищі взагалі. 

Позбавлена пам'яті людина, зауважував І. Сеченов, постійно перебувала б у 

стані новонародженого, була б істотою, не здатною нічого навчитися, ніщо 

опанувати. 

У пам'яті розрізняють такі основні процеси: запам'ятовування, 

зберігання, відтворення та забування. 

Залежно від матеріалу, який запам'ятовується, виокремлюють пам'ять 

образну, словесно-логічну, емоційну та рухову. 



За тривалістю утримання матеріалу, що запам'ятовується, пам'ять 

поділяють на короткочасну, довготривалу та оперативну. 

2. Теорії пам'яті 

Перші спроби науково пояснити феномен пам'яті на психологічному 

рівні були зроблені асоціативним напрямом психології. Центральним в 

асоціативній психології є поняття асоціації, що означає зв'язок, 

з'єднування. Асоціація — обов'язковий принцип усіх психічних утворень. 

Механізм асоціації полягає у встановленні зв'язку між враженнями, що 

одночасно виникають у свідомості. Залежно від умов, необхідних для їх 

утворення, асоціації поділяють на три типи: за суміжністю, схожістю та 

контрастом. 

Асоціація за суміжністю — це відображення в мозку людини 

зв'язків між предметами та явищами, які йдуть один за одним у часі 

(суміжність у часі) або перебувають поряд один з одним у просторі 

(суміжність у просторі). Асоціації за суміжністю виникають при 

згадуванні подій, свідком яких була людина, при заучуванні навчального 

матеріалу тощо. 

Асоціація за схожістю спостерігається тоді, коли в мозку 

відображуються зв'язки між предметами, схожими у певному відношенні 

(помилкове сприймання незнайомої людини як знайомої). 

Асоціація за контрастом утворюється при відображенні в мозку 

людини предметів та явищ об'єктивної дійсності, що пов'язані між собою 

протилежними ознаками (високий — низький, швидкий — повільний, 

веселий — сумний тощо). 

Особливим різновидом асоціацій є породжені потребами 

пізнавальної діяльності та життя людини причинно-наслідкові асоціації, 

які відбивають не лише збіг подразників у часі та просторі, їх схожість і 

відмінність, а й причинні залежності між ними. 

Причинно-наслідкові асоціації є ключовими стосовно міркувань і 

логічних конструкцій. 

Рішучої критики асоціативна теорія зазнала від гештальтпсихології. 

Центральним поняттям нової теорії був «гештальт» — образ як цілісна 

організація структури, яка не зводиться до суми її окремих частин. Тому 

утворення зв'язків ґрунтується на організації матеріалу, що визначає й 

аналогічну структуру слідів у мозку за принципом подібності за формою. 



Фізіологічна теорія пам'яті тісно пов'язана з важливими 

положеннями вчення І. Павлова про вищу нервову діяльність. 

Згідно з вченням І. Павлова, матеріальним підґрунтям пам'яті є 

пластичність кори великих півкуль головного мозку, її здатність 

утворювати нові тимчасові нервові зв'язки, умовні рефлекси. Утворення, 

зміцнення та згасання тимчасових нервових зв'язків є фізіологічним 

підґрунтям пам'яті. Запам'ятоване зберігається не як образ, а як «слід 

пам’яті», як тимчасові нервові зв'язки, що утворились у відповідь на дію 

подразника. Фізіологічне підґрунтя пам'яті тісно пов'язане із зако-

номірностями вищої нервової діяльності. Вчення про утворення 

тимчасових нервових зв'язків — це теорія запам'ятовування на 

фізіологічному рівні. Умовний рефлекс — це акт утворення зв'язку між 

новим і раніше закріпленим змістом, що становить підґрунтя акту 

запам'ятовування. Для розуміння причинної зумовленості пам'яті 

важливого значення набуває поняття підкріплення. Підкріплення — це 

досягнення безпосередньої мети дії індивіда, або стимул, що мотивує дію, 

це збіг знову утвореного зв'язку з досягненням мети дії, а якщо тільки 

зв'язок збігся з досягненням мети, він залишився й закріпився (І. Павлов). 

Фізіологічне розуміння підкріплення співвіднесене з психологічними 

поняттями мети дії. Це пункт об'єднання фізіологічного та психологічного 

аналізу механізмів пам'яті. Запам'ятовування того, «що було», не мало б 

сенсу, якби його не можна було використовувати для того, «що буде». 

У поясненні механізмів пам'яті є ще так звані фізична, біохімічна та 

хімічна теорії пам'яті. 

Згідно з фізичною теорією пам'яті проходження будь-якого 

збудження через певну групу клітин (нейронів) залишає після себе 

фізичний слід, що призводить до механічних та електронних змін у 

синапсах (місце стикання нервових клітин). При зоровому сприйманні 

предмета відбувається немовби його обстеження оком по контуру, що 

супроводжується рухом імпульсу по відповідній групі нервових клітин, які 

немовби моделюють сприйнятий об'єкт у вигляді просторово-часової 

нервової структури. Цю теорію називають ще теорією нейронних 

моделей. Процес утворення та активізації нейронних моделей і є засадовим 

стосовно процесів запам'ятовування, відтворення та збереження. 

Встановлено, що аксони, які відходять від клітин, стикаються з 

дендритами іншої клітини або повертаються до тіла своєї клітини. У 

результаті такої структури виникає можливість циркуляції реверберуючих 

кіл збудження різної складності. Так виникає самозарядження клітини, 



збудження не виходить за межі певної системи. Це так званий 

нейрофізіологічний рівень вивчення механізмів пам'яті. 

Біохімічна теорія пам'яті виражається гіпотезою про двоступеневий 

характер процесу запам'ятовування. Суть його полягає в тому, що на 

першій стадії, одразу ж після впливу подразника, у мозку відбувається 

короткочасна електрохімічна реакція, яка викликає зворотні фізіологічні 

процеси у клітині. Друга стадія виникає на ґрунті першої — це власне 

біохімічна реакція, пов'язана з утворенням протеїнів. Перша стадія триває 

секунди (або хвилини) і є механізмом короткочасної пам'яті. Друга стадія, 

яка характеризується необоротністю хімічних змін у клітинах, вважається 

механізмом довготривалої пам'яті. 

Прихильники хімічної теорії пам'яті вважають, що специфічні 

зміни, які відбуваються в нервових клітинах під впливом зовнішніх 

подразників, і є механізмами процесів закріплення, збереження та 

відтворення слідів одержаних вражень. 

3. Різновиди пам'яті 

За змістом залежно від того, що запам'ятовується і відтворюється, 

розрізняють чотири види пам'яті: образну, словесно-логічну, рухову та 

емоційну. 

Образна пам'ять виявляється в запам'ятовуванні образів, уявлень 

конкретних предметів, явищ, їх властивостей, наочно даних зв'язків і 

відносин між ними. 

Залежно від того, якими аналізаторами сприймаються об'єкти при їх 

запам'ятовуванні, образна пам'ять буває зоровою, слуховою, дотиковою, 

нюховою тощо. 

Фізіологічним підґрунтям образної пам'яті є тимчасові нервові 

зв'язки першосигнального характеру. Проте в ній бере участь і друга 

сигнальна система. Мова постає як засіб усвідомлення людиною її 

чуттєвого досвіду. 

Зміст словесно-логічної пам'яті — це думки, поняття, судження, 

умовиводи, які відображають предмети та явища в їх істотних зв'язках і 

відносинах, у загальних властивостях. Думки не існують без мови, тому 

пам'ять на них і називається словесно-логічною. Цей вид пам'яті 

ґрунтується на спільній діяльності першої та другої сигнальних систем. 

Словесно-логічна пам'ять є специфічно людською на відміну від 

образної, рухової та емоційної, що властиві також тваринам. 



Рухова пам'ять полягає у запам'ятовуванні та відтворенні людиною 

рухів. Виявляється вона в різних видах ігрової, трудової, виробничої 

діяльності, у діях художника, балерини та ін. Вона є підґрунтям утворення 

різних умінь і навичок, засвоєння усної та письмової мови.  

Емоційна пам'ять полягає у запам'ятовуванні та відтворенні 

людиною емоцій та почуттів. Запам'ятовуються не самі емоції, а й 

предмети та явища, що їх викликають. Наприклад, переживання почуття 

ностальгії при спогадах про країну, в якій людина виросла, але з якихось 

причин залишила її. 

Залежно від характеру перебігу процесів пам'яті останню поділяють 

на мимовільну та довільну. Про мимовільну пам'ять говорять тоді коли 

людина щось запам'ятовує та відтворює, не ставлячи перед собою 

спеціальної мети щось запам'ятати або відтворити. Коли людина ставить за 

мету щось запам'ятати або пригадати, йдеться про довільну пам'ять. 

Мимовільна і довільна пам'ять — щаблі розвитку пам'яті людини в 

онтогенезі. Пам'ять поділяють також на короткочасну, довготривалу та 

оперативну. 

Короткочасною називають пам'ять, яка характеризується швидким 

запам'ятовуванням матеріалу, його відтворенням і нетривалим зберіганням. 

Вона, як правило, обслуговує актуальні потреби діяльності й обмежена за 

обсягом. 

Довготривала пам'ять виявляється у процесі набування й 

закріплення знань, умінь і навичок, розрахованих на їх тривале збереження 

та наступне використання в діяльності людини. 

Оперативною називають пам'ять, яка забезпечує запам'ятовування та 

відтворення оперативної інформації, потрібної для використання в 

поточній діяльності (наприклад, утримання в пам'яті проміжних числових 

результатів при виконанні складних обчислювальних дій). Виконавши 

свою функцію, така інформація може забуватися. 

4. Запам'ятовування та його різновиди 

Запам'ятовування — один з основних процесів пам'яті. Важливими 

щодо нього є утворення й закріплення тимчасових нервових зв'язків. Чим 

складніший матеріал, тим складніші тимчасові зв'язки, які утворюють 

підґрунтя запам'ятовування. 

Запам'ятовування, як і інші психічні процеси, буває мимовільним і 

довільним. 



Мимовільне запам'ятовування здійснюється без спеціально 

поставленої мети запам'ятати. На мимовільне запам'ятовування впливають 

яскравість, емоційна забарвленість об'єктів. Усе, що емоційно сильно 

впливає на людину, запам'ятовується нею незалежно від наміру 

запам'ятати. Мимовільному запам'ятовуванню сприяє також наявність 

інтересу. Усе, що цікавить, запам'ятовується значно легше й утримується у 

свідомості довше, ніж нецікаве. Мимовільні форми запам'ятовування 

відбуваються тоді, коли будь-яке явище постає контрастно на загальному 

тлі. Предмети, що схожі на вже відомі раніше, мимовільно 

запам'ятовуються легше. Мимовільне запам'ятовування має велике 

значення в житті людини. Воно сприяє збагаченню її життєвого досвіду. 

Велику роль мимовільне запам'ятовування відіграє і в навчальній 

діяльності. 

Довільне запам'ятовування відрізняється від мимовільного рівнем 

вольового зусилля, наявністю завдання та мотиву. Воно має 

цілеспрямований характер; у ньому використовуються спеціальні засоби та 

прийоми запам'ятовування. 

Умови успішного запам'ятовування: 

• багаторазове розумно зорганізоване й систематичне 

повторення, а не механічне, що визначається лише кількістю повторень; 

• розподіл матеріалу на частини, виокремлення в ньому 

смислових одиниць; 

• розуміння тощо. 

Залежно від міри розуміння запам'ятовуваного матеріалу довільне 

запам'ятовування буває механічним і смисловим (логічним). 

Механічним є таке запам'ятовування, яке здійснюється без розуміння 

суті. Воно призводить до формального засвоєння знань. 

Смислове (логічне) запам'ятовування спирається на розуміння 

матеріалу у процесі дії з ним, оскільки тільки діючи з матеріалом, ми 

запам'ятовуємо його. 

Умовами успішності довільного запам'ятовування є дійовий характер 

засвоєння знань, інтерес до матеріалу, його значущість, установка на 

запам'ятовування тощо. 

5. Відтворення та його різновиди 

Відтворення — один з основних процесів пам'яті. Воно є показником 

міцності запам'ятовування і разом з тим наслідком цих процесів. Головною 



стосовно відтворення є активізація раніше утворених тимчасових нервових 

зв'язків у корі великих півкуль головного мозку. 

Найпростіша форма відтворення — впізнавання. Впізнавання є 

відтворенням, що виникає при повторному сприйманні об'єктів. 

Впізнавання буває повним і неповним. 

При повному впізнаванні повторно сприйнятий об'єкт одразу 

ототожнюється з раніше відомим, повністю відтворюються час, місце та 

інші деталі попереднього ознайомлення з ним. Повне впізнавання 

спостерігається, наприклад, при зустрічі добре знайомої людини або при 

ходінні добре відомими вулицями. 

Неповне впізнавання характеризується невизначеністю, утрудненням 

співвіднесення об'єкта, що сприймається, з тим, що було в попередньому 

досвіді. Так, почувши мелодію, людина може переживати почуття 

знайомого, проте буде неспроможною ототожнити її з конкретним 

музичним твором. 

Складнішою формою відтворення є згадування. Особливість 

згадування полягає в тому, що воно відбувається без повторного 

сприймання того, що відтворюється. Згадування може бути довільним, 

коли воно зумовлюється актуальною потребою відтворити необхідну 

інформацію, наприклад пригадати правило при написанні слова чи речення, 

відповісти на запитання, або мимовільним, коли образи чи відомості 

спливають у свідомості без будь-яких усвідомлених мотивів. Такими є 

явища персеверації. Під персеверацією розуміють уявлення, які мають 

нав'язливий характер. Образи персеверації з'являються після багаторазових 

сприймань певних предметів чи явищ або коли спостерігається сильний 

емоційний вплив на особистість. 

До мимовільного відтворення належить явище ремінісценції, або 

«виринання» у свідомості того, що неможливо було пригадати одразу після 

його запам'ятовування. Ключовим відносно ремінісценції, на думку І. 

Павлова, є зняття втоми нервових клітин, яке настає після виконання 

складного мнемічного завдання. Через деякий час ця втома зникає, і 

продуктивність відтворення зростає. 

Особливою формою довільного відтворення запам'ятованого 

матеріалу є пригадування. Потреба у пригадуванні виникає тоді, коли в 

потрібний момент не вдається пригадати те, що необхідно. У цій ситуації 

людина докладає певних зусиль, щоб подолати об'єктивні та суб'єктивні 

труднощі, пов'язані з неможливістю пригадати, напружує волю, вдається до 

пошуку шляхів активізації попередніх вражень, до різних мнемічних дій. 



Пригадування може бути складною розумовою діяльністю, яка передбачає 

поетапне відтворення всіх обставин та умов, за яких відбувався процес за-

пам'ятовування об'єкта чи явища. Від уміння пригадувати залежить 

ефективність використання здобутих знань, розвинення пам'яті як 

психічного процесу загалом. К. Ушинський одну з основних причин 

«поганої пам'яті» вбачав саме у лінощах пригадувати. Одним із різновидів 

довільного відтворення є спогади. Спогади – це локалізовані в часі та 

просторі відтворення образів минулого. У спогадах етапи життя людини 

співвідносяться нею із суспільними подіями, з важливими в особистому 

житті датами. Об'єктом спогадів як специфічної форми відтворення є 

життєвий шлях конкретної особистості в контексті історичних умов 

певного періоду, до яких вона так чи інакше була причетна безпосередньо. 

Це зумовлює насиченість спогадів різноманітними емоціями, які 

збагачують і поглиблюють зміст відтворення. 

6. Забування та його причини 

Усе, що людина запам'ятовує, з часом поступово забувається. 

Забування — процес, протилежний запам'ятовуванню. Забування 

виявляється в тому, що втрачається чіткість запам'ятованого, зменшується 

його обсяг, виникають помилки у відтворенні, стає неможливим 

відтворення і, нарешті, унеможливлюється впізнання. 

Забування — функція часу. Засадовим стосовно забування є згасання 

тимчасових нервових зв'язків, що тривалий час не підкріплювалися. Якщо 

здобуті знання тривалий час не використовуються і не повторюються, то 

вони поступово забуваються. Причиною забування є також недостатня 

міцність запам'ятовування. Щоб запобігти забуванню, потрібно добре 

заучувати матеріал. 

Забування залежить також від змісту діяльності, її організації та 

умов, за яких вона відбувається. Причиною, що погіршує запам'ятовування, 

може бути негативна індукція, зумовлена змістом матеріалу. Схожий, 

складний матеріал попереднього заняття ускладнює утворення нових 

тимчасових нервових зв'язків, знижує ефективність запам'ятовування. 

Негативний вплив раніше запам'ятованого матеріалу на оволодіння 

новим характеризується як проактивне (таке, що діє наперед) 

гальмування. З погляду психології недоцільно після математики вивчати 

фізику чи хімію. Негативний вплив наступної діяльності на зв'язки, 

вироблені в попередній діяльності, називається ретроактивним (таким, що 

діє зворотно) гальмуванням. 



Тимчасовою причиною труднощів відтворення може бути 

зумовлений ситуацією сильний імпульс пригадати, який індукує 

гальмування. Прикладом може бути стан студента на іспиті, коли він 

намагається одразу пригадати відповіді на запитання в білеті і через 

хвилювання не може цього зробити. Гальмування знімається 

переключенням думки на інші об'єкти. 

Забування — процес поступовий. Важливо акцентувати увагу на 

тому, що відбувається ослаблення і порушення раніше утворених умовних 

зв'язків. Чим менше вони закріплені, тим швидше згасають і спричинюють 

забування. Як свідчать проведені дослідження пам'яті (П. Зінченко, А. 

Смирнов та ін.), швидше забувається та інформація, якій належить 

другорядна роль у змісті запам'ятованого; тривалий час утримується 

інформація, що несе основне смислове навантаження. Найвищі темпи 

забування спостерігаються одразу після заучування матеріалу. 

Для тривалого утримання в пам'яті інформації важливо з самого 

початку забезпечити міцне її запам'ятовування і закріплення шляхом 

повторення в перші дні після того, як її було одержано. Важлива умова 

продуктивного запам'ятовування — осмисленість, розуміння того, що є 

його предметом. 

7. Індивідуальні особливості пам'яті 

Кожна особистість має індивідуальні відмінності (особливості) 

пам'яті, які виявляються в різних сферах її мнемічної діяльності. 

У процесах пам'яті індивідуальні відмінності виявляються у 

швидкості, точності, міцності запам'ятовування та готовності до 

відтворення. 

Швидкість запам'ятовування визначається кількістю повторень, 

необхідних людині для запам'ятовування нового матеріалу. 

Точність запам'ятовування характеризується відповідністю 

відтвореного тому, що запам'ятовувалося, і кількістю зроблених помилок. 

Міцність запам'ятовування виявляється у тривалості збереження 

завченого матеріалу (або у повільності його забування).  

Готовність до відтворення виявляється в тому, як швидко та легко в 

потрібний момент людина може пригадати необхідні їй відомості. 

Індивідуальні відмінності пам'яті можуть бути зумовлені типами 

вищої нервової діяльності. Швидкість утворення тимчасових нервових 



зв'язків пов'язана із силою процесів забування та гальмування, що 

зумовлює точність і міцність запам'ятовування. При сильному, але 

недостатньо рухливому гальмуванні диференціація вражень відбувається 

повільно, що може позначатися на точності запам'ятовування. Якщо у 

людини сформовані раціональні способи мнемічної діяльності, вироблені 

відповідні звички: акуратність, точність, відповідальність, то негативні 

прояви, що зумовлюються типологічними особливостями нервової 

системи, можуть коригуватися. Індивідуальні відмінності пам'яті 

виявляються і в тому, який матеріал краще запам'ятовується — образний, 

словесний чи однаково продуктивно як той, так і інший. 

З огляду на викладене у психології розрізняють такі типи пам'яті: 

наочно-образний, словесно-абстрактний, змішаний, або проміжний. Ці 

типи зумовлені частково співвідношенням першої та другої сигнальних 

систем у вищій нервовій діяльності людини, але головне — умовами життя 

та вимогами професійної діяльності. 

Так, наочно-образний тип пам'яті частіше зустрічається у 

художників, письменників, музикантів, словесно-абстрактний — у 

вчених, філософів. Змішаний тип пам'яті зустрічається у людей, у 

діяльності яких не спостерігаються помітні переваги наочно-образного чи 

словесно-абстрактного типу. Ураховувати індивідуальні відмінності пам'яті 

важливо в навчальній роботі, щоб максимально продуктивно 

використовувати потенційні можливості кожного учня та всебічно 

розвивати пам'ять. 

2. Поняття про уяву 

Відображаючи об'єктивну дійсність, людина не лише сприймає те, 

що на неї діє в певний момент, чи уявляє те, що на неї діяло раніше. Життя 

потребує від людини створення образів і таких об'єктів, яких вона ще не 

сприймала, уявлення подій, свідком яких вона не була, передбачення 

наслідків своїх дій та вчинків, програмування своєї діяльності тощо. 

Уява — це специфічно людський психічний процес, що виник і 

сформувався у процесі праці. Будь-який акт праці неодмінно містить в собі 

уяву. Не уявивши готовий результат праці, не можна приступати до роботи. 

Саме в цьому й полягає важлива функція уяви як специфічно людської 

форми випереджального відображення дійсності. Перш ніж щось робити, 

людина уявляє кінцевий результат своєї діяльності та шляхи, якими його 

буде досягнуто. Ще до того, як виготовити певну річ, людина подумки 

створює її образ. 

У житті людина створює образи таких об'єктів, яких у природі не 

було, немає й не може бути. Такими витворами людської уяви є 

фантастичні казкові образи русалки, килима-літака, Змія Горинича, в яких 



неприродно поєднані ознаки різних об'єктів. Проте якими б дивовижними 

не здавалися продукти людської уяви, підґрунтям для їх побудови завжди є 

попередній досвід людини, ті враження, що зберігаються в її свідомості. 

Уява — це процес створення людиною на основі попереднього 

досвіду образів об'єктів, яких вона ніколи не сприймала. 

До створення нових образів людину спонукають різноманітні 

потреби, що постійно породжуються діяльністю, розвитком знань, 

ускладненням суспільних умов життя, необхідністю прогнозувати 

майбутнє. 

Створення образів уяви завжди пов'язане з певним відступом від 

реальності, виходом за її межі. Це значно розширює пізнавальні 

можливості людини, забезпечуючи їй здатність передбачення та творення 

нового світу як середовища свого буття. Діяльність уяви тісно пов'язана з 

мисленням. Орієнтуючи людину у процесі діяльності, уява створює 

психічну модель кінцевого та проміжних результатів праці й цим 

забезпечує втілення ідеального образу в матеріальний чи ідеальний 

продукт. Вибір способу дій, комбінування елементів в образах уяви 

здійснюються логічними міркуваннями, виконанням різних розумових дій, 

завдяки чому зберігається зв'язок продуктів людської фантазії з реальністю, 

їх дійовий характер. Специфічність випереджального відображення 

реальності у процесі уяви виявляється в конкретно-образній формі у 

вигляді яскравих уявлень. У мисленні ця функція здійснюється 

оперуванням поняттями, унаслідок чого в образах уяви забезпечується 

опосередковане та узагальнене відображення дійсності, що й робить їх 

реалістичними, життєвими. 

Цінність уяви полягає в тому, що вона допомагає людині 

орієнтуватися у проблемних ситуаціях, приймати правильні рішення, 

передбачати результат власних дій тоді, коли наявних знань виявляється 

недостатньо для безпосередньої реалізації пізнавальної потреби. Завдяки 

уяві стають можливими результативна поведінка і діяльність особистості за 

умов неповної або сумнівної інформації. 

2. Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю 

В уяві людини завжди є певний відступ за межі безпосередньо 

даного, певний «відліт» від реальної дійсності. Проте як би далеко не сягав 

цей «відліт», у ньому завжди зберігається зв'язок з об'єктивною реальністю. 

Немає фантазії, засадовою основою якої не була б реальність. Зв'язок з 

об'єктивною дійсністю можна легко зрозуміти, проаналізувавши 

різноманітні витвори уяви. Уявляючи, наприклад, майбутнього героя свого 

твору, письменник надає йому рис людей, яких він сприймав колись, 

синтезуючи ці риси в новий образ. Так само людина використовує 

попередні враження й тоді, коли уявляє собі описувані іншими людьми 

місцевості чи події, свідком яких вона не була. 



За висловом І. Сеченова, «витвори уяви — це небачені у світі 

сполучення бачених вражень». Так, І. Котляревський в «Енеїді» пекло 

описує через предмети, взяті з дійсності (кипляча смола, вогонь, юрбища 

людей). Небаченим тут є лише поєднання цих елементів. Без потрібного 

чуттєвого досвіду, зафіксованого в пам'яті, нові образи створити 

неможливо. 

Чим різноманітніші сприймання людини, чим багатший її життєвий 

досвід, тим яскравішими, повнішими й точнішими бувають створені нею 

уявлення про предмети, яких вона безпосередньо не сприймає. Іншим 

важливим аспектом зв'язку уяви з об'єктивною дійсністю є те, що витвори 

уяви — це не довільна комбінація окремих елементів, узятих з досвіду. 

Створюючи з цих елементів образи нових об'єктів, людина зважає на відомі 

закономірні зв'язки між об'єктами. Так, прогнозуючи розвиток подій на 

основі аналізу соціальної ситуації, політик враховує логіку та зв'язок 

чинників, що взаємодіють, об'єктивні тенденції, що виявляються. 

Створювані письменником образи героїв роблять те, що вони робили б у 

житті за тих обставин, у які їх поставив автор. 

Фантазія, яка відривається від реальної дійсності, стає безсилою, 

продукти такої фантазії перетворюються на порожнє мрійництво, 

прожектерство й можуть завдати шкоди. 

Перетворення уяви на дійсність залежить від реальних потреб, 

можливостей та соціального запиту суспільства на її витвори. Наявність 

необхідних умов прискорює втілення образів уяви в життя. Прикладом 

цього може бути необхідність постійно вдосконалювати засоби обміну 

інформацією між країнами, континентами, що зумовило появу Інтернету — 

світової комп'ютерної мережі. Важливу роль у реалізації образів уяви 

відіграє те, наскільки правдиво чи спотворено відображується дійсність у 

свідомості людини, в її переконаннях, вольових якостях. Уява тісно 

пов'язана з практичною діяльністю людей, з їх працею. Співвідносячи 

витвори своєї фантазії з дійсністю, особистість має можливість 

пересвідчитися в їх реалістичності, у разі потреби вдосконалити, зробити 

чіткішими, збагатити новими рисами. Практика завжди є критерієм 

правильності та суспільної значущості продуктів людської уяви. 

Отже, уява — це своєрідна форма відображення людиною 

дійсності, де виявляється активний випереджальний характер 

пізнання нею об'єктивності світу. 

3. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси 

Як і всі інші психічні процеси, уява — це функція кори великих 

півкуль головного мозку. Фізіологічним підґрунтям уяви є утворення нових 

сполучень тих нервових зв'язків, які виникали раніше у процесі 

відображення людиною об'єктивної реальності. Для виникнення нового 

образу потрібно, щоб раніше утворені системи зв'язків, структура яких була 

детермінована характером об'єктів, що сприймалися, розпалися 



(здисоціювали) й утворили нові сполучення відповідно до нових потреб, 

що актуалізувалися в діяльності людини. Багатство образів фантазії 

залежить від оригінальності того, як у новому її продукті поєднуються риси 

відомих об'єктів, наскільки новими, нестандартними є ці поєднання. 

Діяльність уяви тісно пов'язана з емоціями, невіддільними від 

творення нового образу. Це дає підстави припустити, що механізми 

процесу уяви розташовані не лише в корі великих півкуль головного мозку, 

а й у підкоркових центрах, зокрема в гіпоталамолімбічній системі, 

пошкодження якої спричинює порушення регулятивної функції психіки, 

пов'язаної з програмуванням поведінки людини. Експериментально 

доведено, що імпульси, які надходять з підкоркових відділів мозку, 

активізують діяльність кори великих півкуль, сприяють виробленню плану 

та програми дій, що має важливе значення при створенні образів нових 

об'єктів. 

Створюючи образи об'єктів, які виявляються безпосередньо 

пов'язаними з емоційною сферою особистості, її почуттями, людський 

мозок може справляти регулювальний вплив на периферійні частини 

організму, змінювати їх функціонування. Ще у стародавні часи було 

помічено, що у деяких людей, переважно тих, які страждають на істерію, 

після роздумів про муки, що їх згідно з євангельськими текстами зазнав 

Христос, з'являлися «знаки розп'яття» на долонях, ступнях ніг у вигляді 

кривавих плям, виразок. Такі відбитки називаються стигмами (від грецьк. 

stigma — «клеймо», «рубець», «знак»). Відомі випадки, коли люди, маючи 

яскраву фантазію, змінювали температуру руки, усього тіла, уявляючи в 

ній (на ньому) кригу чи розпечений предмет. Необережно сказане лікарем 

слово може викликати у вразливого пацієнта реальне відчуття 

хворобливого стану і у нього можуть проявитися відповідні симптоми 

захворювання. Хвороби такого походження називаються ятрогенією. 

Нетактовне слово вчителя, що травмує психіку учня, породжуючи 

фантастичні страхи, може викликати нервовий розлад — дидактогенію. 

Специфічним проявом впливу образів уяви на рухову сферу 

особистості є ідеомоторні акти. Дослідженнями встановлено, що коли 

людина уявляє рух якоїсь частини свого тіла (руки, ноги, тулуба), але не 

виконує самої дії, то в м'язах, які повинні цей рух здійснити, фіксуються 

слабкі імпульси, аналогічно тим, що реєструються при реальному 

виконанні рухів. На принципі розшифрування ідеомоторних актів базується 

ефект «читання думок», коли завдяки надзвичайно тонкій чутливості деякі 

люди здатні, перебуваючи в контакті з іншою людиною, сприймати слабкі 

сигнали її ідеомоторних актів і «вгадувати», який предмет та в кого з 

присутніх сховав реципієнт. Ідеомоторними актами як засобами ідеального 

моделювання дій, які належить виконати, широко користуються 

спортсмени, танцюристи та ін. Тренери рекомендують своїм вихованцям 

перед виконанням вправи зробити це подумки, уявивши від початку до 

кінця. Таке «програмування» поліпшує результати їх реального виконання. 



Регулювальний вплив мозку на всі органи людського тіла є 

закономірним явищем. Образи уяви, що формуються у процесі діяльності 

людини, можуть посилювати цей вплив. При патології мозкової діяльності 

спостерігаються зміни функції уяви. Найчастіше такі зміни виявляються в 

галюцинаціях, коли хворий бачить неіснуючий об'єкт. При цьому образ, 

який виникає, є настільки яскравим, що людина абсолютно впевнена в його 

реальності. Тимчасовий стан галюцинації викликають наркотики. Надмірне 

вживання алкоголю може викликати хворобливий стан — білу гарячку, 

коли починаються фантастичні марення, що не узгоджуються з будь-якою 

життєвою логікою. 

4. Процес створення образів уяви 

Створення людиною образів нових об'єктів зумовлене потребами її 

життя та діяльності. Залежно від завдань, що постають перед нею, 

активізуються певні сліди попередніх вражень і утворюються нові 

комбінації асоціативних зв'язків. Цей процес набуває різної складності 

залежно від мети, змісту та попереднього досвіду людини. 

Найелементарнішою формою синтезування нових образів є 

аглютинація (від лат. aglutinare — склеювання). Це створення образу 

шляхом поєднання якостей, властивостей або частин, узятих з різних 

об'єктів. Наприклад, такими є казкові образи русалки — напівжінки, 

напівриби: кентавра — напівчоловіка, напівконя; у технічній творчості: 

тролейбуса — сполучення властивостей трамваю та автомобіля, танк-

амфібія, що поєднує властивості танка і човна. Прийомом створення нових 

образів є аналогія. Суть цього прийому полягає в тому, що створюваний 

новий образ схожий на реально існуючий об'єкт, але в ньому проектується 

принципово нова модель явища чи факту. На принципі аналогії базується 

нова галузь інженерної справи — біоніка. Біоніка виокремлює деякі 

властивості живих організмів, які стають засадовими стосовно 

конструювання нових технічних систем. Так було створено багато різних 

приладів — локатор, «електронне око» тощо. 

Нові образи можуть створюватися за допомогою наголошування. 

Цей прийом полягає в навмисному посиленні в об'єкті певних ознак, які 

виявляються домінуючими на тлі інших. Малюючи дружній шарж, 

карикатуру, художник знаходить у характері чи зовнішності людини щось 

неповторне, притаманне тільки їй і наголошує на цьому художніми 

засобами. 

Створити нові образи можна шляхом перебільшення (або 

применшення) характеристик об'єкта. Цей прийом широко 

використовується в казках, народній творчості, коли герої наділяються 

надприродною силою (Микита Кожум'яка, Котигорошко) і здійснюють 

подвиги. 

Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення 

типових образів. Цей спосіб потребує тривалої творчої роботи. Художник 



створює попередні ескізи, письменник — варіанти твору. Так, при 

малюванні картини «З'явлення Христа народові» художник О. Іванов 

зробив близько 200 ескізів. 

Уяву, яка присутня в художній творчості, можна проілюструвати 

висловлюванням К. Паустовського: «Кожна хвилина, кожне кинуте 

мимохіть слово та погляд, кожна глибока чи жартівлива думка, кожний 

непомітний рух людського серця, так само як і літаючий пух тополі чи 

вогонь зірки в нічній воді, — усе це крихти золотого пилу. Ми, літератори, 

видобуваємо їх упродовж десятиріч, ці мільйони крихт, збираємо 

непомітно для самих себе, перетворюємо на сплав і потім з цього сплаву 

виковуємо свою «Золоту троянду» — повість, роман або поему». 

Перебіг творчого процесу пов'язаний з виникненням багатьох 

асоціацій, їх актуалізація підпорядковується меті, потребам і мотивам, які 

домінують в актах творчості. 

Велику роль у створенні образів уяви відіграє практична діяльність. 

Доки створений образ існує тільки «у голові», він не завжди зрозумілий до 

кінця. Втілюючи цей образ у малюнку чи моделі, людина перевіряє його 

реальність. Засадовою стосовно створення образів уяви є взаємодія двох 

сигнальних систем. Співвідношення чуттєвого та мовного, образу та слова 

набирає різного характеру в різних видах уяви залежно від конкретного 

змісту діяльності, в яку включається створення образів. 

5. Різновиди уяви 

Діяльність уяви може бути охарактеризована залежно від участі в 

цьому процесі спеціальної вольової регуляції, від характеру діяльності 

людини та змісту створюваних образів. 

Залежно від участі волі в діяльності уяви її поділяють на мимовільну 

та довільну. 

Мимовільною є така уява, коли створення нових образів не 

спрямовується спеціальною метою уявити певні предмети чи події. 

Потреба в мимовільному створенні образів постійно актуалізується різними 

видами діяльності, в які включається особистість. У процесі спілкування 

співрозмовники уявляють собі ситуації, події, що є предметом 

обговорювання; читаючи художню чи історичну літературу, людина 

мимоволі стає спостерігачем реальних картин, що народжуються в її голові 

під впливом прочитаного. Мимовільне виникнення уявлень тісно пов'язане 

з почуттями людини. Почуття є потужним генератором яскравих образів 

уяви тоді, коли людина перебуває у тривозі перед невизначеністю 

очікуваних подій чи, навпаки, переживає емоційне піднесення перед 

участю в урочистих подіях, що мають життєво важливе для неї значення. 

Переживаючи страх, тривогу за близьких, людина подумки малює 

образи небезпечних ситуацій, а готуючись до приємної події, уявляє 

атмосферу доброзичливості, пошани з боку колег, присутніх. Прикладом 



мимовільного виникнення образів уяви є сновидіння. У стані сну, коли 

свідомий контроль за психічною діяльністю відсутній, сліди від 

різноманітних вражень, що зберігаються в мозку, легко розгальмовуються 

й утворюють поєднання, що характеризуються неприродністю та 

невизначеністю. 

Процес уяви може відбуватись як довільний, коли він спрямовується 

спеціальною метою створити образ певного об'єкта, можливої ситуації, 

уявити чи передбачити сценарій розвитку подій. Здійснення довільної 

уяви у процесі пізнання зумовлене потребою свідомої регуляції побудови 

образу відповідно до завдання та характеру виконуваної діяльності. 

Довільне створення образів спостерігається переважно у творчій діяльності 

людини. 

Залежно від характеру діяльності людини її уяву поділяють на 

творчу та репродуктивну. 

Уява, яка включається у творчу діяльність і допомагає людині 

створювати нові оригінальні образи, називається творчою. 

Уява, яка включається у процес засвоєння того, що вже створили й 

описали інші, називається відтворювальною, або репродуктивною. 

Так, у конструктора-винахідника, який створює нову машину, уява 

творча, а в інженера, який за словесним описом або кресленням створює 

образ цієї машини, — репродуктивна. 

Творча уява активізується там, де людина відкриває щось нове, 

знаходить нові способи праці, створює нові, оригінальні, цінні для 

суспільства матеріальні та духовні продукти. 

Продукти творчої уяви, їх багатство та суспільна значущість 

безпосередньо залежать від знань і життєвого досвіду особистості, її 

ставлення до діяльності, її соціальної позиції тощо. Важливу роль у творчій 

уяві відіграє мова, яка є засобом усвідомлення творчого задуму та 

інструментом аналітико-синтетичної діяльності. 

Репродуктивна уява — це процес створення людиною образів нових 

об'єктів на основі їх словесного опису чи графічного зображення. Потреба 

в репродукції образів об'єктивної дійсності — постійна й актуальна в житті 

та діяльності людини як свідомої суспільної істоти. Репродуктивна уява 

відіграє надзвичайно важливу роль у процесі спілкування людей, яке 

великою мірою спричинило її розвиток. Мовний опис явищ завжди 

потребує від людини створення відповідних образів. Репродуктивна уява 

необхідна при читанні художньої літератури, при роботі з навчальними 

посібниками з географії, біології, анатомії тощо. Образи об'єктів 

формуються також на основі їх графічного опису, наприклад, в інженерній 

справі, при користуванні схемами, картами. 



Творча і репродуктивна уяви тісно взаємопов'язані, постійно 

взаємодіють і переходять одна в одну. Цей зв'язок виявляється, з одного 

боку, в тому, що творча уява завжди базується на репродуктивній, містить 

її елементи. З іншого боку, складні форми репродуктивної уяви містять 

елементи творчої. Наприклад, у діяльності актора втілення сценічного 

образу є результатом діяльності творчої і водночас репродуктивної уяви.  

Залежно від змісту діяльності й характеру праці людини уява 

поділяється на художню, технічну, наукову та ін. 

Художня уява має переважно чуттєві (зорові, слухові, дотикові та 

ін.) образи, надзвичайно яскраві й детальні. Так, І. Рєпін, малюючи картину 

«Запорожці пишуть листа турецькому султану», писав, що голова обертом 

іде від їхнього гумору та галасу. Г. Флобер говорив, що він гостро відчував 

у роті присмак миш'яку, коли описував сцену самогубства мадам Боварі. 

Художникові, письменникові завдяки яскравості чуттєвих образів здається, 

що вони безпосередньо сприймають те, що зображують у своїх творах. 

Для технічної уяви характерними є створення образів просторових 

відношень у вигляді геометричних фігур і побудов, їх легке дисоціювання 

та об'єднання в нові сполучення, уявне перенесення їх у різні ситуації. 

Образи технічної уяви найчастіше реалізуються у креслення, схеми, на 

основі яких потім створюються нові машини, об'єкти. 

Наукова уява виявляється у побудові гіпотез, проведенні ек-

спериментів, в узагальненнях, що їх роблять при створенні понять. 

Фантазія відіграє важливу роль у плануванні наукового дослідження, 

побудові експериментальної ситуації, у передбаченні перебігу 

експерименту. При побудові наукової системи уява необхідна, щоб 

доповнити відсутні, не знайдені ще ланки в ланцюжку фактів. 

Фантазія має велике значення для плідної творчої діяльності 

вченого. Без фантазії його праця може перетворитися на діяльність із 

нагромадження наукових фактів, акумулювання своїх і чужих думок, а не 

на реальний поступ до нових винаходів, ідей, створення принципово нового 

в науці. 

Особливою формою уяви є мрія. Мрія — це процес створення 

людиною образів бажаного майбутнього. Мрія є необхідною умовою 

втілення в життя творчих задумів, коли образи уяви не можуть 

реалізуватися негайно з об'єктивних або суб'єктивних причин. У цій 

ситуації мрія постає як реальна спонука, як мотив діяльності, завдяки якому 

стає можливим завершення початої справи. Без мрії, зауважував Д. 

Писарєв, неможливо було б зрозуміти, яка спонукальна сила змушує 

людину започатковувати і доводити до кінця виснажливі й великі за 

обсягом роботи в царині мистецтва, науки та практичного життя. 

Мрія є елементом наукового передбачення, прогнозу та планування 

діяльності. Ця її функція переконливо виявляється в художній, творчій 

діяльності, державотворенні. Яскравою ілюстрацією стосовно цього є 



твори Ж.Верна, в яких він геніально передбачив витвори майбутньої 

технічної думки — підводного човна, гелікоптера. 

Мрії можуть бути реальними, дійовими та нереальними, 

безплідними. Дієвість мрії — необхідна умова втілення в життя творчих 

задумів людини, спрямованих на реальне перетворення дійсності. Такі мрії 

в певному розумінні є рушійною силою дій та вчинків людини, надають їй 

більшої цілеспрямованості у житті, допомагають долати труднощі, 

протистояти несприятливим впливам. 

Мрії можуть бути пустопорожніми, безплідними, «маніловськими». 

Тоді вони дезорієнтують людину, позбавляють її бачення реальних 

життєвих перспектив, штовхають на шлях примарного задоволення 

власних мрійницьких уподобань, роблять її нездатною протистояти 

негараздам реального буття. 

Позитивно на людину впливає тільки активна, творча мрія, яка 

збагачує її життя, робить його яскравим і цікавим. 

6. Уява і особистість 

Діяльність уяви залежить від загальної спрямованості особистості, 

від психічного життя людини взагалі. Особлива роль у створенні образів 

уяви належить інтересам, потребам, світоглядові особистості, що 

становлять її духовний світ. З діяльністю уяви пов'язане формування низки 

морально-психологічних якостей особистості: гуманності, чуйності, 

почуття обов'язку тощо. Зрозуміло, що виявити чуйність може людина, яка, 

знаючи життя та особливості характеру іншої людини, здатна уявити її 

душевний стан у певний момент. 

У силі та яскравості образів уяви виявляються типологічні 

особливості вищої нервової діяльності. Уява — один з показників, за якими 

І. Павлов відносив людей до художнього чи розумового типу. Художник 

має справу з образами (зоровим, руховим, слуховим тощо), що свідчить про 

домінуючу роль у його діяльності першої сигнальної системи, образного 

відображення світу. Отже, уява не лише впливає на перебіг психічного 

життя людини, а й зумовлює формування її важливих особистісних 

якостей. 

4. Поняття про увагу 

Особистість, перебуваючи у бадьорому стані, активно, по-дійовому 

ставиться до предметів та явищ навколишньої дійсності, до власних 

переживань: щось сприймає, запам'ятовує, пригадує, про щось думає. У 

таких випадках вона зосереджує свою свідомість на тому, що сприймає, 

запам'ятовує, переживає, тобто у цей час вона буває до чогось уважною. 

Отже, увага — це особлива форма психічної діяльності, яка 

виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих 



для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або 

власних переживаннях. 

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в 

тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Уважно 

вслуховуючись або вдивляючись у щось, людина не чує, що її кличуть, не 

помічає перешкод на дорозі. Вибірковість уваги пояснюється гальмівною 

дією значущих для особистості об'єктів і переживань стосовно менш 

значущих, які у цей час на неї діють. За такого стану об'єкти уваги 

яскравіше відображаються в нашій свідомості. 

Увага необхідна в усіх різновидах сенсорної, інтелектуальної та рухової 

діяльності. Побутує порівняння уваги з термометром, який дає можливість 

судити про переваги методів навчання та правильність його організації. 

Увагу викликають не лише зовнішні подразники, а й здатність людини 

довільно спрямовувати її на ті чи інші об'єкти. Цю здатність називають 

уважністю. Вона є характерологічною властивістю особистості, завдяки 

якій людина володіє власною увагою, а тому своєчасно й активно 

зосереджується, керує нею. Недостатній розвиток уважності виявляється в 

розсіяності та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати 

й підтримувати свою увагу у процесі діяльності внутрішніми засобами. 

Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному. 

Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у 

волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; 

інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча 

довільна увага виявляється всупереч почуттям; шукали пояснення уваги 

також у зміні змісту самих уявлень, не враховуючи спрямованості 

особистості. Насправді увага значною мірою зумовлюється відносинами 

між спрямованістю діяльності, в яку включена людина, і спрямованістю її 

психічних процесів. Увага є там, де напрямок діяльності орієнтує напрямок 

думок, помислів. Отже, увага виражає специфічну особливість процесів, 

напрямок яких регулюється діяльністю, в яку вони включені. Оскільки в 

увазі виявляється ставлення особистості до об'єкта, на який спрямована 

свідомість, то значущість предметів, явищ для людини відіграє велику роль 

при зосередженні на них уваги. Саме цим пояснюється те, що людина, 

зосередившись на якомусь об'єкті, не звертає уваги навіть на сильні 

подразники, які не стосуються того, чим вона займається, або не мають для 

людини будь-якого значення. Усе, що переживає особистість як значуще 

для неї, стає предметом її уваги. 

Природа уваги у психології розглядалася представниками різних 

психологічних напрямів і шкіл залежно від їхніх поглядів на психіку 

взагалі. Представники англійської асоціативної психології поняття 

«увага» не включали до системи психології як науки. Зосередженість вони 

тлумачили як асоціацію уявлень. 



Представники інтроспективної психології (Д. Гербарт, В. Вундт, Е. 

Тітченер) в увазі вбачали лише внутрішній суб'єктивний бік. На їхній 

погляд, увага — це стан свідомості, що характеризується ясністю, чіткістю, 

інтенсивністю наявного в ній змісту чи процесів. В. Вундт, наприклад, 

виходячи з такого розуміння, обстоював апперцептивно-волюнтаристську 

теорію уваги. Увага — це фіксаційна точка свідомості, найясніше її поле, 

зумовлене переходом змісту свідомості із зони перцепції до зони аппер-

цепції, яка, на думку В. Вундта, являє собою особливу психологічну 

активність, що є проявом невідомої нам внутрішньої сили. 

Американський психолог Е. Тітченер розумів увагу як сенсорну якість, 

яка визначає особливий стан відчуття у свідомості. Найяскравіше відчуття 

панує над іншими й набуває самостійності, виокремлюється серед них, 

підпорядковує собі менш яскраві відчуття. Е. Тітченер вважав, що 

яскравість відчуття зумовлюється особливостями нервової системи, але не 

розкривав, що являють собою ці її особливості. 

Представник фізіологічного напряму у психології Т. Ціген пояснював 

увагу не суб'єктивними станами, а боротьбою відчуттів і неусвідомлюваних 

уявлень за фіксаційну точку свідомості. Уявлення, що перемагає, стає 

усвідомленим, домінуючим. Отже, увага — це стан усвідомлення уявлення. 

Зміна уявлень є перехід уваги з одного уявлення на інше. Акт зосередження 

виникає в результаті асоціативних імпульсів відчуттів, які залежать від 

інтенсивності, ясності, сили супровідного, емоційного тону. 

Французький психолог Т. Рібо, як і І. Сеченов, вважав, що уваги без її 

фізичного вираження не буває. У цьому зв'язку він висунув теорію рухової 

уваги. Увага, стверджував він, — це не духовний акт, що діє приховано, її 

механізм руховий, тобто такий, що діє на м'язи у формі затримки. На думку 

Т. Рібо, людина, яка не вміє керувати м'язами, нездатна до уваги. 

Представники біхевіоризму, розглядаючи психологію як науку про 

поведінку, у своїй системі психології розглядають увагу лише як 

орієнтацію поведінки, як установку організму щодо зовнішніх стимулів. 

Наведені дані про розуміння уваги свідчать про складність з'ясування 

сутності уваги та особливостей її виявлення в діяльності. 

2. Фізіологічне підґрунтя уваги 

Увага, як показали дослідження, детермінується співвідношенням 

збуджень у корі великих півкуль головного мозку, викликаних 

подразниками, що діють на чуттєву сферу організму, та внутрішніми 

установками і психічними станами. Ідеї І. Павлова про орієнтувально-

рефлекторну діяльність організму, що пізніше були поглиблені 

нейрофізіологічними дослідженнями, з'ясовують фізіологічне підґрунтя 

уваги. І. Павлов під орієнтувальними рефлексами розумів активні реакції 

тварин на зміни в навколишньому середовищі, які викликають загальне 

пожвавлення й низку вибіркових реакцій, спрямованих на ознайомлення зі 

змінами в ситуації. 



Орієнтувальний рефлекс забезпечує живим істотам можливість 

пристосуватися до різноманітних зовнішніх впливів на організм. Він 

виявляється в активній установці аналізаторів на краще сприймання 

подразників, що діють на організм. І. Павлов писав про те, що щохвилини 

кожний новий подразник, який діє на нас, викликає відповідні рухи з 

нашого боку, щоб краще, повніше довідатися про цей подразник. Ми 

придивляємося до образу, що з'явився, прислухаємося до звуків, що 

виникли, посилено принюхуємося до запаху, який доходить до нас, і, якщо 

предмет поблизу, намагаємося доторкнутися до нього, і взагалі прагнемо 

охопити або пізнати кожне нове явище або предмет відповідними 

сприймальними поверхнями, відповідними органами почуттів Отже, 

фізіологічним підґрунтям уваги є збудження, що виникає в корі великих 

півкуль головного мозку під впливом подразнень, які на нас діють. 

У процесі діяльності під впливом зовнішніх і внутрішніх подразнень у 

відповідних ділянках кори великих півкуль головного мозку виникають 

більш-менш стійкі оптимальні збудження. Ці оптимальні збудження 

стають домінуючими й викликають гальмування слабших збуджень, що 

виникають в інших ділянках кори великих півкуль. 

У зв'язку зі зміною характеру та сили подразнень, які діють назовні чи 

зсередини організму, осереддя оптимального збудження може 

переміщуватися з одних ділянок кори великих півкуль головного мозку в 

інші. У цьому разі змінюється і спрямованість уваги. У загальмованих 

ділянках кори мозку виникає збудження, а ділянки, що перебували у 

збудженому стані, загальмовуються. З цього приводу І. Павлов писав, що 

якби можна було бачити крізь черепну коробку і якби місце великих 

півкуль з оптимальною збудливістю світилося, то ми побачили б на 

свідомій людині, що розмірковує, як по її великих півкулях пересувається 

постійно вигадливо неправильних обрисів світла пляма, що раз у раз 

змінюється за формою та за величиною, оточеної по всій поверхні півкуль 

більш-менш значною тінню. 

Вагомий внесок у з'ясування фізіологічного підґрунтя уваги зробив О. 

Ухтомський своїм ученням про домінанту. Домінанта — це панівне 

осереддя, яке притягає до себе хвилі збудження з найрізноманітніших 

джерел. Серед багатьох збуджень, що виникають одночасно в корі 

головного мозку, одне є домінуючим, що й становить собою фізіологічне 

підґрунтя свідомих процесів, уваги. Інші ж збудження при цьому 

гальмуються. Загальмовані, відносно слабші збудження порівняно з 

домінуючими О. Ухтомський називав субдомінантними. Як показали його 

дослідження, домінанта не лише гальмує субдомінантні збудження, а й 

посилюється за їх рахунок. У цьому зв'язку домінанта стає сильнішою. Між 

домінантою та субдомінантами відбувається боротьба. Домінантне збуд-

ження залишається домінуючим доти, поки якась субдомінанта не стане 

більш інтенсивною, ніж сила домінанти. Тоді субдомінанта стає 

домінантою, а домінанта — субдомінантою. У діяльності нервової системи 



важко уявити цілком бездомінантний стан. Людина завжди буває до чогось 

уважною. 

Виразом домінанти, згідно з О. Ухтомським, є робоча поза організму. У 

стані уваги людина відповідно напружує м'язи, має своєрідний вираз 

обличчя, особливі рухи, в органах чуття при цьому настає сенсибілізація, 

тобто підвищення чутливості до зовнішніх подразників, або ж знижується 

чутливість до останніх, якщо людина зосереджується на внутрішній 

діяльності, на власних психічних станах. При цьому змінюються 

вегетативні процеси, серцебиття, кровообіг. 

Отже, за зовнішніми змінами, за виразними рухами можна зробити 

висновок про стан уваги особистості. 

Виникнення уваги та її відволікання пояснюються дією взаємної індукції 

збудження та гальмування. У разі виявлення інтенсивної уваги до якоїсь 

ознаки чи дії спостерігається зниження чутливості до інших подразнень. 

Взаємна індукція збудження та гальмування є фізіологічним підґрунтям 

найрізноманітніших проявів уваги: її стійкості, інтенсивності, відволікання, 

переключення тощо. 

Взаємодія процесів збудження та гальмування в корі великих півкуль 

головного мозку пояснює низку властивостей уваги. Так, обсяг уваги 

пояснюється ширшим чи вужчим зосередженням оптимального збудження 

ділянок кори великих півкуль. Розподіл уваги, тобто здатність бути 

уважним до кількох об'єктів чи дій водночас, пояснюється тим, що звична 

діяльність може здійснюватися й тими ділянками кори, що певною мірою 

перебувають у стані загальмування. Переведення уваги з одного об'єкта на 

інший пояснюється переміщення оптимального збудження з однієї ділянки 

кори на іншу у зв'язку з виникненням нового подразнення. Швидкість 

переведення уваги у різних людей різна. Це залежить від типу нервової 

системи організму. Організм зі збудливим типом нервової системи швидше 

переводить увагу з одного об'єкта на інший, ніж з інертним. 

Сучасні нейрофізіологічні дослідження свідчать, що процеси уваги 

пов'язані не лише з корою великих півкуль головного мозку, а й із 

підкорковими його утвореннями. Вибірковий характер уваги 

забезпечується бадьорим станом кори головного мозку, який підтримується 

висхідними імпульсами ретикулярної формації. Але бадьорий стан кори 

забезпечується не лише висхідною активуючою ретикулярною системою, а 

й низхідною. Якщо висхідна ретикулярна система, яка подає імпульси до 

кори головного мозку, є засадовою щодо біологічно зумовлених форм акти-

вації (обмінні процеси, елементарні потяги організму), то низхідна 

ретикулярна система викликає активуючий вплив імпульсів, що виникають 

у корі головного мозку, на підкоркові утворення і тим самим 

забезпечуються вищі форми вибіркової активації, пов'язані зі складними 

завданнями свідомої діяльності. Серед мозкових механізмів уваги велику 

роль відіграють чолові ділянки головного мозку. Вони відіграють 



вирішальну роль у підвищенні рівня бадьорості відповідно до поставлених 

перед людиною завдань і цим самим забезпечують прояв вищих довільних 

форм уваги. Дані нейрофізіологічних досліджень показують, що участь 

чолових ділянок головного мозку людини в активації особливо 

викликається мовною діяльністю, мовною інструкцією. 

3. Різновиди і форми уваги 

У психології розрізняють увагу мимовільну, довільну та післядовільну. 

Усі різновиди уваги тісно взаємопов'язані і за певних умов переходять 

один в одного. 

Мимовільна увага виникає несподівано незалежно від свідомості, 

непередбачено за умов діяльності або відпочинку, на дозвіллі, під впливом 

різноманітних подразників, які діють на той чи інший аналізатор організму. 

Мимовільна увага властива і людині, і тваринам, хоча її виникнення у 

людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. На відміну від тварин 

людина може оволодівати власною мимовільною увагою, предмет 

мимовільного зосередження може стати предметом свідомого зо-

середження. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовно-

рефлекторна орієнтувальна діяльність. Нейрофізіологічним її механізмом є 

збудження, що надходять до кори з підкоркових ділянок великих півкуль 

головного мозку. 

Мимовільна увага виникає тоді, коли сила сторонніх подразників 

перевищує силу усвідомлюваних діючих збуджень, коли субдомінантні 

збудження за певних умов, за певних обставин стають інтенсивнішими 

порівняно з тими, що домінують у цей момент. Збуджувачами мимовільної 

уваги можуть бути не лише зовнішні об'єкти, обставини, а й внутрішні 

потреби, емоційні стани, прагнення — усе, що з якогось приводу хвилює 

людину. Найчастіше це трапляється тоді, коли людина стомлена, за 

несприятливих умов праці (спекотно, холодно, несвіже повітря у 

приміщенні) або коли діяльність, якою людина займається, її не цікавить, 

не потребує інтенсивної розумової активності. 

Мимовільна увага є короткочасною, але за певних умов залежно від 

сили сторонніх подразників, що діють на людину, вона може виникати 

досить часто, заважаючи провідній діяльності. 

Довільна увага — це свідомо спрямоване зосередження особистості на 

предметах та явищах навколишньої дійсності, на внутрішній психічній 

діяльності. Основним компонентом довільної уваги є воля. Силою волі 

людина здатна мобілізувати й зосереджувати свою свідомість на 

необхідній діяльності досить тривалий час. 

Характерними особливостями довільної уваги є цілеспрямованість, 

організованість діяльності, усвідомлення послідовності дій, дисципліна 

розумової діяльності, здатність боротися зі сторонніми відволіканнями. 



Фізіологічним підґрунтям довільної уваги є умовно-рефлекторна 

діяльність, здатність гальмувати непотрібні рухи та дії. Позитивна індукція 

нервових процесів — одна з основних фізіологічних підвалин довільної 

уваги. Отже, можна стверджувати, що одним з основних 

нейрофізіологічних механізмів довільної уваги є чолові ділянки кори 

великих півкуль головного мозку, які дослідники функцій головного мозку 

вважають механізмом розумової психічної діяльності, а отже, й довільної 

уваги. 

У довільній увазі провідним є вибір об'єкта зосередження, засобів дій, 

що супроводжується боротьбою мотивів. Усвідомлення процесу дій, 

кожного його етапу — головне, що викликає зосередження на кожному 

етапі діяльності й готує до зосередженості на наступному її етапі. Цей 

динамічний бік довільної уваги потребує вміння розподіляти увагу між 

усією діяльністю — від початку до завершення та між окремими її етапами. 

Основними збуджувачами довільної уваги є усвідомлювані потреби та 

обов'язки, інтереси людини, мета та засоби діяльності. Що віддаленіша 

мета і складніші умови та способи її досягнення, то менше приваблює 

людину сама діяльність і потребує більшого напруження свідомості та волі, 

а отже, й довільної уваги. Така діяльність (а саме такою є навчальна і 

трудова діяльність) потребує належного її підтримання та керування. 

Післядовільна увага, як свідчать досвід і спеціальні дослідження, 

настає в результаті свідомого зосередження на предметах та явищах у 

процесі довільної уваги. Долаючи труднощі під час довільного 

зосередження, людина звикає до них, сама діяльність викликає певний 

інтерес до неї, а то й захоплює її виконавця, і увага набирає ознак 

мимовільного зосередження. Тому післядовільну увагу називають ще 

вторинною мимовільною увагою. У ній напруження волі слабшає, а 

інтенсивність уваги не зменшується, залишаючись на рівні довільної уваги. 

Хоча в після-довільній увазі мимовільність, свідоме зосередження на 

об'єкті діяльності та його окремих етапах і зменшується, проте цей різно-

вид уваги, як і довільна увага, є свідомо контрольованим. Завдяки тому, що 

інтенсивність напруження в післядовільній увазі зменшується, а інтерес до 

діяльності підвищується, вона стає тривалішою та продуктивнішою. Тому у 

процесі діяльності — навчальної, трудової — важливо засобами її 

організації та методами праці сприяти переходу уваги від довільної до 

післядовільної. 

У навчальній діяльності дуже важливо сприяти появі в учнів 

післядовільної уваги. Навчання, як відомо, є важкою діяльністю й 

порівняно швидко стомлює, особливо тоді, коли зміст уроку не становить 

інтересу. Тому післядовільна увага на уроці сприяє успішному виконанню 

учнями навчальних завдань і зменшенню суб'єктивного відчуття втоми. 

Залежно від змісту діяльності увага спрямовується або на зовнішні, 

безпосередньо дані предмети, явища та рухи власного тіла, які є об'єктом 

відчуттів і сприймань, або на внутрішню, психічну діяльність. У цьому 



зв'язку виокремлюють зовнішню, або сенсорну та рухову (моторну), увагу 

та внутрішню, інтелектуальну, увагу. Розподіл уваги на зовнішню та 

внутрішню, звичайно, умовний, але ці форми прояву уваги мають певні 

особливості, на які треба зважати в організації й керуванні навчальною, 

трудовою та спортивною діяльністю людини. 

Зовнішня увага відіграє провідну роль у спостереженні предметів і явищ 

навколишньої дійсності та їх відображенні у свідомості людини. Вона 

виявляється в активній установці, спрямуванні органів чуття на об'єкт 

сприймання і спостереження, у зосередженні на діючих органах тіла — 

руках, ногах, на їх напруженні. Зовнішня увага (сенсорна, рухова) яскраво 

виявляється у своєрідних рухах очей, голови, виразах обличчя, мімічних та 

пантомімічних виразах і рухах, у своєрідній готовності виконувати ті чи 

інші трудові, навчальні, спортивні завдання. Зосередження на предметах і 

явищах дійсності сприяє підвищенню чутливості, тобто сенсибілізації ор-

ганів чуття — зору, слуху, нюху, смаку, дотику, а також темпераменту, 

статичних і кінестетичних станів організму та його органів. Сенсибілізація 

органів чуття сприяє чіткішому вибірковому сприйманню предметів та 

явищ, їх елементів. У зовнішній увазі виокремлюють зосередження на 

очікуваних предметах і явищах — сигналах для дій і рухів, як у трудових і 

спортивних діях. Увагу до очікуваних предметів та явищ називають 

пресенсорною та премоторною. 

Внутрішня, або інтелектуальна, увага спрямовується на аналіз 

діяльності психічних процесів (сприймання, пам'яті, уяви, мислення) та 

психічних органів і переживань. Вона яскраво виявляється, наприклад, у 

розв'язанні завдань подумки, у пригадуванні, міркуванні подумки. 

Художник М. Богданов-Бєльський вдало зобразив прояви внутрішньої 

уваги учнів на картині «Усна лічба», а художник В. Перов виразно передав 

переживання мисливців у картині «Мисливці на спочинку». 

Здатність зосереджуватися на внутрішній, психічній діяльності має 

велике практичне значення. Таке зосередження пов'язане зі здатністю 

уявляти предмети та процес дії, подумки аналізувати їх. При цьому 

важливу роль відіграє внутрішнє мовлення. Самосвідомість неможлива без 

зосередження на внутрішніх, суб'єктивних станах та індивідуальних 

особливостях психічної діяльності особистості. 

Під час внутрішньої уваги чутливість органів чуття знижується, людина 

не помічає знайомих, не чує, що до неї звертаються, відволікається від 

виконуваної діяльності. Тому в будь-якій діяльності — трудовій, 

навчальній, спортивній — не рекомендується одночасно завантажувати і 

зовнішню, і внутрішню увагу, наприклад загадувати учням розв'язати 

подумки завдання або пригадати формулу, дати, назви і водночас 

демонструвати засоби унаочнення, сприймати написане на дошці, 

спостерігати географічну карту, стежити за дією приладу. Це потребує 

досить розвиненої здатності розподіляти увагу між зовнішньо та 

внутрішньо спрямованою діяльністю. 



4. Властивості уваги 

В увазі виокремлюють такі її характерні властивості: зосередженість, 

або концентрацію уваги, стійкість, переключення, розподіл та обсяг. Ці 

властивості є основною передумовою продуктивності праці, навчання, 

спортивної та іншої діяльності особистості. У різних видах діяльності ці 

властивості виявляються по-різному. Зосередження уваги — центральна її 

особливість. Вона виявляється в мірі інтенсивності зосередження на 

об'єктах, що є предметом розумової або фізичної діяльності. Заглибившись, 

людина не помічає дії на неї сторонніх подразників, того, що відбувається 

навколо. Фізіологічним підґрунтям зосередженості є позитивна індукція 

нервових процесів збудження та гальмування. 

Зосередженість, тобто концентрація уваги, залежить від змісту 

діяльності, міри інтересу до неї та насамперед від індивідуальних 

особливостей людини: її вміння, звички зосереджуватися, підґрунтям чого 

є активність і стійкість збуджень у діючих ділянках кори великих півкуль 

головного мозку. І. Ньютон на запитання, завдяки чому йому вдалося 

відкрити закон всесвітнього тяжіння, відповів, що завдяки тому, що він 

невпинно думав про це питання. Але при цьому важливу роль відіграють 

методи роботи, від яких значною мірою залежить підтримка інтенсивності 

збудження впродовж необхідного часу, наприклад протягом уроку у школі 

або протягом часу, що потрібний для виконання будь-якої іншої діяльності. 

Зосередження уваги тісно пов'язане зі стійкістю уваги. Стійкість уваги 

характеризується тривалістю зосередження на об'єктах діяльності. 

Стійкість, як і зосередженість, залежить від сили або інтенсивності 

збудження, що забезпечується і силою дії об'єктів діяльності, і 

індивідуальними можливостями особистості — значущістю для неї 

діяльності, інтересом до неї. Сила уваги зменшується за несприятливих 

умов діяльності (галас, несприятлива температура, несвіже повітря) та 

залежно від міри втоми, стану здоров'я. Про силу уваги можна зробити 

висновок за частотою і тривалістю відволікань, які є мимовільними реагу-

ваннями на різні випадкові подразники зовнішнього та внутрішнього 

походження. Стійкість уваги буває тривалішою за сприятливих умов 

діяльності, при усвідомленні важливості виконуваного завдання та 

терміновості його виконання, якщо організації та методам праці властиві 

елементи, які активізують розумову діяльність. Зосередженість уваги та її 

стійкість у процесі діяльності можуть порушуватися: сила і тривалість 

зменшуються, увага слабшає, людина відволікається від об'єкта діяльності. 

Відволікання настає тоді, коли відсутні чинники, які сприяють 

зосередженості та стійкості уваги, про що вже йшлося. Несприятливі умови 

діяльності, важкі за змістом і способом виконання завдання, а також 

нецікаві, відсутність інтересу до змісту діяльності та вміння і навичок 

працювати прискорюють утому і відволікають увагу від об'єктів діяльності. 

Особливо помітно відволікання уваги виявляється у розсіяних людей. 

Розсіяність — це негативна особливість уваги, яка зумовлюється 



ослабленням сили зосередженості. Фізіологічним підґрунтям її є слабкість 

збудження в ділянках кори головного мозку. Люди, а особливо діти, яким 

властива слабкість уваги, постійно відволікаються, їхня увага швидко пе-

реходить з предмета на предмет, не затримуючись на якомусь із них, їм 

важко зосередитися на чомусь одному більш-менш тривалий час. Такі 

люди, переважно учні, потребують того, щоб їхню розумову діяльність 

підтримували засобами унаочнення, активізували збудженням інтересу до 

завдань, не затримували на одноманітному матеріалі та на одному 

різновиді сприймання — зоровому або слуховому. Чергування зорового, 

слухового та рухового різновидів сприймання сприяє подоланню 

розсіяності. Розсіяність виявляється і під час інтенсивного зосередження на 

чомусь. Але така розсіяність пояснюється глибиною зосередження, а не 

його слабкістю та поверховістю. Рівень зосередженості уваги у процесі 

праці та навчання коливається. Ці коливання виявляються в періодичному 

зниженні та підвищенні зосередження. Періоди коливання, як свідчать 

дослідження вітчизняного психолога М. Ланге, становлять від двох-трьох 

до 12 секунд. Коливання пояснюються зниженням і підвищенням 

працездатності клітин кори великих півкуль головного мозку, які залежать 

не лише від внутрішніх умов (утоми, живлення мозку киснем тощо), а й від 

зовнішніх — одноманітності подразників, що знижує силу збудження 

клітин аналізатора в корі великих півкуль головного мозку. Але в умовах 

інтенсивної праці, її змістовності, позитивного ставлення до неї періоди 

коливання набагато збільшуються. 

Відволікання уваги не слід плутати з її переключенням. Переключення 

уваги — це навмисне її перенесення з одного предмета на інший, якщо 

цього потребує діяльність. Фізіологічним підґрунтям переключення уваги є 

гальмування оптимального збудження в одних ділянках і виникнення його 

в інших. 

Переключення уваги з одних об'єктів на інші вимагає належного 

володіння власною увагою, усвідомлення послідовності дій та операцій з 

предметами, які потребують опрацювання, вміння керувати власною 

увагою, що здобувається у процесі діяльності.  

Переключення уваги відбувається з різною швидкістю. Це залежить від 

змісту діяльності та індивідуальних особливостей людини. Існують 

різновиди діяльності, в яких швидкість переключення є вирішальною: у 

праці, наприклад у пілотів, водіїв, операторів, особливо в аварійних 

ситуаціях. Люди зі збудливим типом нервової системи швидше 

переключають увагу, ніж із гальмівним. Як свідчать дослідження, 

швидкість переключення уваги дорівнює 0,2-0,3 секунди, тобто цього часу 

вистачає, щоб подолати інертність, яка настає у процесі роботи, і 

переключитися на інший об'єкт. У процесі вправляння у швидкості 

переключення уваги можна добитися зменшення інертності нервових 

процесів мозку і поліпшити швидкість переключення на виконання інших 

дій та операцій. 



Концентрація уваги може бути як вузькою, так і ширшою, коли 

людина зосереджується не на одному, а на кількох об'єктах. За ширшої 

концентрації уваги відбувається її розподіл. Він виявляється в тому, що 

людина одночасно виконує кілька різновидів діяльності. Можна, 

наприклад, слухати пояснення вчителя й занотовувати їх, виконувати певне 

завдання та слухати радіо. Передумова такого переключення полягає в 

тому, що одна дія — звична, виконується автоматично, а інша — за участю 

свідомості. При розподілі уваги одна діяльність пов'язана з осередком 

оптимальної збудженості ділянки кори великих півкуль головного мозку, а 

інша, яка потребує меншої уваги, здійснюється ділянками мозку з меншою 

збудливістю. 

Здатність розподіляти увагу властива всім людям, але вона має 

індивідуальні особливості. Деяким людям важко зосереджуватися на двох 

різновидах діяльності, а дехто здатний одночасно виконувати кілька 

різновидів діяльності. Подейкують, нібито Юлій Цезар і Наполеон були 

здатні одночасно писати одне, читати друге, слухати третє, говорити про 

четверте. Така здатність розподіляти увагу викликає сумнів. Мабуть, вони 

володіли вмінням дуже швидко переключати увагу з одного об'єкта на 

інший, а також великою автоматизованістю, звичністю окремих 

компонентів тих чи інших виконуваних ними дій. Саме це могло справляти 

враження одночасності їх виконання. 

Увага людини різна за обсягом. Під обсягом уваги розуміють кількість 

об'єктів, які можуть бути охоплені увагою і сприйняті в найкоротший час. 

За цією ознакою увага може бути вузькою та широкою. 

Широта обсягу уваги залежить від спорідненості сприйманого 

матеріалу, а також від вікових особливостей людини. 

Якщо матеріал, який сприймається, легко асоціюється, тобто 

взаємопов'язується, то обсяг уваги збільшується. Дослідженнями 

встановлено, що обсяг уваги дорослої людини при сприйманні 

непов'язаного за змістом матеріалу (незрозумілі сполучення літер, фігури, 

окремі літери) становить 4-6 об'єктів при сприйманні його впродовж 0,1-0,2 

секунди. Обсяг же уваги дітей при сприйманні такого самого матеріалу і за 

такої самої швидкості експозиції дорівнює 2-3 об'єкти. Попереднє 

ознайомлення з матеріалом збільшує обсяг уваги. 

Особливості виявлення властивостей уваги залежать від стану, 

інтенсивності, спрямованості та мотивації як пізнавальної, так і емоційно-

вольової діяльності. 

Властивості уваги виявляються різними способами. Найдоступніший 

метод дослідження уваги — спостереження діяльності особистості. Воно 

дає можливість спостерігати інтенсивність і тривалість зосередження, 

відволікання. Кількість і тривалість відволікань упродовж уроку є 

показником інтенсивності зосередження. 



Для дослідження обсягу і розподілу уваги широко використовують 

тахістоскоп — прилад, за допомогою якого можна нетривалий час 

експонувати матеріал. Кількість сприйнятого матеріалу, одноманітного або 

різного за змістом та формою, поданого одночасно, є показником обсягу 

або розподілу уваги. Використання тесту Бурдона (метод коректурної 

проби), який полягає у викреслюванні певних літер серед неорганізованого 

тексту або певних фігур серед багатьох фігур, дає можливість дослідити і 

зосередженість, і розподіл, і переключення уваги. 

 

5.Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 
Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймань. 

Відображуючи дійсність на чуттєвому рівні за участю аналізаторів, людина 

одержує різнобічну інформацію про зовнішні властивості та ознаки 

предметів, які фіксуються в її свідомості у формі звукових, просторових, 

часових, смакових, дотикових та інших уявлень. Проте такої інформації 

про об'єктивний світ людині недостатньо для задоволення різноманітних 

потреб практичної діяльності, яка потребує глибокого і всебічного знання 

об'єктів, з якими доводиться мати справу. Вичерпні знання про об'єкти 

дійсності, їх внутрішню, безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях 

сутність, людина одержує за допомогою мислення — вищої абстрактної 

форми пізнання об'єктивної реальності. Уявне відображення дійсності 

характеризується низкою особливостей. Одна з цих особливостей 

виражається в опосередкованому характері уявного відображення 

дійсності. 

Так, не можна безпосередньо побачити будову атомного ядра, 

хімічну реакцію, фізіологічні процеси, які відбуваються в живій клітині, 

ультрафіолетове проміння тощо. Щоб усі ці безпосередньо не видимі, але 

важливі для розуміння об'єктів властивості розкрити, людина вдається до 

міркувань, обчислень, експериментів, зіставлення фактів та інших 

опосередкованих дій. Опосередкування можуть різнитись за складністю 

залежно від особливостей пізнавального завдання та об'єкта пізнання. 

До опосередкованого пізнання людина вдається тоді, коли 

безпосереднє пізнання виявляється неможливим через недосконалість 

людських аналізаторів або недоцільність, що зумовлюється складністю 

процесу пізнання. Опосередкованість мислення виявляється і в тому, що всі 

його акти відбуваються за допомогою слова та попереднього досвіду, який 

зберігається в пам'яті людини. 

Ще одна ознака мислення полягає в тому, що завдяки йому в об'єктах 

відображуються не будь-які, а істотні ознаки та властивості, що 

ґрунтуються на об'єктивних відносинах і закономірних зв'язках, 

репрезентованих у самих предметах та явищах. Істотні ознаки та відносини 

виражають сутність предметів і явищ, їх причинно-наслідкові залежності, 

їх розкриття дає можливість зрозуміти закони, яким підпорядковані 



процеси, що відбуваються у природі та суспільстві, впливати на них у 

власних інтересах. 

Ще однією особливістю мислення є узагальнений характер 

відображення дійсності. За допомогою мислення людина пізнає істотні 

ознаки, що виявляються спільними для споріднених у тому чи іншому 

відношенні об'єктів, і уявляє їх узагальнено, оперуючи поняттями. Так вона 

пізнає загальні властивості металів, геометричних фігур, принципи 

функціонування технічних систем, розвитку психічних явищ тощо. 

Перелічені ознаки мислення характеризують його як специфічну 

форму абстрактного пізнання дійсності, як складну пізнавальну діяльність. 

Мислення — це процес опосередкованого й узагальненого 

відображення людиною предметів та явищ об'єктивної дійсності в їх 

істотних зв'язках і відношеннях. 

Мислення людини нерозривно пов'язане з мовою, яка є знаряддям 

формування і способом існування думки. У слові закріплюється 

нагромаджений пізнавальний досвід, який людина використовує в разі 

потреби. Узагальнюючи у слові свої знання про предмети та явища 

дійсності, людина виходить за межі того, що дано їй безпосередньо у 

відчуттях і сприйманнях, значно розширює свої пізнавальні можливості, 

удосконалює мислення. 

Розумова діяльність органічно пов'язана з практикою. Практика є 

джерелом розумової діяльності. Мислення породжується потребами 

людської практики і розвивається у процесі пошуку шляхів їх задоволення. 

Навіть для наукових теоретичних проблем пізнання, які не пов'язані 

безпосередньо з потребами практики, вона є їх віддаленим джерелом. У 

свою чергу, практична діяльність неможлива без мислення, вона стимулює 

його постійний розвиток, сприяючи впровадженню досягнень людської 

думки в різні сфери життя суспільства. 

Значення мислення в житті людини полягає в тому, що воно дає 

можливість наукового пізнання світу, передбачення і прогнозування 

розвитку подій, практичного оволодіння закономірностями об'єктивної 

дійсності, постановки їх на службу потребам та інтересам людини. 

Мислення є підвалиною свідомої діяльності особистості, формування її 

розумових та інших властивостей. Рівень розвитку мислення визначає, 

якою мірою людина здатна орієнтуватися в оточуючому світі, як вона 

панує над обставинами та над собою. 

Розумова діяльність людини, що спрямована на пізнання зако-

номірностей об'єктивного світу, має суспільну природу. Суспільно-

історична зумовленість мислення виявляється в тому, що в кожному акті 

пізнання дійсності людина спирається на досвід, нагромаджений 

попередніми генераціями, оперує тими засобами пізнання, які були 

створені ними. До таких засобів насамперед належать мова як знаряддя 

вираження, узагальнення та збереження результатів пізнавальної діяльності 



людей, а також наука і суспільна практика. Широта узагальнень і глибина 

розкриття сутності явищ значною мірою зумовлені також результатами 

пізнання дійсності, досягнутими на попередньому етапі історичного 

розвитку людського суспільства. Як за прибережною хвилею відчувається 

тиск цілого океану, слушно зауважував з цього приводу Д. Писарєв, так і за 

кожною думкою людини, якою б новою чи оригінальною вона не 

здавалася, стоїть досвід багатьох попередніх генерацій. 

Отже, хоча мислення кожної людини розвивається й формується у 

процесі її власної активної пізнавальної діяльності, його зміст і характер 

завжди зумовлені загальним рівнем пізнання, якого досягло суспільство на 

певному етапі свого розвитку. Це дає підстави розглядати мислення як 

продукт суспільно-історичного розвитку. Суспільна природа мислення 

виявляється також у потребах суспільства, характері тих пізнавальних 

завдань, на розв'язання яких воно спрямоване. 

Об'єктом розумової діяльності завжди є найактуальніші проблеми, 

породжені сучасністю. На нинішньому історичному етапі такими є 

екологічні проблеми, проблеми економічної інтеграції країн в умовах 

ринкових відносин та ін. Поглиблення соціальної сутності мислення 

зумовлене потребою постійно залучати для розв'язання кожного 

конкретного завдання досвід, нагромаджений фахівцями в суміжних 

галузях знання. Завдяки соціально-історичній природі мислення людство 

забезпечує наступність у передаванні від генерації до генерації 

інтелектуальних надбань, створюючи умови для соціального та науково-

технічного прогресу.  

1. Розумові дії та операції мислення 

Щоб зрозуміти певний об'єкт, треба знати факти, що його ха-

рактеризують. Перехід від фактів до розкриття їх сутності, до 

узагальнюючих висновків відбувається за допомогою розумових і 

практичних дій. 

Розумові дії — це дії з об'єктами, відображеними в образах, 

уявленнях і поняттях про них. Ці дії відбуваються подумки за допомогою 

мовлення. Перш ніж діяти з предметами (розбирати їх, складати, щось 

будувати з них), людина робить це подумки, не вступаючи в контакт із 

цими предметами і не змінюючи будову самого об'єкта. При цьому залежно 

від того, які образи відіграють провідну роль, розумові дії бувають 

сенсорними, перцептивними, уявними, мислення. Дії мислення 

(наприклад, при розв'язуванні арифметичних задач) формуються на основі 

зовнішніх практичних дій. Дослідження процесу їх формування (П. 

Гальперін, Н. Тализіна) показали, що спочатку дії відбуваються, спи-

раючись на сприймання матеріальних предметів або їх зображення (дитина 

практично оцінює кількість). Далі вони здійснюються у плані голосного 

мовлення без спирання на предмети чи їх зображення. Нарешті, дії 

виконуються подумки за допомогою внутрішнього мовлення, тобто стають 



внутрішніми діями мислення. Далі вони автоматизуються, узагальнюються, 

згортаються. 

Розумові дії, як і практичні, різноманітні; вони пов'язані з 

конкретним матеріалом. 

У розумових діях можна виокремити їх основні складові, або процеси 

— розумові операції: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, 

узагальнення, класифікація, систематизація. 

Порівняння — важлива розумова операція. За її допомогою 

пізнаються схожі та відмітні ознаки і властивості об'єктів. Операції 

порівняння різняться за складністю залежно від завдання чи змісту 

порівнюваних об'єктів. Порівнянню належить важлива роль у розкритті 

істотних ознак предметів. 

«Усе у світі ми пізнаємо через порівняння, і якщо б нам спіткався 

якийсь новий предмет, якого ми не могли ні з чим порівняти, ні від чого 

відрізнити (якби такий предмет був можливий), то ми про цей предмет не 

склали б жодної думки і не могли б сказати про нього жодного слова», — 

вважав К. Ушинський. 

Аналіз і синтез. Аналіз у мисленні є продовженням того аналізу, що 

відбувається в чуттєвому відображенні об'єктивної дійсності. Це уявне 

розчленування об'єктів свідомості, виокремлення в них частин, боків, 

аспектів, елементів, ознак і властивостей. 

Об'єктом аналізу можуть бути будь-які предмети та їх властивості. 

Починається аналіз практичними діями і завершується уявним розумовим 

аналізом. Аналіз необхідний для розуміння сутності будь-якого предмета, 

але сам його не забезпечує. 

Розуміння потребує не лише аналізу, а й синтезу. Аналіз і синтез — 

це протилежні й водночас нерозривно взаємопов'язані процеси. 

Синтез — уявне поєднання окремих частин, боків, аспектів, 

елементів, ознак і властивостей об'єктів в єдине, якісно нове ціле. 

Синтез, як і аналіз, спочатку виникає у практичній діяльності, а потім 

стає дією мислення. Синтезувати можна елементи, думки, образи, 

уявлення. Аналіз і синтез — основні розумові операції, що в єдності 

забезпечують повне та глибоке пізнання дійсності. 

Абстрагування і узагальнення. Розумовий аналіз переходить в 

абстрагування (абстрагувати від лат. abstragere — відволікати, відвертати), 

тобто уявне відокремлення одних ознак і властивостей предметів від інших 

і від самих предметів, яким вони властиві. 

Виокремленні у процесі абстрагування ознаки предмета розуміються 

незалежно від інших його ознак і стають самостійним об'єктом мислення. 

Так, спостерігаючи переміщення у просторі різних за характером об'єктів: 



машини, людини, птаха, хмаринок, небесних тіл, людина виокремлює рух 

як спільну для них властивість і осмислює його як самостійну категорію. 

Застосування операції абстрагування в пізнавальній діяльності дає 

можливість глибше й повніше відображати найскладніші явища об'єктивної 

дійсності. Високим рівнем абстрагованості характеризується, зокрема, 

наукове теоретичне мислення. Воно відіграє провідну роль в утворенні 

понять, які є засадовими для будь-якого знання. Абстрагування готує ґрунт 

для глибоких узагальнень. Операція узагальнення виявляється в уявному 

об'єднанні предметів, явищ у групи за істотними ознаками, виокремленими 

у процесі абстрагування. 

Узагальнення — це продовження і поглиблення синтезуючої 

діяльності мозку за допомогою слова. Слово виконує узагальнюючу 

функцію, спираючись на знакову природу відображуваних ним істотних 

властивостей і відносин, що присутні в об'єктах. 

Узагальнення виокремлених ознак предметів та явищ дає можливість 

групувати об'єкти за видовими, родовими та іншими ознаками. Така 

операція називається класифікацією. Класифікація здійснюється з метою 

виокремлення та подальшого об'єднання об'єктів на основі спільних 

істотних ознак. Класифікація сприяє впорядкуванню знань і глибшому 

розумінню їх змістової структури. Щоб здійснити класифікацію, треба 

чітко визначити її мету, виокремити ознаки об'єктів, що підлягають 

класифікації, порівняти об'єкти за особливими ознаками, визначити 

загальні основи класифікації, згрупувати об'єкти за певним принципом. 

Упорядковування знань на підставі гранично широких спільних ознак 

груп об'єктів називається систематизацією. 

Систематизація забезпечує виокремлення та подальше об'єднання не 

окремих об'єктів, як це спостерігається при класифікації, а їх груп і класів. 

Отже, процес розуміння предметів та явищ об'єктивної дійсності 

утворення наукових понять про них складний і багатоплановий. Він 

потребує вивчення фактів, їх порівняння, аналізу та синтезу, абстрагування, 

узагальнення, класифікації, систематизації їх істотних ознак і 

характеристик. Загальним механізмом операційної діяльності мислення є 

аналітико-синтетична робота великих півкуль головного мозку. 

 

2. Форми мислення 
Результати процесу мислення (думки) існують у формі суджень, 

міркувань, умовиводів і понять. 

Судження — це форма уявного відображення об'єктивної дійсності, 

яка полягає в тому, що людина стверджує наявність або відсутність ознак, 

властивостей чи відносин у певних об'єктах. Наприклад: «Сума внутрішніх 



кутів трикутника дорівнює 180 градусам»; «Ця квітка — блакитна»; «Це 

вагомий доказ». 

Характерна властивість судження полягає в тому, що воно існує, 

виявляється й формується в реченні. Проте судження та речення не 

тотожні. 

Судження — акт мислення, що відображує зв'язки, відносини речей, а 

речення — граматичне сполучення слів, що виявляє й фіксує це 

відображення. Кожне судження виражається в реченні, але не кожне 

речення є судженням. Речення, які виражають запитання, вигуки, 

сполучники, прийменники, не є судженнями («Агов!», «Ану!», «Хто це?»). 

Таким чином, між судженнями та реченнями існує складний зв'язок. Кожне 

судження містить суб'єкт і предикат. Суб'єктом є предмет судження, про 

який йдеться і який відображується у свідомості людини. Предикат — це 

відображення відносин, ознак, властивостей, які людина стверджує. 

Наприклад: «Усі метали при нагріванні розширюються» («усі метали» — 

це суб'єкт, а «при нагріванні розширюються» — предикат). Стверджуючи 

одне, ми заперечуємо інше. Так, кажучи «Кит — не риба», ми маємо на 

увазі, що кит не належить до риб, але стверджуємо, що він належить до 

іншої категорії живих істот. 

Судження є істинним, якщо воно правильно відображує відносини, 

що існують в об'єктивній дійсності. Істинність судження перевіряється 

практикою. Судження бувають одиничними («Київ — столиця України»), 

частковими («Деякі метали легші, ніж вода»), загальними («Усі люди 

смертні»). Це прості судження. Судження, що складаються з кількох 

простих суджень, називаються складними («У рівнобічному трикутнику 

всі сторони і кути однакові»). Залежно від того, стверджується чи за-

перечується наявність певних ознак і відносин в об'єктах, розрізняють 

судження ствердні та заперечні. 

Істинність знань або суджень можна з'ясувати шляхом розкриття 

підстав, на яких вони ґрунтуються, порівнюючи їх з іншими судженнями, 

тобто розмірковуючи. 

Міркування — це низка взаємопов'язаних суджень, спрямованих на 

те, щоб з'ясувати істинність якоїсь думки, довести її або заперечити. 

Прикладом міркування є доведення теореми. У процесі міркування людина 

з одних суджень виводить нові шляхом умовиводів. 

Умовиводом називається така форма мислення, в якій з одного або 

кількох суджень виводиться нове. 

В умовиводах через уже наявні знання здобуваються нові. 

Розрізняють умовиводи індуктивні, дедуктивні та за аналогією. 

Індуктивний умовивід — це судження, в якому на основі кон-

кретного, часткового робиться узагальнення. Наприклад: «Срібло, залізо, 

мідь — метали; срібло, залізо, мідь при нагріванні розширюються; отже, 



метали при нагріванні розширюються». Дедуктивний умовивід — це 

судження, в якому на основі загального здобуваються знання про часткове, 

конкретне. Наприклад: «Усі метали при нагріванні розширюються; срібло 

— метал; отже, срібло при нагріванні розширюється». 

Умовивід за аналогією ґрунтується на схожості окремих істотних 

ознак об'єктів і на основі цього робиться висновок про можливу схожість 

цих об'єктів за іншими ознаками. 

Умовиводи широко використовують у науковій та практичній 

діяльності, зокрема в навчально-виховній роботі з дітьми. 

Дані, отримані у процесі мислення, фіксуються в поняттях. Поняття 

— це форма мислення, за допомогою якої пізнається сутність предметів та 

явищ дійсності в їх істотних зв'язках і відносинах, узагальнюються їх 

істотні ознаки. 

Істотними є такі ознаки, які належать об'єктам за будь-яких умов, 

виражають їх природу, сутність, відрізняють ці об'єкти від інших, тобто це 

властивості, без яких об'єкти не можуть існувати. Так, істотна ознака 

плодів полягає в тому, що вони містять насіння, яке є засобом розмноження 

(а форма, колір, вигляд плодів не є істотними ознаками). 

Поняття виникають на ґрунті чуттєвого досвіду. Він є передумовою 

формування змістових понять. Поняття відбивають світ глибше, повніше, 

ніж уявлення. 

Поняття завжди існує й виявляється у слові, через яке повідомляється 

іншим людям. За допомогою мови утворюються системи понять, з яких 

складаються різні галузі наук. 

Поняття і слово становлять єдність, але не тотожність. Слово не 

утворює поняття, воно є лише знаряддям утворення поняття. Поняття — 

елемент думки, слово — елемент мови. Немає поняття без слова, але не 

кожне слово є поняттям. Наприклад: «вечоріє», «так» — це слова, але не 

поняття. 

Іноді поняття виражається кількома словами. Наприклад, поняття 

«єдність організму та середовища» виражене словосполученням. Одні й ті 

самі поняття в різних мовах передаються різними словами. Кожне поняття 

характеризується обсягом і змістом. 

Обсяг поняття — це відображене в ньому коло об'єктів, а зміст 

поняття — відображена в ньому сукупність істотних ознак об'єктів. 

Поняття з більшим обсягом ознак називаються родовими («меблі», 

«рослини») стосовно понять з меншим обсягом ознак («стіл», «дерево»), які 

в цьому разі є видовими. Це відносний розподіл. Поняття, що мають 

найширший обсяг, називаються категоріями («рух», «кількість», «якість», 

«простір», «час»). 



Поняття поділяються на загальні та одиничні. Поняття, що 

відбивають істотні ознаки одиничних об'єктів, називаються одиничними 

(«країна», «місто», «письменник», «вчений»), а цілих класів предметів — 

загальними («елемент», «зброя»). 

Розрізняють поняття конкретні та абстрактні. У конкретних 

поняттях відбиваються певні предмети, явища та зв'язки між ними 

(наприклад, «меблі», «рослини», «тварини»). В абстрактних поняттях 

відображаються істотні ознаки та властивості відокремлено від самих 

об'єктів («вага», «мужність», «хоробрість», «добро», «зло» тощо). Поділ 

понять на абстрактні та конкретні відносний, оскільки абстракція наявна в 

утворенні кожного поняття. 

3. Процес розуміння 
Результатом розумової діяльності є розуміння людиною предметів та 

явищ об'єктивної дійсності. Розуміння — це складна аналітико-синтетична 

діяльність мозку, спрямована на розкриття внутрішньої сутності об'єктів, 

на усвідомлення зв'язків, відносин, залежностей, які в ній відображуються. 

Залежно від характеру пізнавального завдання та його змістовної структури 

розуміння може виявлятись у співвіднесенні нового об'єкта з відомим як 

такого, що має з ним спільні ознаки, у з'ясуванні причини явища, 

визначенні вихідних принципів і логічних засад розуміння факту, у 

розумінні підтексту мовного висловлювання, мотивів, змісту та значення 

вчинку тощо. Необхідна умова розуміння будь-яких фактів — достатні 

знання та життєвий досвід людини, які є ключовими компонентами цього 

процесу. 

Як зауважив І. Сеченов, думку може засвоїти чи зрозуміти лише та 

людина, в якої вона входить ланкою до складу власного досвіду. Розуміння 

спирається на асоціативні зв'язки, що сформувалися в попередньому 

досвіді, і являє собою актуалізацію цих зв'язків. Від їх багатства та 

різноманітності залежить успішне розуміння. Відповідні асоціації є 

основою для продуктивного утворення нових асоціацій, замикання нових 

зв'язків та адекватного відображення причинної, логічної чи структурної 

сутності об'єкта розуміння. 

Важливе значення для розуміння має поєднання слова з наочними 

образами, особливо тоді, коли предметом розуміння є функціональні 

характеристики об'єктів. Наочні образи, так само як і практичні дії, не лише 

ілюструють те, що потрібно зрозуміти, а й допомагають розкриті суть того, 

що осмислюється. Критерієм розуміння є сформульована у слові думка, яка 

відображує знання істотних ознак об'єкта чи явища. Вміння 

охарактеризувати словами те, що осмислюється, свідчить про правильне 

розуміння. 

Важлива роль у розумінні належить розумовим і практичним діям, 

що виконуються у зв'язку з розкриттям сутності об'єкта пізнання. При 

розумінні наукового тексту треба виокремити понятійний апарат, 

визначити його логічну структуру, скласти тези, зробити узагальнення. При 



вивченні механізмів і принципів їх роботи показником розуміння стає 

вміння вільно їх розбирати та складати. Надійним показником розуміння є 

зміст відповідей на нестандартні запитання щодо суті засвоєних знань, 

вміння варіювати формулювання думок, реконструювати текстову основу 

змісту, передавати його у більш стислому чи розгорнутому вигляді. 

Свідченням розуміння вважається також уміння застосовувати на практиці 

сформульовані у словесній формі принципи, наводити оригінальні 

приклади, що ілюструють явище. 

У навчальному процесі часто виникають ситуації, коли шлях до 

усвідомлення знань нерозривно пов'язаний з певними практичними діями 

за інструкціями чи алгоритмами, наприклад при оволодінні принципами 

розв'язання математичних завдань, орфографічними правилами тощо. 

Розумова діяльність людини, що спрямована на розуміння предметів 

та явищ об'єктивного світу, його закономірностей, потребує урахування та 

дотримання в цьому процесі всіх психологічних умов, від яких залежить 

його продуктивність. 

4. Процес розв'язання завдань 
Мислення — це процес руху думки від невідомого до відомого. 

Мислення починається там, де перед людиною постає щось нове, невідоме і 

коли вона починає щось аналізувати, порівнювати, узагальнювати. Такі 

питання виникають в умовах проблемної ситуації. Проблемна ситуація 

характеризується наявністю суперечностей між реальним рівнем знань та 

об'єктивно необхідним для успішного розв'язання завдання. 

Процес розв'язання пізнавального завдання починається з 

формулювання питання, яке треба визначити виходячи з конкретних умов 

проблемної ситуації. Формулювання питання — перший етап, 

найскладніший у процесі розв'язання завдань. Важливе значення на цьому 

етапі має здатність людини бачити нез'ясовані аспекти в тих чи інших 

предметах та явищах дійсності, її вміння ставити запитання, 

виокремлювати проблеми, які потребують вирішення. Ця здатність 

значною мірою залежить від попереднього досвіду людини, проникливості 

її розуму, вміння бачити незрозуміле там, де іншій людині все здається 

зрозумілим. 

Другий етап розв'язання розумового завдання починається з 

пошуку шляхів аналізу поставленого запитання та побудови гіпотези. 

Висування гіпотез дає людині можливість передбачити напрями 

розв'язання завдання й можливі результати. Якщо висунуті гіпотези не 

підтверджуються, їх відкидають, уточнюють умови завдання й саме 

завдання. 

Розв'язання розумового завдання — завершальний етап процесу — 

може відбуватися по-різному. Іноді людина діє методом спроб і помилок, 

перевіряючи ефективність висунутих гіпотез. Розв'язання завдання може 

базуватися також на використанні відомих способів, на застосуванні 



аналогій за нових умов проблемної ситуації. Розв'язання завдання може 

відбуватись як творчий процес. У цьому разі воно потребує подолання 

інертності мислення та побудови нової стратегії розв'язання. Побудова 

нової стратегії завжди є результатом тривалої попередньої роботи 

мислення, узагальнення й реконструкції досвіду розв'язання завдань у тій 

чи іншій царині людської діяльності. Розв'язати завдання іноді вдається 

раптово після попередніх напружених, але безрезультатних зусиль, як 

інсайт. У цьому разі спостерігається інтуїтивне, не до кінця усвідомлене у 

процесуальному плані знаходження розв'язку. Саме так робили деякі 

важливі відкриття в науці та техніці відомі вчені й винахідники. На 

відкриття закону всесвітнього тяжіння І. Ньютона наштовхнула думка про 

яблуко, що впало йому на голову в момент напруженої зосередженості на 

проблемі. Аналогічна ситуація спричинила відкриття Архімедом закону 

виштовхувальної сили рідини, яка діє на занурене в неї тіло. 

Важливу роль у стимулюванні розумової діяльності у процесі 

розв'язання завдань відіграють почуття. Виключно важливе значення мають 

почуття здивування, допитливості, почуття нового. Почуття породжуються 

виникненням ідеї, перебігом розв'язування завдання, завершенням роботи 

та подоланням утруднень, що виникають на шляху до результату. 

Розв'язання завдання потребує від людини великих вольових зусиль. Від її 

наполегливості, сили волі та цілеспрямованості залежать ефективність 

пізнавальної діяльності, загальна культура розумової праці. «Якби той, хто 

дивується з винахідливості генія, міг поглянути на сам процес цих 

винаходів, то почав би дивуватися не тільки з розуму, а і з сили волі, 

пристрасті та наполегливості винахідників», — зауважував К. Ушинський. 

Отже, процес розв'язання завдань потребує мобілізації та напруження 

всіх психічних сил особистості, концентрації її пізнавальної активності. 

5. Різновиди мислення 
Об'єктом розумової діяльності людини є пізнавальні завдання, які 

мають різне змістове підґрунтя і зумовлюють різне співвідношення 

предметно-дійових, перцептивно-образних та поняттєвих компонентів у їх 

розв'язуванні. Залежно від цього розрізняють три основні види мислення: 

наочно-дійове, наочно-образне та словесно-логічне, або абстрактне. 

Наочно-дійове мислення характеризується тим, що розв'язання 

завдання безпосередньо міститься в самій діяльності. Генетично це 

найбільш рання стадія розвитку мислення. Саме з цього починається 

розвиток мислення первісної людини у процесі зародження трудової 

діяльності, коли розумовий та практичний її боки постають в органічній 

єдності, причому розумова діяльність ще не виокремилася з предметно-

практичної як самостійна. З цього різновиду починається розвиток 

мислення і в онтогенезі. В елементарній формі воно властиве дітям 

раннього віку, які думають, діючи з предметами, і маніпулюючи ними, 

розкривають нові істотні їх властивості. 



Наочно-дійове мислення в розвиненому вигляді властиве й дорослій 

людині. Особливо необхідне воно тоді, коли найефективніший розв'язок 

завдання можливий саме у процесі практичної діяльності. Наочно-дійове 

мислення притаманне людям тих професій, які за змістом потребують 

практичного аналізу, різноманітного комбінування та конструювання, 

наприклад шахістам, конструкторам, винахідникам. Важливу роль наочно-

дійове мислення відіграє там, де продуктивне та економічне розв'язання 

завдання пов'язане із застосуванням предметно-практичних процедур. 

Наочно-образне мислення характеризується тим, що змістом 

розумового завдання є образний матеріал, маніпулюючи яким людина 

аналізує, порівнює чи узагальнює істотні аспекти у предметах та явищах. 

Наочно-образне мислення значно розширює пізнавальні можливості 

особистості, дає їй змогу змістовніше й різноманітніше відображати 

реальність. Великі можливості цього різновиду мислення виявляються, 

зокрема, в образотворчому мистецтві. Ілюстрацією цієї тези є різні напрями 

абстракціонізму та модернізму, де змістовне навантаження образів 

передається в адекватно сконструйованих митцем символах. 

Схематизація та символічне відображення дійсності виявляються 

продуктивними і в інших видах людської діяльності, допомагаючи з 

більшою точністю та узагальненістю відображати реальність, наприклад 

при складанні моделей сітьового планування діяльності, при розв'язанні 

конструкторсько-технічних завдань тощо. Наочно-образне мислення 

розвивається в діяльності, характер якої потребує оперування образами 

різного ступеня узагальненості, схематичного зображення предметів та їх 

символічного позначення. 

Словесно-логічне, або абстрактне, мислення здійснюється у 

словесній формі за допомогою понять, які не мають безпосереднього 

чуттєвого підґрунтя, властивого сприйманням та уявленням. Більшість 

понять, якими виражаються економічні, суспільно-історичні, наукові 

категорії, є продуктами великої абстрагуючої діяльності мислення, в яких 

не простежується їх безпосередній зв'язок з чуттєвою реальністю. Саме цей 

вид мислення дає можливість встановлювати загальні закономірності 

природи та суспільства, на рівні найвищих узагальнень розв'язувати розу-

мові завдання, будувати наукові теорії та гіпотези. 

Зазначені види мислення виявляються й перебувають у певному 

співвідношенні. У розвинених формах вони можуть виявлятись як 

індивідуальні особливості мислення людей, зумовлені характером їхньої 

діяльності, професійними чинниками, співвідношенням першої та другої 

сигнальних систем та іншими причинами. 

6. Індивідуальні особливості мислення 

Розумова діяльність різних людей, що підлягає загальним пси-

хологічним закономірностям, водночас характеризується індивідуальними 

особливостями. Відмітності в розумовій діяльності виявляються в 

різноманітних якостях мислення. Індивідуальні відмітності мислення 



людей зумовлені передусім особливостями їхнього життя, характером 

діяльності, навчанням. Певний вплив на особливості мислення справляють 

тип вищої нервової діяльності, співвідношення першої та другої 

сигнальних систем. Найістотнішими якостями, в яких виявляються 

індивідуальні відмітності мислення, є самостійність, критичність, 

гнучкість, глибина, широта, послідовність, швидкість. 

Самостійність мислення характеризується вмінням людини ставити 

нові завдання й розв'язувати їх, не вдаючись до допомоги інших людей. 

Самостійність мислення ґрунтується на врахуванні знань і досвіду інших 

людей, але людина, якій властива ця якість, творчо підходить до пізнання 

дійсності, знаходить нові, власні шляхи і способи вирішення пізнавальних 

та інших проблем. Самостійність мислення тісно пов'язана з критичністю. 

Критичність мислення виявляється у здатності суб'єкта 

пізнавальної діяльності не потрапляти під вплив чужих думок, об'єктивно 

оцінювати позитивні та негативні аспекти явища чи факту, виявляти цінне 

та помилкове в них. Людина з критичним розумом вимогливо оцінює 

власні думки, ретельно перевіряє рішення, зважує всі «за» і «проти», 

виявляючи тим самим самокритичне ставлення до власних дій. Критичність 

і самостійність мислення великою мірою залежать від життєвого досвіду 

людини, багатства та глибини знань. 

Гнучкість мислення виявляється в умінні швидко змінювати свої дії 

при зміні ситуації діяльності, звільняючись від залежності закріплених у 

попередньому досвіді способів і прийомів розв'язання аналогічних завдань. 

Гнучкість мислення розкривається в готовності швидко переключатися з 

одного способу розв'язання завдань на інший, змінювати тактику і 

стратегію їх розв'язання, знаходити нові, нестандартні способи дій за 

змінених умов. 

Глибина мислення виявляється в умінні проникати в сутність 

складних питань, розкривати причини явищ, приховані за нашаруваннями 

неістотних проявів, бачити проблему там, де її не помічають інші, 

передбачати можливі наслідки подій і процесів. Саме ця риса властива 

особистостям з глибоким розумом, які у простих, добре відомих фактах 

уміють помічати суперечності й на цій основі розкривати закономірності 

природи та суспільного життя. 

Широта мислення виявляється у здатності охопити широке коло 

питань, у творчому мисленні в різних галузях знання та практики. Широта 

мислення є показником ерудованості особистості, її інтелектуальної 

різнобічності. 

Послідовність мислення виявляється в умінні дотримуватися 

логічної наступності при висловлюванні суджень, їх обґрунтуванні. 

Послідовним можна назвати мислення людини, яка суворо дотримується 

теми міркування, не відхиляється від неї, не «перестрибує» з однієї думки 

на іншу, не підміняє предмет міркування. Для послідовного мислення 



характерне дотримання певних принципів розгляду питання, ясність плану, 

відсутність суперечностей і логічних помилок в аргументації думки, 

доказовість та об'єктивність у висновках. 

Швидкість мислення — це здатність швидко розібратися у складній 

ситуації, швидко обдумати правильне рішення й прийняти його. Швидкість 

мислення залежить від знань, міри сформованості розумових навичок, 

досвіду у відповідній діяльності та рухливості нервових процесів. 

Швидкість мислення слід відрізняти від квапливості та похапливості, що їх 

демонструють деякі люди, не продумуючи належно рішень, які вони 

приймають, не прогнозуючи можливих наслідків наспіх прийнятих рішень. 

Усі якості мислення людини формуються й розвиваються в 

діяльності. Змістовна й відповідно організована діяльність сприяє 

всебічному розвитку цінних якостей мислення особистості. 

 

6. Поняття про мову та її функції. 

Найзагальнішими та найнеобхіднішими умовами продуктивної 

психічної діяльності особистості є мова і мовлення, спілкування та 

увага. 

З одного боку, вони пронизують усе психічне життя людини і 

забезпечують можливість активного задоволення її пізнавальних і 

суспільних потреб, а з іншого — є засобами реалізації внутрішнього світу 

та можливостей особистості. 

Мова є специфічно людським засобом спілкування, що існує 

об'єктивно в духовному житті людського суспільства і становить собою 

систему знаків, які функціонують як засоби такого спілкування. Мова 

виникла у процесі становлення самої людини як суспільної істоти, у 

процесі спільної трудової діяльності. Біологічними передумовами 

виникнення мови були звуки та рухи, які спостерігались у пращурів 

людини і слугували засобом спілкування, задоволення потреби в обміні 

думками, у пізнанні властивостей предметів та явищ, що оточували 

людину, і позначалися словами. Мова — суспільне явище, найважливіший 

засіб організації людських стосунків. За її допомогою люди досягають 

розуміння, обмінюються думками, здобувають знання, передають їх 

нащадкам, дістають можливість налагодити спільну діяльність в усіх 

галузях людської практики. 

Вимовлювані комплекси звуків, якими позначалися певні об'єкти, 

набували певного значення, ставали спільними для людей засобами обміну 

думками. Мова є системою знаків, що мають соціальну природу, яка 

створилася й закріпилась у процесі історичного розвитку діяльності членів 

суспільства. 



Слово як одиниця мови має два боки — зовнішній звуковий 

(фонетичний) та внутрішній смисловий (семантичний). Обидва вони є 

продуктом тривалого суспільно-історичного розвитку. Єдність цих боків 

(але не тотожність) утворює слово. Зовнішня фонетична форма слова — це 

умовний знак предмета або явища, що не передає прямо й безпосередньо 

його властивостей. 

У слові зливаються функції знака та значення. Останнє історично 

розвивалося, звужувалось, узагальнювалось, переносилось на нові об'єкти. 

Унаслідок цього виникла багатозначність слів, що також є продуктом 

історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови — її 

словниковий склад і граматична будова. 

Словниковий склад — це сукупність слів у кожній окремій мові. 

Його специфіка характеризує рівень розвитку мови: що багатший і 

різноманітніший словник, то багатша і різноманітніша мова. У практиці 

користування мовою розрізняють словники активний, тобто слова, якими 

людина користується для вираження власних думок при спілкуванні з 

іншими людьми, і пасивний — слова, які вона розуміє, коли їх чує або 

читає, але сама вживає не всі з них. Обсяг і характер активного та 

пасивного словників людини залежать від її освіти, професії, міри во-

лодіння мовою, характеру та змісту діяльності. 

Словниковий склад, узятий сам по собі, ще не становить мови. Для 

того, щоб за допомогою слів людина могла обмінюватися думками, 

потрібна граматика, яка визначає правила зміни слів, сполучення їх у 

речення. Це забезпечується граматичною будовою мови. Слова, що є в 

реченні, необхідно не лише розуміти, а й відповідно взаємоузгодити для 

того, щоб точно передати зміст думки. Правила зміни слів (морфологія) і 

правила сполучення їх у речення (синтаксис) формулює граматика і цим 

дає змогу виражати поняття та судження, робити умовиводи про предмети 

та явища, їх ознаки та відношення. 

Слово як одиниця мови є носієм інформації, яка завжди 

співвідноситься з означуваними ним певними об'єктами та явищами 

дійсності. Фіксація у слові об'єктивної реальності та суспільно-історичного 

досвіду в різних формах їх прояву визначає сигніфікативну (означальну) 

функцію мови. Іншою функцією мови, що зумовлюється потребами 

людського спілкування та розвитком її граматичної будови, є вираження 

змісту предмета інформації. Ця функція забезпечує можливість 

формулювання думки і передачі змісту повідомлення. 

Охарактеризовані основні елементи та функції мови стають засобом 

спілкування, засобом обміну думками за умови, що відбувається процес 

мовлення між людьми. 

Мова і мовлення — поняття не тотожні. Мовлення — це процес 

використання людиною мови для спілкування. Залежно від віку, характеру 

діяльності, середовища мовлення людини набирає певних особливостей 



незважаючи на те, що люди спілкуються однією мовою. Так, мовлення 

однієї людини образне, яскраве, виразне, переконливе, а іншої — навпаки: 

обмежене, бідне, сухе, малозрозуміле. У цьому вже виявляється відмінність 

у володінні мовою. Кожній людині властиві індивідуальний стиль 

мовлення, відмінність в артикуляції звуків, інтонуванні, логічній вираз-

ності; кожна людина говорить по-своєму, хоча й користується спільною 

для всіх мовою. 

Мовлення не існує і не може існувати поза будь-якою мовою. Разом з 

тим сама мова існує як жива тільки за умови, що активно використовується 

людьми. Мова розвивається і вдосконалюється у процесі мовного 

спілкування. Мовлення і є формою актуального існування кожної мови. 

Мовлення розглядається і як мовна діяльність, оскільки за його 

допомогою можна, наприклад, забезпечити спілкування, розв'язання 

мнемонічних, або мислительних, завдань. У цьому разі мовлення може 

набирати вигляду мовних дій, що є складовими іншої цілеспрямованої 

діяльності, наприклад трудової чи навчальної. Таким чином, мова — це 

засіб чи знаряддя спілкування між людьми. 

2. Фізіологічні механізми мовної діяльності 

Фізіологічним підґрунтям мовлення є умовно-рефлекторна діяльність 

кори великих півкуль головного мозку, подразниками для якої є слова, 

«сигнали сигналів» (І. Павлов), що замінюють безпосередні предмети та їх 

властивості. Як подразник слово постає у трьох формах: слово почуте; 

слово побачене; слово вимовлене. Функціонування слова пов'язане з 

діяльністю периферійного апарату мовлення та центрально-мозкових 

фізіологічних механізмів. 

Периферійний, або голосовий, апарат мовлення складається з трьох 

частин: 

• легенів, бронхів, трахеї; 

• гортані; 

• глотки, носової порожнини, носоглотки, язичка, піднебіння, язика, зубів 

і губ. 

Кожний з цих органів відіграє певну роль в утворенні звуків мови. 

Діяльність периферійного мовного апарату підпорядкована корі 

великих півкуль головного мозку, якою вона спрямовується і функцією 

якого вона є. Ця функція властива лише людському мозку. Мовні зони кори 

становлять собою кілька аналізаторів, які взаємодіють і координаційно 

пов'язані з усією діяльністю нервової системи.  

Мовлення як рефлекторний за природою процес здійснюється за 

участю другої сигнальної системи в тісному взаємозв'язку з першою 

сигнальною системою. 



Слово завдяки попередньому психічному досвіду людини пов'язане з 

усіма зовнішніми та внутрішніми подразненнями, що надходять до кори 

великих півкуль, і може сигналізувати про них, змінювати їх чи викликати 

певні реакції на них. У результаті в корі утворюються відповідні системи 

тимчасових нервових зв'язків. 

В утворенні цих зв'язків беруть участь зоровий, слуховий і руховий 

аналізатори. 

Кора великих півкуль двобічно-еферентними та аферентними 

шляхами пов'язана з різними частинами периферійного мовного апарату. 

Хоча процес мовлення залежить від роботи всієї кори великих півкуль, 

окремі її ділянки відіграють специфічну роль, яка полягає в локалізації в 

них мозкових закінчень аналізаторів, що регулюють процес слухання та 

говоріння. Встановлено, що центри мовлення розташовані у скроневій 

частині лівої півкулі. Проте вся ця ділянка пов'язана з різними мовно-

руховими механізмами мовлення. 

Понад сто років тому П. Брока помітив, що пошкодження певної 

ділянки кори, а саме задньої частини третьої чолової закрутки лівої півкулі, 

призводить до порушення мовної артикуляції — так званої моторної 

афазії. Хворий втрачає здатність довільно висловлювати думки, хоча 

руховий артикуляційний апарат залишається непошкодженим. П. Брока 

дійшов висновку, що ця ділянка є центром «моторних образів слів». Дещо 

пізніше К. Верніке встановив, що внаслідок ураження верхньої скроневої 

закрутки лівої півкулі у хворого порушується розуміння мови. Він зробив 

висновок, що у цій частині лівої півкулі локалізуються «сенсорні образи 

слова». У разі ушкодження цієї ділянки у хворого виникає так звана 

сенсорна афазія, яка полягає в порушенні здатності розуміти мову інших. 

Чуючи мову, хвора людина не може пов'язати звучання з певним 

значенням. 

Ці та інші ділянки кори, пов'язані з окремими аспектами мовної 

функції, не є самостійними й суворо ізольованими центрами мовного 

процесу, а лише окремими ланками складного нервового процесу мовної 

діяльності. Дослідження П. Брока та К. Верніке породили цілу низку 

аналогічних тверджень, в яких усі психічні функції, пов'язані з мовленням, 

«розподілялися» між певними ділянками кори. 

Проте численними дослідженнями фізіологів і психологів доведено, 

що таке розуміння фізіологічного підґрунтя мовної діяльності недостатнє 

для її інтерпретації. 

Так, дослідженнями М. Жинкіна, присвяченими з'ясуванню 

механізму мовлення, доведено існування кількох таких механізмів. Перш 

ніж будувати мовний акт, зазначає М. Жинкін, людина будує його 

смисловий кістяк (за допомогою предметно-зображувального кола уявлень, 

образів і схем). Це і є механізм програмування висловлювання. 



Далі включається група механізмів, пов'язаних з переходом від плану 

програми до граматичної (синтаксичної) структури речення. До цієї групи 

належать механізм граматичного прогнозування синтаксичної конструкції, 

механізм, що забезпечує запам'ятовування, зберігання та реалізацію 

граматичних характерних слів, механізм переходу від одного типу 

конструкцій до іншого (трансформація), механізм розгортання елементів 

програми у граматичні конструкції та ін. Окрім названих М. Жинкін 

виокремлює ще механізми, які забезпечують пошуки потрібного слова за 

смисловими та звуковими ознаками, механізм вибору необхідних звуків 

мови та механізм реального існування звукового мовлення. 

Таким чином, можна констатувати, що фізіологічне підґрунтя 

процесу мовлення досить складне, воно розгортається в певній 

послідовності та в часі. Тому говорити про ізольовану локалізацію в корі 

великих півкуль головного мозку всіх боків мовного акту недоцільно. 

Сприймання мовлення забезпечується тими самими механізмами, що 

й говоріння. Сприймання мовлення — це також поетапне переведення 

сприйнятого на смисловий (предметно-зображувальний) код, ототожнення 

окремих слів, словосполучень, а також цілих фраз із мовним досвідом. 

Розуміння мовлення є завершальною стадією процесу переведення, коли 

людина співвідносить зміст сприйнятого (звернену мову, прочитаний текст 

тощо) із змістом свідомості та різними чинниками діяльності. 

Такі уявлення про фізіологічне підґрунтя та механізми мовлення 

підтверджуються сучасними дослідженнями мовної діяльності, афазій, що 

виникають при пораненнях, пухлинах та інших порушеннях діяльності тих 

чи інших ділянок кори великих півкуль. Істотний внесок в їх 

характеристику на рівні різних механізмів зробив психолог О. Лурія. Він 

виокремив динамічну афазію, пов'язану з порушенням здатності говорити 

фразами, хоча хворий не відчуває труднощів ні в повторенні слів, ні в нази-

ванні предметів, ні в розумінні мови. Це є наслідком порушення або 

механізму програмування висловлювання, або механізму граматично-

семантичної організації. 

Сенсорна афазія виявляється у втраті фонематичного слуху, тобто в 

порушенні зв'язку між звуковим складом і значенням слова, що є наслідком 

порушення звукового аналізу слова. 

Семантична афазія — це порушення, що виявляється у труднощах 

знаходити слово та в розумінні семантичних відношень між словами. 

Наприклад, хворий розуміє слова «батько», «сестра», але не може 

зрозуміти, що означає сполучення «сестра батька». 

Еферентна моторна афазія характеризується руйнуванням 

структури висловлювання при збереженні окремих слів і відсутності 

здатності поєднувати слова у певній послідовності. Тут порушено принцип 

сукцесивності. Близькою за характеристикою є аферентна моторна 



афазія, яка виявляється в порушенні членорозподільних мовних 

артикуляцій, у труднощах підбору потрібного звука. 

Крім розладів мовлення, що пояснюються ураженням коркових 

частин аналізаторів, трапляються і функціональні його розлади, пов'язані з 

діяльністю мовно-рухової частини. Одним із них є заїкання, яке 

викликається судомами мовних м'язів. До них можуть приєднуватися 

судоми обличчя, рук тощо. 

Заїкання виникає з різних причин: сильного нервового збудження, 

нервової травми, інфекції, успадкування. Усунути заїкання можна, якщо 

своєчасно звернутися до лікувальних логопедичних закладів. 

3. Різновиди мовлення. 

Прояви мовної діяльності неоднорідні, їх можна поділити та 

класифікувати на певні різновиди за різними ознаками. 

Усне мовлення. Це основний різновид мовлення, яке є звучним і 

сприймається іншими за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на 

діалогічне та монологічне. 

Діалогічним називається мовлення між двома або кількома 

співрозмовниками, які міняються ролями того, хто слухає, та того, хто 

говорить, тобто постають як пасивний чи активний співрозмовник. 

Поділ на «активного» та «пасивного» учасника розмови відносний, 

оскільки і той, хто говорить, і той, хто слухає, виявляють активність, хоча й 

різного плану. Рівень знання мови, її лексичного багатства, граматичної 

будови та фразеології, практика користування мовою відіграють важливу 

роль у функціонуванні діалогічної форми мовлення. Засадовим щодо цього 

процесу є автоматизм, вироблений на системі тимчасових нервових 

зв'язків. 

Діалогічне мовлення тісно пов'язане із ситуацією, в якій ведеться 

розмова, й тому називається ситуативним. Водночас воно є 

контекстуальним, оскільки, здійснюючись як певна діяльність двох або 

кількох осіб, кожне висловлювання значною мірою зумовлене попереднім 

висловлюванням. 

Діалогічне мовлення недостатньо організоване граматично та 

стилістично. Як правило, воно здійснюється простими мовними 

конструкціями, які зумовлені контекстом, попередніми висловлюваннями. 

Велику роль у діалогічному мовленні відіграють звичні сполучення слів, 

репліки, шаблони, ідіоматичні вирази, наприклад: «так би мовити», «от», «і 

хто б міг подумати» тощо. 

Монологічне мовлення — це таке мовлення, коли говорить одна 

особа, а інші слухають, сприймають її мову. Прикладами монологічного 

мовлення є доповідь, лекція, виступ на зборах, пояснення вчителем нового 

матеріалу тощо. Це відносно розгорнутий різновид мовлення. У ньому 



порівняно мало використовується позамовна інформація, яку отримують з 

розмовної ситуації. Порівняно з діалогічним монологічне мовлення 

більшою мірою є активним чи довільним різновидом мовлення. Так, для 

того щоб виголосити монологічний акт мовлення, той, хто говорить, 

повинен усвідомлювати повний зміст думки і вміти довільно будувати на 

підставі цього змісту власне висловлювання чи послідовно кілька 

висловлювань. 

Монологічне мовлення є організованим різновидом мовлення. Той, 

хто говорить, наперед планує чи програмує не лише окреме слово, речення, 

а й увесь процес мовлення, увесь монолог загалом, іноді подумки, а іноді як 

запис у вигляді плану чи конспекту. 

Монологічне мовлення у розгорнутих формах потребує певної 

підготовки, яка полягає в попередньому відборі змісту, чіткому плануванні 

та відповідному словесному оформленні. 

Письмове мовлення. Це особливий різновид мовного процесу, що 

дає можливість спілкуватися з відсутніми співрозмовниками як 

сучасниками того, хто пише, так і тими, що житимуть після цього. 

Письмове мовлення — це різновид монологічного мовлення, але воно 

здійснюється як писання та читання написаного у вигляді письмових знаків 

(слів). 

Історично письмове мовлення виникло пізніше від усного і на його 

грунті порівняно з усним має низку специфічно психологічних 

особливостей. Насамперед воно відбувається поза безпосереднім контактом 

із співрозмовниками, а тому виключає інтонацію, міміку і жести 

сприймання реакції читача, його репліки, які мають важливе значення для 

усної мови. У письмовому мовленні і зміст, і своє ставлення до нього треба 

виразити на папері. Тому воно більш розгорнуте, ніж усне монологічне. У 

ньому треба зважати на майбутнього читача, дбати про те, щоб писемні 

знаки були зрозумілі читачеві, йому слід усе пояснити, щоб у нього не 

виникало жодних непорозумінь. Отже, структурна складність письмового 

мовлення набагато зростає порівняно з усним; перше висуває більше вимог 

до людини, потребує більш розгорнутого, розчленованого, послідовного, 

повного викладу думок, суворішого дотримання правил граматики, добору 

слів і виразів. Якщо в усному мовленні пропуск окремих слів можна 

заповнити певними виражальними засобами, то такі пропуски роблять 

письмове мовлення незрозумілим. Письмове мовлення — це 

найдовільніший різновид мовлення. 

Успішне використання письмового мовлення потребує оволодіння 

людиною його засобами. У процесі індивідуального розвитку людина 

навчається письму і читанню значно пізніше, ніж говорінню усно, але між 

усним та письмовим мовленням існує тісний зв'язок. Так, оволодіння 

письмом, читання художньої літератури сприяють подальшому розвитку 

усного мовлення особистості, збагаченню її активного словника та 

усвідомленню граматичної будови. Письмове мовлення, спираючись на 



усне, не тільки доповнює, а й приводить до певної його перебудови. Для 

більшості людей залежно від їх освіти та змісту діяльності письмовий 

виклад думок буває важчим, ніж усний. Тому навчання організованому 

культурному мовленню містить і навчання письмовому мовленню. 

Внутрішнє мовлення. Усне та письмове мовлення, що може ви-

ражатися в діалогічній та монологічній формах, є зовнішнім мовленням. 

Різновидом його є внутрішнє мовлення. Із назви випливає, що внутрішнє 

мовлення не спрямоване на спілкування з іншими людьми. Людина 

користується внутрішнім мовленням, коли щось обмірковує, планує свої 

дії, не висловлюючись вголос і не записуючи на папері, не контактуючи 

при цьому з іншими людьми. 

Внутрішнє мовлення беззвучне, тобто не вимовляється вголос, хоча 

часто виявляється у вигляді шепотіння, а то й починає звучати, переходячи 

в розмову із самим собою. Це трапляється у разі великого напруження 

думки, що супроводжується виразними емоціями. 

За структурою внутрішнє мовлення відрізняється від зовнішнього 

тим, що воно дуже скорочене, уривчасте, у ньому виключається більшість 

другорядних членів речення. Унаслідок цього внутрішнє мовлення 

справляє враження незв'язності та незрозумілості, в реченні часто 

залишається тільки підмет чи присудок, що є центром думки, навколо 

якого об'єднуються образи. Можливість такого скорочення внутрішнього 

мовлення пов'язана з тим, що людині, яка міркує подумки, добре відомо, 

про що йдеться. Тому й відпадає нібито необхідність розгорнуто викладати 

свої думки для себе. Звичка думати таким «скороченим» способом має й 

недоліки. Часто те, що немовби цілком зрозуміле при внутрішньому 

мовленні, за його спрощеною та скороченою синтаксичною структурою 

виявляється далеко не таким зрозумілим, коли доводиться переказувати 

зміст думки іншим людям: окремі моменти виявляються незрозумілими, 

думки неаргументованими, логічно непослідовними. Відомі випадки, коли 

добре зрозумілу думку передати у зв'язній мові усно чи письмово 

неможливо. 

Внутрішнє мовлення виникло у процесі мовного спілкування людей 

через ускладнення завдань і змісту діяльності. Воно породжується 

потребою перш ніж виразити щось усно чи письмово, спланувати його, 

окреслити основні контури, побудувати вислів, схему міркування. 

Обидва різновиди мовлення людини — зовнішнє та внутрішнє — 

перебувають у тісному взаємозв'язку та постійних взаємопереходах. 

Легкість і швидкість таких взаємопереходів залежать від багатьох умов а 

саме: змісту, складності та новизни розумової діяльності, мовного досвіду 

та індивідуальних особливостей людини. 

Мовлення у різних людей має індивідуальні особливості; що 

виявляються в темпі, ритмі, емоційності, виразності, точності, 



плавності, голосності, логічній послідовності, образності вис-

ловлювання думок. 

Індивідуальні особливості мовлення людини залежать від її вміння 

володіти мовленням, використовувати його як засіб спілкування, 

регулювати його. Залежно від цього одні люди балакучі, інші 

відзначаються повною стриманістю, відлюдністю. Вольова саморегуляція 

мовлення є важливим моментом його функціонування. Характер діяльності 

позначається на мовленні й разом з тим потребує володіння певними його 

особливостями. Кожний фахівець висуває власні, специфічні вимоги 

ставлення до мовлення. Мовлення повинно бути не лише стилістично та 

логічно досконалим, а й переконливим, емоційно-образним, науково 

доказовим і впливовим. Такі властивості професійного мовлення не просто 

виробляються у процесі набуття практичного досвіду, вони потребують і 

власної саморегуляції, прагнення до вдосконалення мова. 

Лекція 5 

Тема: Почуття і емоції. 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про емоційно-вольову сферу; 

- усвідомити значення емоційно-вольових процесів для 

формування дитячої психіки; 

- ознайомитись із психологічними чинниками утворення 

почуттів і емоцій; 

- сформулювати поняття, уявлення про почуттєву сферу. 

    ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості 

поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, 

осмислене ставлення до виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання 

(властивостей предметів, часу, дій, руху тощо);  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку 

технічних умінь у процесі навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, 

активність, стійкість). 
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1. 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. К. Ушинський писав, що «ні 

слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і 

наше ставлення до світу, як наші почування». 

Емоції та почуття органічно взаємопов'язані, але за змістом і формою 

переживання вони не тотожні. 

Емоція — це загальна активна форма переживання організмом своєї 

життєдіяльності. Розрізняють прості та складні емоції. Переживання 

задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю — це прості емоції. Вони 

властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті 

перетворилися 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 

ставлення до людських потреб, задоволення або незадоволення яких 

викликає 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 одній 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 виявлятися 

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 довготривалими 

або короткочасними. 

Характерна особливість емоцій і почуттів полягає в тому, що вони 

цілковито захоплюють особистість. Здійснюючи майже блискавичну 

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 травмуючих 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. Відомий фізіолог 

П. Анохін вважає, що емоції, а саме довготривалі негативні емоції (страх, 

переживання болю тощо), відіграють вирішальну роль у розвитку так 

званих неврогенних захворювань. 

Природа емоцій і почуттів органічно пов'язана з потребами. Потреба 

як нужда в чомусь завжди супроводжується позитивними або негативними 

переживаннями в різних їх варіаціях. Характер переживань 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. Емоції докорінно змінилися у процесі історичного розвитку людини, 

вони «олюднилися», набули своєрідних особливостей. Голод, наприклад, 

переживається людиною не так, як твариною. Людина залежно від 

обставин може стримувати голод, відмовлятися від їжі. 

У людини як суспільної істоти виникли вищі, духовні потреби, а з 

ними й вищі почуття — моральні, естетичні, пізнавальні, які не властиві 

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. 

2. Фізіологічне підґрунтя 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 підкіркових нервових центрів: 

гіпоталамуса, лімбічної системи, ретикулярної формації. Але кора великих 



півкуль головного мозку відіграє провідну роль у проявах емоцій і 

почуттів, здійснюючи регулювальну функцію стосовно підкіркових 

процесів, спрямовуючи їх діяльність відповідно до усвідомлення людиною 

своїх переживань. 

Між корою та підкірковими центрами нервової системи постійно 

відбувається взаємодія. Підкірка, 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 

підкірки, 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. 

За І. Павловим, однією з фізіологічних підвалин почуттів є динамічні 

стереотипи, тобто утворені за життя системи тимчасових нервових зв'язків. 

«Тут виникають почуття важкості та легкості, бадьорості та стомленості, 

задоволення і прикрості, радості, торжества і відчаю тощо. Мені здається, 

що часто такі почуття при зміні звичайного способу життя, при припиненні 

звичайних занять, при втраті близьких людей... мають певне фізіологічне 

підґрунтя значною мірою саме у зміні у порушенні старого динамічного 

стереотипу й у складності становлення нового», — вважав І. Павлов. 

У виникненні та перебігу почуттів велику роль відіграє друга 

сигнальна система в її взаємодії з першою. Слово змінює наші настрої, 

збуджує захоплення, глибокі переживання. Кращим показником цього є 

почуття, що викликаються поетичними творами. Усвідомлюючи ситуацію, 

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. 

3. Вираження емоцій і почуттів 

Переживання емоційних станів — радості, любові, дружби, симпатії, 

прихильності або болю, суму, страху, ненависті, презирства, огиди тощо — 

завжди супроводжуються відповідними зовнішніми або внутрішніми 

вираженнями. Емоції з гіпоталамуса поширюються на всі ефекторні 

органи. Достатньо виникнути емоційному збудженню, як у його вираження 

негайно включається весь організм. 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 велике, 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. П. Анохін вважає, що в цьому разі 

пригнічуються лише деякі периферійні компоненти умоцій — рухи, міміка, 

сама ж емоція, якщо вона виникла, неминуче поширюється на інші, в 

основному на вісцеральні, компоненти. Проте формування витриманості у 

дітей позитивно позначається на їхній життєдіяльності та стосунках у 

колективі. 

З оволодінням експресивними способами вираження емоцій і 

почуттів 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 

переживань 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, 

розгубленість або відповідні енергійні дії. 

Форми та інтенсивність виявлення емоцій і почуттів значною мірою 

залежать від вихованості, рівня культури особистості, традицій і звичаїв. 

Це особливо позначається на вираженості їх зовнішніми засобами — 

мімічними та пантомімічними рухами, жестами. Внутрішнє ж їх вираження 

(серцебиття, дихання, дія ендокринної системи) відбувається відносно 

незалежно від соціальних чинників. 

 

4. Форми переживання емоцій і почуттів.  

Негативні психічні стани: стрес, фрустрація, невроз 

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, 

фрустрацій, 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 негативні, 

які пригнічують, викликають пасивність. Настрій — це такий загальний 

емоційний стан, який виразно не спрямований на щось конкретне. Причини 



настрою найрізноманітніші: непідготовленість до діяльності, страх перед 

очікуваною невдачею, хворобливі стани, приємні звістки тощо. Особливе 

місце серед причин, що викликають настрій, 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 занепадають духом навіть тоді, коли для цього є 

якісь підстави, а навпаки, переборюють труднощі. Легкодухі швидко 

піддаються настроям. Вони потребують підтримки колективу. 

Афект — це сильне, короткочасне збудження, що виникає раптово, 

оволодіває людиною так сильно, що вона втрачає здатність контролювати 

свої дії та вчинки. Прикладом афектів може бути несподіване 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. І. Павлов, аналізуючи афектний стан, 

зазначав, що людина у стані афекту, який перевищує гальмівну функцію 

кори, говорить і робить те, чого вона ніколи не зробить у спокійному стані і 

про що шкодує, коли мине афект. 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 

якого 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 

несподівано й потребують вжиття 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. 

Стрес — це емоційний стан, викликаний несподіваною та напруженою 

ситуацією. Стресовими станами будуть дії в разі необхідності самому 

швидко прийняти рішення, миттєві реакції в разі небезпеки, поведінка в 

ситуації, що несподівано змінилася. 

В динаміці стресового реагування Г. Сельє бачить три фази. 

1. Реакція тривоги — стан підвищеного психологічного дискомфорту, 



переживання з приводу подій, які мають відбутися, стан невпевненості у 

своїх діях, самонавіювання негативних думок. Людина сприймає щось 

незвичне, не може собі його пояснити, і це викликає занепокоєння. А 

організм відразу готується до захисту, терміново мобілізуючи свої захисні 

сили та ресурси. 

2. Фаза адаптації — це період пристосування до нової ситуації, 

небезпеки, яка виникла. У цей час настає так звана рівновага протидії 

захисних сил нервової системи і впливів зовнішнього середовища. 

3. Фаза виснаження — коли надто інтенсивна боротьба, якщо вона 

затягнулася, призводить до зниження адаптивних можливостей в 

організмі та його здатності опиратися різним захворюванням і 

психологічним впливам. 

Експериментально доведено, що стрес від фізичних навантажень не є 

таким страшним і руйнівним, як стрес, зумовлений крахом надій, 

невдачею, розумовим перевантаженням, невпевненістю в собі. 

На думку вчених, захисним засобом, спрямованим на зміну 

несприятливої або на збереження сприятливої ситуації, на противагу дії 

загрозливих факторів і обставин, є пошукова активність. 

Тривога впливає на кровообіг, серце, залози, всю нервову систему-і 

таким чином позначається на здоров'ї. Я ще не чув, щоб людина 

померла від перевтоми, але знаю багатьох, хто помер від сумнівів. 

Ч. Мейо  

 Вчені провели дослід на тваринах, щоб з'ясувати, як негативні емоції, 

які вони стимулювали, впливають на патологічні процеси у тварин. 

Виявилося, що ці процеси уповільнюються, якщо навіть тварина відчуває 

різко негативні емоції. Але це відбувалося тільки в тому випадку, коли вона 

демонструє активно-оборонну реакцію. Якщо, наприклад, піддослідний 

пацюк реагував на подразнення електричним струмом агресивно: кусав і 

дряпав клітку, кидався на експериментатора, пробував утекти, то 

хворобливі зміни в його організмі уповільнювалися, і, навпаки, якщо пацюк 

не пробував вирватися, патологічні процеси помітно прискорювалися і 

навіть призводили тварину до загибелі. Така поведінка отримала назву 

пасивно-оборонна. Ймовірно, що саме вона і є головним фактором, який в 

результаті призводить до психосоматичних розладів після стресових 

ситуацій. Засобом впливу активно-оборонної поведінки на здоров'я 

людини, як ми вже говорили, і є пошукова активність, яка підвищує його 

стресостійкість. Дефіцит же такої активності призводить до стресу і всіх 

його наслідків. 

Потреба в пошуковій активності (тобто в самому процесі змін, отриманні 

нової інформації, незвіданих почуттях) властива людині (і не тільки 

людині) від природи. Вона має біологічні корені і явно виражений 

еволюційний пристосувальний смисл. 



Як біологічний вид людина виникла й розвивалася в пошуку і полюванні. 

Прагнення до "пригод" закладене в нас біологічно і було важливим 

фактором еволюції людини. Тому будь-який соціальний порядок, який не 

дозволяє відповісти на поклик цього інстинкту, буде рано чи пізно 

відкинутим. Саме з цих причин будь-якій популяції в плані розвитку 

вигідна пошукова поведінка представників, з яких складається ця попу-

ляція. Форми поведінки також підпадають під дію природного відбору, 

який "з'єднав" у процесі еволюції активно-оборонну поведінку і 

стресостійкість. Надавши такий потужний стимул саморозвиткові індивіда, 

природа тим самим подбала і про прогрес популяції в цілому. 

Нам залишається тільки відповідати природі, тобто не заглушувати в собі 

потребу до пошуку, а повсюдно її культивувати, підтримувати, 

стимулювати. 

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. 

Фрустрація — психічний стан, зумовлений об'єктивними (або 

суб'єктивними, які сприймаються як об'єктивні) труднощами, що 

виникають на шляху досягнення мети або вирішення завдання. Фрустрація 

— завжди болісне переживання невдачі або протиріччя, яке не піддається 

вирішенню. Вона супроводжується гамою негативних емоцій: гнівом, 

роздратуванням, почуттям провини тощо. Фрустрація може виникнути 

лише тоді, коли ступінь невдоволення вищий від того, що людина може 

витерпіти. 

Фрустрації найчастіше піддаються емоційні натури, люди з підвищеною 

збудливістю, незагартовані в "битвах життя", погано підготовлені до 

незгод, труднощів, з недостатньо розвинутими вольовими рисами 

характеру. Вона може виявитися як озлобленість, пригніченість, повна 

байдужість до оточення, необмежене самобичування. 

Неврози — це стан, викликаний неможливістю вирішити проблему 

позитивно й раціонально, який супроводжується виникненням болісних і 

обтяжливих невдач, незадоволених потреб, неможливістю досягнення 

життєвих цілей, втратою сенсу життя. 



Невроз нав'язливих станів. Цей невроз характеризується появою після 

тяжкої травми різноманітних за змістом нав'язливих станів, особливо у 

вигляді фобій — нав'язливих неадекватних переживань, страхів. 

Невротик, на відміну від здорової людини, завжди фіксується на якомусь 

одному переживанні (почуття провини, любовне розчарування, страх 

захворіти, відчуття безвиході і т. ін.); воно набуває в його свідомості 

виняткової значимості і витісняє все, що дійсно реальне і цінне. Отже, всі 

проблеми невротика в тому, що він звертає увагу не на те, на що треба. 

Психологічна проблема або невроз вражають наші емоції, почуття, 

думки і навіть тіло, проникають у всі частини нашої психіки. Її можна 

порівняти з космічною чорною дірою, яка втягує в себе все, що потрапляє 

їй на шляху, втягує і руйнує. Психологічна проблема — це "психологічний 

хижак". На фоні стресу або внаслідок якихось підсвідомих механізмів 

виникає поломка. Запускається зловісний процес руйнування. Він роз-

гойдується і починає з загрозливою швидкістю рости, розширятися, 

засмоктувати нашу психіку. Таким чином в лещатах цієї "чорної діри з 

психологічним обличчям" опиняється майже вся психіка. Цей невроз, як 

якийсь жахливий магніт, засмоктує людську душу, а потім розриває її на 

шматки, як бомба уповільненої дії. Спектр людських переживань бідніє і 

зміщується в бік негативних тонів. Людина тепер думає тільки про те, що її 

тривожить. Контакти з оточенням скорочуються до мінімуму. Все 

підпорядковане тільки цій проблемі
7
. 

Неспокій — це тонкий струмочок страху, що біжить по розуму. Якщо 

його підтримувати, то він прокладає собі русло, через яке втікає 

решта думок. 

А. Роч 

Образно висловлюючись, як тільки невроз сідає на коня і починає 

пришпорювати його, все душевне життя людини одним махом йде під укіс. 

Тепер особистість підкорена тільки своїй проблемі, воля і свідомість 

повністю підпорядковуються неврозу і переінакшуються ним — цією 

"чорною дірою", яка перетворює нашу психіку на антипсихіку. 

Якщо вже людину геть закрутило і затягнуло в чорні тенета, то 

порятунок треба шукати у психотерапевта. Але якщо ви ще здатні 

утримувати свою проблему на "периферії свідомості" і паралельно думати 

про щось інше — продуктивне, а саме: як вийти із ситуації, що склалася, — 

то слід подумати про конкретну технологію подолання неврозу. 

Однак спочатку про перший варіант. На думку психотерапевтів, усі 

проблеми клієнта коріняться в ньому самому. Клієнт звикає до думки про 

те, що проблема виникла без зовнішньої причини як виключно феномен 

свідомості або стереотип поведінки. Умовне прийняття внутрішнього 

пояснення в процесі терапії перетворюється в безумовне, тобто клієнт 

приходить до необхідності зміни стереотипу поведінки, і проблема відпа-

дає сама по собі. Проблема як така насправді була не проблемою, а всього-



на-всього лише неадекватним уявленням клієнта про власне "Я" 

(наприклад, низька самооцінка і всі наслідки, пов'язані з нею). 

 

Досить поширений терапевтичний хід — розмежування "Я" людини і її 

тяжкого переживання. Психотерапевт переконує клієнта, що є власне "Я" і 

є деякі думки та почуття, які ним (тобто "Я") не є: "Щось в тобі боїться, а 

не власне ти", "у твоїй свідомості живе не властивий тобі страх, не твій 

страх". Іншими словами, під впливом розмов з психотерапевтом клієнт по-

чинає дивитися на свої переживання як на псевдопроблему, яку він сам собі 

придумав. 

Третій прийом у роботі з клієнтом можна назвати "прийняття", сутність 

якого полягає в тому, що проблеми, в центрі яких перебуває особистість — 

це не що інше, як джерело росту, що дає змогу людині прийняти негативні 

переживання як щось позитивне, яке допомагає розвитку. Абсолютно будь-

який досвід — страх, низьку самооцінку, приступ агресії, муки сумління — 

можна осмислити як джерело росту (в дусі гуманістичної психології) і, 

припинивши боротися з ними, позбутися проблеми. Коли ж ми будемо 

боротися з ними, то ще глибше заганяємо їх в середину душі, де 

контролювати їх перебіг буде важче. 

ЖИТТЯ — це процес становлення, комбінація станів, через які ми 

проходимо. Люди зазнають невдачі, коли вибирають певний стан і 

прагнуть в ньому залишитися. Це вид смерті. 

А.Нін 

Відчуття безвиході супроводжує практично будь-яку важку проблему. 

Взагалі, людина має тенденцію сприймати неприємний стан як такий, що 

не піддається зміні. Відчуття тупика є одним із головних факторів, які 

несуть страждання людині. Досить ефективним у цьому плані є постулат 

царя Соломона, який сказав "все мине" людині, яка прийшла до нього за 

порадою, і подарував їй перстень. Коли ж прогнози Соломона не 

справдилися, ця людина зняла перстень і кинула його на землю. І тут на 

внутрішній стороні персня вона побачила надпис: "І це теж". 

Певний ефект дає аналітична психологія, сила якої, на думку Е. Фрома, 

полягає в здатності переконати клієнта несподіваним трактуванням його 

проблеми. Від здивування він забуває про саму проблему, що і вимагається 

для зцілення. 

Вибухи почуттів, урагани емоцій, безглузді страхи і паніка з приводу 

нещасть і хвороб, котрі, як правило, не трапляються — це просто погана 

звичка. Правильно провітрюючи та освітлюючи свій розум, можна 

культивувати в собі терпимість та справжню мужність. 

І. Мечников 



Становище, яке дозволяє психотерапевту здивувати клієнта, може бути 

сформульоване так: "Причини проблеми завжди відрізняються від того, що 

про них думає клієнт". 

Ефективність розглянутих прийомів полягає в тому, що з їх допомогою 

пацієнт здатний змінити образ світу, а через нього — і свою поведінку в 

напрямку розширення поля власних можливостей. Можна припустити 

також ймовірність того, що людина сама може стати для себе 

психотерапевтом, якщо навчиться ефективно спілкуватися з непізнаними 

сторонами свого "Я", що є надзвичайно цікавим, інтригуючим моментом; 

зрештою, вона повинна навчитися дивуватися з самої себе, відчути інтерес 

до себе, відкрити в собі щось таке, про що вона раніше навіть не 

здогадувалася. Іншими словами, відкрити себе в собі. 

Технологія подолання неврозу не така вже складна, особливо, коли 

усвідомлюємо, що силу йому ми надаємо самі, більше того, ми захищаємо 

його, якщо на нього хтось замахується, адже нам здається, що роблять 

замах на нас, оскільки невроз став частиною нас самих. З часом ми 

починаємо плутатися в тому, де ми та наші справжні бажання, а де 

результат придушення і страху, тобто невроз. Тільки коли ми зрозуміємо, 

що всі наші страхи, переживання, хворобливі емоційні реакції, 

депресивність, спустошеність — не ми, а щось, нам цілковито не властиве, 

тоді відкриється шлях до спасіння. Якщо ми усвідомимо, що і переживання 

не належать нам по суті, що вони безцеремонно укорінилися у нас і 

придушують нас у нашому ж єстві, тільки тоді є шанс змінити стан речей і 

зробити "нашу проблему" не нашою. 

Власне, технологія цього процесу зводиться ось до чого. 

Найперше — необхідно усвідомити, що таке невроз, за великим 

рахунком. 

По суті, невроз — це відмова від себе, повна відмова від своїх прав і 

свобод з передорученням їх міфічному "злому генію". "Святе місце", як 

відомо, порожнім не буває, тому, відмовившись від себе, ми автоматично 

передаємо кермо влади своїй "темній стороні" — своїм страхам (нерідко 

дитячим), своїм побоюванням, абсурдним прогнозам, які означають не що 

інше, як наше бажання захиститися від жахаючого невідомого. 

Ваша діяльність є втеча і бажання забути самих себе. 

Ф. Ніцше 

Яким же чином повернути втрачену владу? Як укорінити владу в самому 

собі? Як навчитися вірити у свою долю і не відчувати себе жертвою 

обставин? 

Психотерапевтична практика пропонує здійснити для цього декілька 

рішучих кроків
*
. 



*Kypnamoe A.B. Счастлив по собственному желанию: Практикум по 

системной психотерапии. — 3-е изд. — СПб.: Изд. дом "Нева", 2003. — 448 

с. 

Отже, перший крок полягає в тому, щоб усвідомити всю трагічність 

свого становища. Необхідно з'ясувати для себе декілька простих і 

очевидних речей. По-перше, ми перестали відчувати себе господарями 

власної долі. По-друге, ми ніяк не можемо взяти на себе відповідальність. 

Ми самі в собі невпевнені, ми стривожені і недовірливі. По-третє, ми 

відчуваємо себе жертвами обставин. Нам здається, що все вирішується за 

нас. По-четверте, якщо ми не владарюємо, то дійсно хтось за нас вирішує. 

Можливо, за нас вирішують наші страхи, може — засвоєні стереотипи 

поведінки. Можливо, нами рухає почуття поваги до якогось авторитету. 

Можливо, ми приймаємо рішення під впливом підсвідомих бажань. Так чи 

інакше — рішення приймаються не нами. 

Колись ми опинилися в ситуації, де треба було прийняти рішення і діяти. 

Але щось нам заважало: чи то страх, чи то чиясь воля. І ми не 

заперечували. Відтоді наші страхи керують нами. Ми повинні визнати, що 

покірно зрадили себе, що ми дозволили купці психологічних комплексів і 

страхів взяти над собою владу. 

Не можна втекти від слабкості. Рано чи пізно ви повинні перемогти її. А якщо 

так, то чому б не тут і не зараз? 

Р. Стівенсон 

Так що необхідно усвідомити, в якій трясовині ми опинилися. В цьому 

усвідомленні — 90 % успіху. Необхідно визнати реальність, якою б 

неприємною вона не була. Для того, щоб встати, необхідно усвідомити, що 

ви впали — в цьому полягає завдання першого кроку. 

Другий крок — це етап усвідомлення свого високого покликання. 

Питання в одному: чи готові ми зрозуміти, що покликані до управління 

собою? Треба визнати: ми покликані владарювати, а нас безцеремонно 

виставили за двері — і хто! — наші страхи та звички, які поневолили нас. 

Проблеми паразитували на нас, використали наші внутрішні ресурси у 

власних інтересах. 

Зрілість — це перехід від опори на оточення до опори на самого себе. 

Ф. Перлз 

Ми забули, що наші резерви воістину невичерпні. Просто треба знайти 

ключ до нашого великого запасника, треба опертися на самого себе і взяти 

на себе відповідальність. Страшний тільки перший крок, а далі ви 

побачите, що це єдина можлива позиція. 

Третій крок — сходження, це — вступ у владу, а значить, прийняття на 

себе відповідальності. Відчуйте себе відповідальним за своє життя. 



Тепер треба йти далі; націльтеся на перспективу і згадайте те, до чого ви 

прагнете, що вам по-справжньому дороге і цінне, що відповідає вашим 

істинним бажанням. Візьміть себе в руки і дійте. Відповідальність — це 

запорука успіху. Можливою відповідальність робить наша впевненість у 

собі, в наших силах, які ми будемо все більше й більше нарощувати. Все, 

що ви робите, ви повинні робити за "своїм хотінням". Відчуйте свій 

внутрішній стержень, вашу самість, і тоді ви зрозумієте: у вас є те, що дає 

вам відчуття незалежності і впевненості. 

Четвертий крок полягає в тому, що ваше рішення, ваше усвідомлення 

має бути реалізованим, втіленим в дію. Поки цього не відбудеться, то все, 

про що ви думали, не має ніякого сенсу. 

ЖИТТЯ саме по собі — ні благо, ані зло: воно вмістилище і блага, і зла, 

залежно від того, у що ми самі його перетворюємо. 

М. Монтень  

Пристрасті — це сильні, стійкі, тривалі почуття, які захоплюють 

людину, володіють нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень 

особистості 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. 

5. 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 оцінюють за тим, якою 

мірою їй властиві ці почуття. У вищих почуттях яскраво виявляються їх 

інтелектуальні, емоційні та вольові компоненти. Вищі почуття є не лише 

особистим переживанням, а й засобом виховного впливу на інших. 



Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке 

ставлення 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 

спілкування людей і стали важливим засобом оцінювання вчинків і 

поведінки, регулювання взаємин особистостей. 

Естетичні почуття — це відчування 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 обла-

городжують особистість, сповнюють її високими прагненнями, утримують 

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 

естетичних 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. 

Праксичні почуття стають багатшими, якщо поєднуються з 

моральними. Праця як справа честі, гуманістичне ставлення до діяльності 

роблять праксичні почуття важливим чинником боротьби за високу 

продуктивність та якість праці. 



Інтелектуальні почуття є емоційним відгуком на ставлення 

особистості 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 ви-

ховання 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. 

Додаток 

Між тим непізнані нами почуття, незалежно від нашого до них 

ставлення, живуть власним непідконтрольним і непідвладним нам життям. 

У класичній психології таких почуттів п'ять: Гнів, Страх, Смуток, 

Радість, Щастя. 

Чому саме п'ять? 

По-перше, ці почуття лежать в основі будь-якого іншого емоційного 

стану. 

По-друге, ці п'ять почуттів, на відміну від усіх інших, можуть бути 

виражені й пережиті. 

По-третє, справжні почуття дуже плинні. Якщо так звані почуття 

провини або образи можна відчувати роками, то реально почуття гніву або 

страху можна пережити за декілька секунд (звичайно, усвідомивши його і 

давши собі на це дозвіл). 

По-четверте, класичні почуття конструктивні. Всі вони, будучи 

поміченими і вираженими (або усвідомленими), мають певне значення, яке 

допомагає нам вирішувати певні життєві завдання, що виникають при 

взаємодії нашої життєвої території з оточенням. 

Для зручності викладу звернімося до рис. 1. Суцільне коло позначає 

життєву територію до виникнення певних життєвих обставин, а лінія 

пунктиру — життєву територію після того, як ці обставини вже на неї 

вплинули. Жирна стрілка означає вплив цих обставин на нашу життєву 

територію, а тонка — це енергія наших почуттів, яка протидіє обставинам 

або, навпаки, рухається в одному з ними напрямку. 

Почуття страху є тим типом енергії, котра вказує на близькість 

небезпеки і підштовхує нас діяти на гарантування безпеки нашої життєвої 

території. Вектор цієї енергії, на відміну від енергії гніву, спрямований в 

бік, протилежний місцю вторгнення (див. рис. 1, б). Тривале придушення 

страху за допомогою раціоналізації (виправдовування) веде до життя в 



постійному неусвідомленому страху перед невідомим, перед майбутнім і 

перед іншими людьми, до почуття власної меншовартості, підвищеної 

керованості і залежності або призводить до необхідності приховувати свій 

страх від себе й інших за проявами агресії. 

Поняття "страх" приховує за собою, як за ширмою, три ємних значення: 

• страх як почуття, яке переживається тут і зараз; 

• страх як резервуар, який впливає на поведінку і мислення людини 

(програми страху), коли навколо первинного страху виникли ідеї провини, 

залежності або власної меншовартості; 

• страх як спосіб тиску ззовні (який з тим більшою ймовірністю 

успішний, чим більші резервуари накопиченого страху у того, хто 

піддається маніпуляції). 

Якщо ми постійно пригнічені, якщо весь час відчуваємо провину, якщо у 

нас немає впевненості в майбутньому, якщо ми застрягли у 

взаємовідносинах, із яких немає виходу, як і можливості переломити їх на 

свою користь, то, швидше за все, ми є носієм резервуару страху
5
. 

Почуття смутку є енергією, яка обмежує нашу життєву територію. 

Невиражена й не пережита (втрата близьких стосунків), загнана в 

резервуари, вона може згодом призводити до нападів гострої нудьги, 

душевного болю, депресії, психологічної залежності. 

Почуття радості, навпаки, є енергією, яка розширює нашу життєву 

територію, енергією, наповненою новим джерелом (матеріальним або 

духовним) отримання задоволень, можливостей або інформації. 

І, нарешті, щастя як найвище почуття можливе лише для тих, хто пізнав 

природу своїх негідних почуттів і очистив від них свої емоційні 

резервуари. 

Зрозуміти свої почуття можна, тільки пізнавши їх емоційну природу 

(видимий прояв почуття), а після цього навчившись їх переживати в "тут і 

зараз". Цього достатньо іноді для того, щоб повернутися до ситуацій, в 

яких ми, не люблячи себе, забороняли собі вираження цих почуттів як 

природних емоційних проявів, і виразити або усвідомити їх. Тому перше і 

найголовніше завдання людини — очиститися від колишніх пригнічень. 

 

Лекція 6 

Тема: Особистість та індивідуально-психологічні особливості 

особистості. 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність особистості, теорії 

особистості; 



- усвідомити значення і вплив індивідуально-психологічних 

особливостей та властивостей на формування особистості; 

- ознайомитись із психологічними чинниками розвитку 

особистості; 

- сформулювати поняття, уявлення про індивідуально-

психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності). 

    ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості 

поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, 

осмислене ставлення до виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання 

(властивостей предметів, часу, дій, руху тощо);  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку 

технічних умінь у процесі навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, 

активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 

Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні 

рекомендації), аудіовізуальні (планшет). 

Ключові поняття: людина, особистість, індивід, індивідуальність, 

біологічна підструктура, особливості соціального досвіду, спрямованість, 

активність, мотив, інтерес, переконання, ідеал, звичка, установка, мета, 

рівень домагань, самооцінка, фрустація, рушійні сили розвитку 

особистості, біогенетичний закон розвитку, соціогенний закон розвитку. 
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План лекційного заняття 

1. Поняття про особистість у психології.   

2. Структура особистості. Самосвідомість особистості. 

3. Мотиваційна сфера особистості. Спрямованість особистості.  

4. Рушійні сили і рівні становлення і розвитку особистості. 

 

1. Поняття про особистість у психології.  

Людина взаємодіє з навколишнім середовищем на різних рівнях. 

Особливості цієї взаємодії зафіксовані в поняттях «людина», «індивід», 

«особистість», «індивідуальність». 

Людина  Ното Sapiens (від лат.— людина розумна)  – істота 

природна, але біологічне в процесі історичного розвитку під впливом 

соціальних умов змінилося, набуло своєрідних специфічно людських 

особливостей. 

Індивід (від лат. individuum — неподільне) — це окрема жива істота, 

представник біологічного роду, носій індивідуально своєрідних 

психофізичних рис (задатків, типу ВНД та ін.). 

Будь-яка людина є індивідом незалежно від рівня її фізичного і 

психічного здоров'я. 



Поняття «особистість» визначає людину як суспільну істоту, яка 

характеризується через стійку систему соціально значущих якостей 

індивіда, сформованих у спільній діяльності і спілкуванні з іншими 

людьми. 

Таким чином, особистість — соціальна якість індивіда, що не може 

виникнути поза суспільством. При цьому процес становлення людини як 

особистості в результаті включення її в різні спільноти (родину, школу, 

трудовий колектив тощо) називають соціалізацією особистості. 

Поняттям «індивідуальність» визначається своєрідність природного і 

соціального, психіки й особистості людини, що виявляється в 

особливостях темпераменту, характеру, здібностей, специфіці потреб та 

інтересів, якостей, пізнавальних та емоційно-вольових процесів тощо. 

Отже, поняття «особистість» тісно пов'язане з поняттями «індивід» і 

«індивідуальність», але не тотожне їм. 

Істотними характеристиками особистості є: 

• усталеність, яка полягає в послідовності і передбачуваності 

поведінки особистості, закономірності її вчинків; 

• цілісність, що обумовлена існуванням стійкого зв'язку і тісною 

взаємодією всіх сторін особистості; 

• активність, що виявляється в прагненні особистості постійно 

розширювати сферу своєї діяльності, не тільки пристосовуючись до 

ситуації, а й перетворюючи її. 

2. Структура особистості. Біологічне і соціальне в структурі 

особистості. Самосвідомість особистості. 

Зрозуміти, що таке особистість, можна тільки за допомогою 

вивчення реальних соціальних зв'язків і відносин, в які вступає людина. З 

огляду на багатогранність і своєрідність цих зв'язків, у структурі 

особистості А.В. Петровський виділяє три рівні її характеристик, які варто 

розглядати в єдності. 

На внутрішньоіндивідному рівні особистість розглядається як 

система якостей індивіда, представлених насамперед у спрямованості, 

темпераменті, характері, здібностях. При цьому спрямованість орієнтує 

діяльність і спілкування людини. Здібності забезпечують успішність дій 

людини. Характер визначає зміст поведінки людини, її вчинків стосовно 

інших людей. Темперамент впливає на форму вираження ставлення 

особистості в поведінці людини. 

На міжіндивідному рівні особистість характеризується в системі її 

міжособистісних зв'язків через такі поняття, як статус, роль, позиція тощо. 

Характеристики особистості на надіндивідному рівні зумовлені тим 

впливом, який вона здійснює на інших людей, причому не тільки під час 



безпосередньої взаємодії, а й після неї. Людина може взагалі піти з життя, 

але продовжити своє «життя» в інших людях. 

З.Фройд, розглядаючи особистість як результат складної взаємодії 

між інстинктами, мотивами, потягами, у її структурі виділяє такі 

складові: 

• «Ід» (Воно) як центральний основний компонент структури 

особистості містить успадковані інстинкти, а також зміст психічної 

діяльності, що є психотравмуючим для людини і, отже, витісняється зі 

свідомості; керується принципом задоволення і потребує безпосередньої 

розрядки напруження; 

• «Его» (Я) розвивається із «Ід» разом з усвідомленням дитиною себе 

особистістю; керується принципом реальності і відкладає розрядку 

напруження до безпечного моменту; 

• «Супер Его» (над Я) розвивається з «Его» і являє собою суспільні 

норми і стандарти поведінки (насамперед батьків), що є інтеріоризованими 

особистістю. 

Згідно з поглядами представників біхевіористичного напряму 

психології, особистість являє собою сукупність поведінкових реакцій (Б. 

Скіннер) або складний паттерн взаємодії між індивідом, ситуацією і 

середовищем (А. Бандура). 

Г.С. Костюк, розуміючи особистість як суб'єкт спілкування, пізнання 

і праці, який здатний до саморегуляції і вдосконалення, вважає, що 

структуру особистості утворюють різні психічні властивості. Це, 

передусім, свідомість, формою існування якої є знання, що 

характеризують освіченість особистості, і самосвідомість (індивід стає 

особистістю, оскільки він усвідомлює дійсність і себе самого, своє 

ставлення до світу і до себе). 

Складовою особистості є також її спрямованість, яка визначається 

потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями, почуттями, в тому числі 

й моральними. Важливою складовою особистості є також її здібності і 

вольові якості, завдяки яким вона здійснює цілеспрямовану діяльність, а 

також психофізіологічні властивості індивіда. 

Слід зазначити, що особистість сприймає сама себе, знає і почуває як 

«Я». Сукупність психічних процесів, за допомогою яких індивід 

усвідомлює себе як особистість, своє «Я», називають самосвідомістю 

особистості, а сформовану в результаті систему уявлень про себе, що 

завжди має оцінну складову, Я-концепцією. 

Я-концепція містить у собі три компоненти: 

• пізнавальний (когнітивний) або Я-образ — уявлення про свої 

здібності, зовнішність, соціальний стан тощо; 

• емоційно-оцінний — самоповага, самокритичність, 

самоприниження, себелюбність і т.п.; 



• поведінковий (вольовий) — прагнення підвищити самооцінку, 

самоповагу і т.п. 

Я-концепція формується в спільній діяльності і спілкуванні, 

насамперед у сім'ї, за допомогою виокремлення людиною в інших людях 

їхніх особливостей, якостей і зіставлення їх із собою. При цьому 

розрізняють декілька основних механізмів розвитку самосвідомості, а 

саме: 

• ідентифікація (від лат. identificare — ототожнення) — процес 

ототожнення себе з іншим індивідом або групою на основі сталого 

емоційного зв'язку, включення в свій внутрішній світ і прийняття як 

власних його норм, цінностей, зразків поведінки; 

• рефлексія (від лат. reflexio — звернення назад) — процес 

самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів, а також 

усвідомлення того, як суб'єкт сприймається й оцінюється іншими людьми; 

• емпатія (від грец.— співпереживання) — проникнення в 

переживання іншої людини, формами якого є співпереживання 

(переживання суб'єктом тих же емоційних станів, які відчуває інша 

людина) і співчуття (переживання власних емоційних станів з приводу 

почуттів іншого) тощо. 

 

3. Мотиваційна сфера особистості. Спрямованість 

особистості. 

На основі сформованих уявлень, що можуть не відповідати 

дійсності, людина будує свою взаємодію з навколишнім світом. Ступінь 

адекватності Я-образу можна з'ясувати під час вивчення самооцінки 

особистості — особистісного судження про власну цінність, тобто оцінки 

особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей, місця серед інших 

людей. Від самооцінювання залежать критичність, вимогливість 

особистості до себе, ставлення до успіхів і невдач. У людини може 

сформуватися завищена самооцінка, що виявляється в зайвій 

самовпевненості, нездатності реально оцінювати свої можливості. 

Занижена самооцінка зумовлює зайву сором'язливість, непевність у собі. 

Людина не реалізує себе і як особистість, не розкриває свого творчого 

потенціалу. Важливо, щоб у людини була адекватна самооцінка, 

формувалося реальне уявлення про себе і свої можливості. 

Самооцінювання тісно пов'язане з рівнем домагань людини, тобто 

ступенем складності цілей, що вона ставить перед собою. Дослідженнями 

підтверджено, що рівень своїх домагань особистість установлює таким 

чином, щоб зберегти незмінною свою самооцінку. Розбіжність між 

домаганнями і реальними можливостями людини є  причиною наростання 

емоційної напруги і підключення механізмів психологічного захисту, що 

не допускають у свідомість небажану інформацію, спотворюючи 

cприймання дійсності. Так, наприклад, людина може пояснювати причини 

власної неуспішності не через недостатньо високий рівень розвитку 

здібностей, а через несприятливі випадкові обставини, що склалися (варто 



лише згадати відому байку про лисицю і виноград, якого вона не змогла 

добути, пояснюючи це тим. що виноград ще зелений, і тому вона не дуже 

старалася). 

Якщо людина, яка ставиться до себе в цілому позитивно, усвідомлює 

свої недоліки в результаті співвіднесення Я-образа з реальними проявами 

своєї особистості, вона може їх подолати, самовдосконалюючись, тобто 

змінити свої вчинки, які у свою чергу можуть перетворити її 

самосвідомість та життя загалом. 

Згідно з поглядами вітчизняних учених, особистість виявляє свою 

активність у процесі взаємодії з навколишнім світом, а джерелом її 

активності є потреби — це психічне явище відображення нестатку чогось 

організму чи особистості. Наявність тієї чи іншої потреби створюється 

порушенням рівноваги між організмом і середовищем (біологічні потреби) 

чи між особистістю і суспільством (соціальні потреби). 

Біологічні потреби, зумовлені чисто фізіологічними нестатками 

організму, є й у тварин (потреба у воді, їжі, відпочинку і т.ін.). Але в 

людини навіть ці потреби величезною мірою залежать від отриманої 

інформації, від впливу навколишнього середовища. Біологічні потреби в 

людини є суспільно-особистісними, а їх задоволення має соціальний 

характер. 

Форми активності людини і тварин під впливом потреб мають такі 

відмінності: 

• у потребах тварини безпосередньо представлений стимул її 

активності, а спосіб поведінки для задоволення цієї потреби нерідко 

запрограмований у вигляді інстинктивної поведінки; 

• у людини процес задоволення потреб виступає як активний, 

цілеспрямований процес оволодіння формою діяльності, яка визначена 

суспільним розвитком; потреби людини формуються в процесі її 

виховання, тобто залучення до світу людської культури, яка має суспільно-

історичний характер та відбиває досягнення науково-технічного прогресу і 

розвиток суспільних відносин; 

• діапазон потреб і, відповідно, об'єктів їх задоволення у тварин чітко 

обмежений, специфічний для кожного виду, на відміну від людини, яка 

може задовольняти одну й ту саму потребу різними способами; 

• задоволення потреб для людини має смислоутворюючий характер 

(наприклад, задовольняючи потреби в колекціонуванні певних предметів 

або естетичні потреби через споглядання краси), а для тварини 

прагматичний, доцільний. 

Так, наприклад, понад п'ятдесят років тому, коли в нашій країні не 

було поширене телебачення, у людей не виникало потреби мати телевізор. 

Тепер телевізор став загальнопоширеною річчю, за допомогою якої 

частково задовольняються пізнавальні потреби. 



Соціальні потреби розрізняють за характером предмета на 

матеріальні і духовні. 

У матеріальних потребах виявляється залежність людини від 

предметів матеріальної культури (засоби транспорту, предмети побуту, 

одяг тощо), а в духовних — залежність від продуктів суспільної 

свідомості. Духовні потреби виражаються у засвоєнні духовної культури 

(потреба слухати музику, дивитися кінофільми і спектаклі, читати газети, 

журнали, книги і т.п.). Різновидом духовної потреби є і потреба в 

спілкуванні, що виникла з розвитком людського суспільства. 

Духовні потреби нерозривно пов'язані з матеріальними потребами. 

Для задоволення духовних потреб необхідні матеріальні речі (книги, 

газети, нотний папір, музичні інструменти, фарби, звуковідтворюючі 

пристрої тощо), які є у свою чергу предметами і явищами, що оточують 

людину. Вони мають різну значущість стосовно потреб різних людей та 

різною мірою зумовлюють активність особистості. Значущість 

конкретного предмета або явища може змінитися для даної людини у 

певний час, оскільки процес розвитку потреби має циклічний характер. 

Наприклад, людина має намір зробити якийсь пристрій. Для цього їй 

необхідні, насамперед, знання про цей пристрій, способи його 

виготовлення, потрібні матеріали й інструменти. Крім того, потрібен час на 

виготовлення цього пристрою. Відповідно до досягнення даної мети буде 

змінюватися і значущість кожної з цих складових. 

Отже, вихідним спонуканням людини до діяльності є потреби, які 

можна поділити на кілька груп. 

За А. Маслоу, нижчий рівень ієрархічної структури потреб 

становлять фізіологічні потреби (у їжі, сексуальні та ін.). Потреби в 

безпеці спонукають індивіда до діяльності, що забезпечить організму 

недоторканність і безпеку, нормальні та зручні умови життя. Потреби в 

приналежності і любові спонукають людину бути членом групи, 

спілкуватися, щоб уникнути самотності, дістати підтримку. Потреби в 

престижі виявляються в прагненні досягти значущого статусу в 

суспільстві, домогтися визнання. Потреби в самоактуалізації спонукають 

людину до діяльності, під час якої вона може розкрити свій духовний, 

творчий потенціал. 

За О. Леонтьєвим, потреби усвідомлюються в образах, що 

відображають об'єкти і ситуації, коли дана потреба задовольнялася раніше. 

Ці образи мають спонукальний характер, оскільки викликають 

передбачення певних переживань задоволення. Очікування майбутнього 

переживання задоволення і дає поштовх до дії. 

Образи, які є об'єктами задоволення потреб і спонукають людину до 

діяльності, що задовольняє ці потреби, називаються мотивами (від лат. 

movere — надавати руху, штовхати). 



Для пояснення причин поведінки використовують також термін 

мотивація, що трактують, згідно зі структурним підходом, як сукупність 

факторів або мотивів, а відповідно до динамічного підходу — як процес 

психічної регуляції конкретної діяльності або ж як динамічний процес 

формування мотиву. 

Усю сукупність мотивів, що формуються і розвиваються протягом 

життя особистості, називають мотиваційною сферою особистості. У 

цілому розвиток мотиваційної сфери відбувається залежно від обставин. 

Однак у ній можна виділити стійкі мотиви, що спрямовують поведінку 

особистості незалежно від зовнішніх умов. Така сукупність стійких 

мотивів, яка орієнтує діяльність особистості майже незалежно від наявних 

ситуацій, називається спрямованістю особистості. 

Залежно від домінуючої мотивації розрізняють три основні види 

спрямованості:  

 ділова спрямованість (або спрямованість на завдання) відображає 

переважання мотивів, що породжуються діяльністю, захопленням 

процесом роботи, прагненням до найбільшої продуктивності праці 

тощо;  

 спрямованість на взаємодію — це переважно орієнтація людини на 

задоволення потреби в спілкуванні, прагнення підтримувати добрі 

стосунки у процесі спільної діяльності з іншими людьми;  

 спрямованість на себе, яка пов'язана з переважанням мотивів 

досягнення особистісного благополуччя в поєднанні з байдужим 

ставленням до потреб інших людей. 

Мотиви (форми прояву спрямованості особистості) можуть бути 

неусвідомлюваними й усвідомлюваними. Неусвідомлюваними мотивами 

вважають потяги (прагнення задовольнити малоусвідомлену чи взагалі 

неусвідомлювану потребу) і настановлення (неусвідомлюваний 

особистістю стан готовності до діяльності, за допомогою якої може бути 

задоволена та чи інша потреба). 

До усвідомлюваних мотивів належать: 

• бажання, коли характерна більша чи менша усвідомленість образу 

того, до чого людина прагне; 

• інтерес як форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує 

спрямованість особистості на пізнання дійсності; 

• схильність, що виникає із задіянням в інтерес вольового 

компоненту; 

• ідеал як вирішальні життєві цілі, що конкретизуються в образах чи 

уявленнях особистості; 

• світогляд, тобто система філософських, естетичних, 

природничонаукових та інших поглядів на навколишній світ; 

• переконання — система мотивів особистості, що спонукає її діяти 

відповідно до своїх принципів, ціннісних орієнтацій, світогляду. 



Мотиви розрізняються між собою за: видом потреби, яка у них 

виявляється; формами, які вони набирають; широтою (вузькістю); 

конкретним змістом діяльності, в якій вони реалізуються (мотиви трудової 

діяльності, навчальної, суспільної і т. ін.). 

Складні види діяльності, як правило, відповідають не одному, а 

декільком одночасно діючим і взаємодіючим мотивам, які утворюють 

розгалужену систему мотивації дій і вчинків людини. Варто розрізняти 

поняття «мотив» і «стимул». Мотив — це будь-яке внутрішнє психічне 

явище, що стало спонуканням до дії чи вчинку в процесі поведінки і 

діяльності. Стимул — це об'єктивне явище, що діє на людину (чи тварину) 

і зумовлює відповідну реакцію. Однак найсуттєвішим є те, що мотив — це 

відображення стимулу, яке було перероблене і привласнене особистістю. 

Один і той самий стимул (наприклад, оцінка) у різних людей може бути 

відображений як абсолютно різні мотиви. 

Знання мотивів, якими керується людина у своїй діяльності, дає 

змогу передбачати напрям її поведінки і діяльності. При цьому слід 

урахувати можливість розвитку мотиваційної сфери особистості. 

Згідно з поглядами вітчизняних психологів, розвиток мотиваційної 

сфери тісно пов'язаний із загальним розвитком особистості, адже 

протиріччя між потребами і реальними можливостями їх задоволення 

обумовлюють включення людини в суспільні відносини і стають рушійною 

силою розвитку її особистості. 

За В. Вілюнасом, розрізняють декілька основних особистісних 

механізмів розвитку мотиваційної сфери. На думку В. Вілюнаса, це, 

насамперед, механізм емоційного переключення, що реалізується через 

мотиваційне обумовлювання і мотиваційне опосередкування, які ведуть до 

мотиваційної фіксації на нових об'єктах. У даному випадку йдеться про 

переключення емоційного переживання, коли вихідні байдужі впливи 

стають значущими через безпосереднє переживання емоцій, які вони 

викликають у людини. Так, прикладом мотиваційного обумовлювання 

може бути переживання людиною негативних емоцій через опік руки 

запальничкою, в результаті ці негативні емоції переносяться (фіксуються) 

на запальничку, яка сама по собі не є поганою. Мотиваційне 

опосередкування передбачає емоційне переключення на рівні уявлення, 

коли безпосередні впливи відсутні, а замість них виступають певні 

додаткові стимули, наприклад, переконання чи навіювання інших людей. 

Зрозуміло, що дієвість даного механізму залежить від значущості стимулу 

для людини, зокрема авторитетність тієї особи, яка переконує цю людину. 

4. Рушійні сили і рівні становлення та розвитку особистості. 

З. Фройд пропонує гомеостатичну модель функціонування 

особистості, яка виводить будь-які прояви активності особистості з 

прагнення до досягнення рівноваги. 



За В. Франклом, рушійною силою активності і розвитку особистості 

є не отримання задоволення і уникнення неприємних переживань, а 

виявлення специфічного для неї смислу життя. При цьому, якщо потяг до 

смислу життя не задовольняється, виникає так званий екзистенціональний 

вакуум, коли людина усвідомлює і переживає беззмістовність власного 

життя. 

На думку Е.Еріксона, розвиток особистості відбувається протягом 

усього життя людини через психосоціальні кризи, які вона переживає на 

таких стадіях, якими є: 

1) орально-сенсорна (перший рік життя): розвиток відбувається по 

осі «довіра — недовіра», позитивним розв'язанням психосоціальної кризи є 

«надія» — віра людини в те, що оточення підтримує її; 

2) м'язово-анальна (1-й — наступні роки): вісь розвитку «автономія 

— сором», позитивне розв'язання кризи — «сила волі», тобто вміння 

управляти своїм тілом, самоконтроль; 

3) локомоторно-генітальна (від 3 до 6-ти років), на якій розвиток 

відбувається по осі «ініціативність — провина», а позитивним 

розв'язанням психосоціальної кризи є «цілеспрямованість»; 

4) латентна (6-12 років): вісь розвитку «працьовитість — 

неповноцінність», а результатом позитивного розв'язання психосоціальної 

кризи є «компетентність» як основа ефективної участі в соціальному житті; 

5) підліткова (12-19 років), коли розвиток іде по осі «ідентичність — 

замішання, плутанина ролей», а позитивним розв'язанням кризи є 

«вірність», тобто здобуття ідентичності, укріплення зв'язку зі світом, 

сприйняття його, розуміння свого місця в світі; 

6) молодість (20—25 років): вісь розвитку «інтимність — ізоляція», 

позитивне новоутворення — «любов», здатність довіряти іншим і 

довіритися їм без остраху втратити «себе»; 

7) середній вік (26-64 роки): — розвиток йде по осі «продуктивність 

— застій», а позитивне розв'язання психосоціальної кризи — «турбота», 

докладання зусиль до збереження життя на Землі, в тому числі і для 

прийдешніх поколінь; 

8) зрілість (понад 65 років), на якій розвиток відбувається по віci 

«Его — інтеграція — відчай», а в результаті позитивного розв'язання кризи 

у людини формується «мудрість», переживання задоволеності життям, 

розуміння, що зроблено все можливе для себе і для інших людей. 

При цьому несприятливе розв'язання психосоціальної кризи на 

певній стадії розвитку не обов'язково означає неуспіх людини в наступні 

періоди життя. Навпаки, доклавши зусиль, особистість може досягти 

психічного і соціального благополуччя.  

За Б. Братусем, особистість у своєму розвитку має декілька рівнів: 

доособистісний, на якому керується ситуативними потребами; 

егоцентричний з переважною орієнтацію на себе; групоцентричний,  на 



якому відбувається орієнтація, насамперед, на групові норми; 

гуманістичний, на якому людина визначається найвищою цінність; 

трансендентальний або духовний, коли суб’єкт орієнтується на пошук і 

здобуття смислу життя. 

 

Лекція 7 

Тема: Особистість у групі. 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про поведінку, позицію і роль 

особистості в групі; 

- усвідомити значення групи для формування особистості; 

- ознайомитись із психологічними чинниками ; 

- сформулювати поняття про . 

    ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості 

поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, 

осмислене ставлення до виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання 

(властивостей предметів, часу, дій, руху тощо);  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку 

технічних умінь у процесі навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, 

активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 

Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні 

рекомендації), аудіовізуальні (планшет). 

Ключові поняття: соціальна група, мала група, лідер, аутсайдер, 

неформальний лідер. 

Література до лекції: 

 



План лекційного заняття 

1.Організаційна частина заняття. 

2. Вплив групи на формування особистості. 

3. Поняття лідерства в групі. 

1. Вплив групи на формування особистості. 

Важливу роль у формуванні та розвитку особистості, регуляції її 

свідомості та поведінки відіграє соціальне мікросередовище — сукупність 

малих груп, до яких належить індивід і в яких здійснюються його 

міжособистісні контакти. Через соціальне мікросередовище справляється 

вплив на особистість суспільства та великих соціальних груп. 

Макросередовище — мікросередовище — особистість — такою є загальна 

спрямованість впливу суспільства на особистість. 

Мала група — це соціальна група, де індивіди перебувають у 

безпосередній взаємодії і кожен член групи має досвід спілкування з усіма 

іншими. Саме сукупність малих груп, що функціонують у різних сферах 

життєдіяльності суспільства, становить соціальне мікросередовище, яке 

безпосередньо впливає на формування та розвиток особистості. 

Вперше до систематичного дослідження малих груп вдався на 

початку XX ст. Ч. Кулі. Саме він виокремив у соціальній структурі так 

звані первинні групи (сім'я, сусідська община та ін.), де поміж людей 

відбувається безпосередній психологічний контакт. Подальші дослідження 

малих груп розвивалися в межах впливових напрямів західної соціології та 

соціальної психології (мікросоціологія, інтеракціонізм, соціометрія, теорія 

соціального обміну, теорія групової динаміки). Було відкрито низку 

феноменів групової свідомості і взаємодії: ефект присутності групи та 

вплив його на індивідуальну діяльність, груповий тиск 

і конформізм, соціометрична Й рольова структура групи, динаміка 

внутрішньогрупової взаємодії та формування згуртованості малих груп 

тощо. 

Той факт, що діяльність індивіда в межах групи відрізняється від 

здійснюваної ним поза групою, знайшов підтвердження в численних 

дослідженнях з проблем групового тиску. Вивчаючи ці проблеми, 

американський соціальний психолог Р. Зайонц виділяє три основних 

аспекти: 1) аналіз зміни поведінки, що відбувається в присутності інших 

осіб, які виконують роль глядачів (публічний ефект); 2) вивчення зміни 

поведінки в присутності інших індивідів, які беруть активну участь у цій 

діяльності (ефект взаємодії); 3) вивчення мотивації індивідів, від якої 

залежать позитивні чи негативні зміни поточної діяльності групи. 

Малі групи можна класифікувати за такими критеріями: за способом 

організації — зовнішньоорганізовані та самоорганізовані, формально 

фіксовані й неформальні групи; за основними сферами функціонування — 

виробничі, навчальні, сімейні, дружні тощо; за терміном функціонування 



— короткочасні та постійні; за складом — елементарні, нечленоваяі (не 

більше 7—10 членів) та складні (до 40—50 членів), що об'єднують кілька 

елементарних груп; за соціально-психологічними критеріями — типи 

малих груп з різними рівнями згуртованості, різною внутрішньо-груповою 

атмосферою (демократична, авторитарна, стихійна) тощо. 

Структура малої групи визначається специфікою групової діяльності. 

Саме від неї залежить розподіл ролей у групі, інформаційних потоків, 

міжособистісних стосунків. Розрізняють формальну і неформальну, 

статистичну й динамічну, внутрішню та зовнішню структури. Остання 

зумовлена зв'язками і взаєминами малої групи із зовнішнім соціальним 

середовищем і по суті є структурою видів діяльності групи. Чим більш 

розвинена ця структура, тим ширші суспільні зв'язки малої групи, тим 

більше передумов для залучення її членів до активної суспільної діяльності. 

Ефективність такої діяльності залежить від міри ідентифікації особистості з 

групою, тобто від збігу індивідуальних та спільних для групи цілей, 

соціальних установок і ціннісних орієнтацій. Соціальний механізм 

внутрішньогрупової ідентифікації ґрунтується на ціннісно-нормативній 

регуляції поведінки членів групи. Виконання чи невиконання ними певних 

групових вимог тягне за собою відповідні заохочення або санкції. Засобами 

ідентифікації виступають різні способи спілкування: навіювання, 

переконання, не-усвідомлене наслідування та свідоме прийняття впливу 

групи. 

Основним аспектом соціологічного дослідження малих груп є аналіз 

функції соціального середовища як посередника у процесі взаємодії 

особистості та суспільства. Ця функція пов'язана з трансформацією вимог 

суспільства, великих соціальних груп у конкретні зразки поведінки. 

3. Поняття лідерства в групі. 

Лідер – це член малої групи, який в результаті взаємодії членів групи 

при вирішенні конкретної задачі, висувається на перший план, беручи на 

себе функції організатора групової діяльності. При цьому він демонструє 

більш високий, ніж інші, рівень активності, участі, впливу в рішенні даної 

задачі. 

Інші члени групи приймають лідерство, тобто будують по 

відношенню до лідера такі відносини, які припускають, що він буде вести, а 

вони будуть відомими. 

При вивченні лідерства психологи використовують три основні 

підходи: структурний, поведінковий і ситуаційний. 

Структурні теорії лідерства ставлять перед собою завдання виявити 

універсальну структуру особистості лідера, визначивши найбільш важливі 

риси особистості лідера. 



Проблема видатних людей, героїв, противопоставляемых натовпі, 

здавна привертала увагу мислителів і вчених. Розмірковуючи про роль 

видатних особистостей в історії, античні філософи та історики, такі як 

Платон, Аристотель, Плутарх, Тіт Лівії та ін., схилялися до думки про те, 

що ті чи інші люди стають лідерами виключно завдяки своїм особистісним 

якостям. Тому їх успіх не залежить від зовнішніх умов, і вони будуть 

героями при будь-яких обставин. Цих поглядів у XIX ст. дотримувалися Т. 

Карлейль, Ф. Гальтон і Ф. Ніцше. 

Всі структурні теорії прямо чи опосередковано підводили до ідеї про 

те, що якщо лідер наділений якостями, які відрізняють його від 

послідовників, то повинна існувати можливість визначення або виділення 

цих характеристик. Такий висновок лягло в основу теорії лідерських рис, 

автори якої пояснювали процес лідерства проявом тих чи інших рис 

характеру, що притаманні людині. 

Важливе значення для розвитку цього підходу мали результати 

досліджень С. Клубека і Б. Басса, продемонстрували, що осіб, від природи 

не схильних до лідерства, зробити лідерами практично неможливо. Можна 

лише за допомогою психотерапії незначно змінити деякі особливості їх 

характеру. 

Структурний підхід іноді називають "харизматичної" теорією, так як 

він виходить з природженості лідерських якостей. 

В американській соціальній психології особлива увага приділяється 

переліком рис для побудови системи тестів з метою професійного відбору 

лідерів. 

Очевидно, що не можна знайти універсальний набір лідерських рис, 

так як кожне час, кожне суспільство, кожна група вимагають своїх лідерів. 

Проте експериментально встановлено, що найчастіше лідеру 

притаманні такі якості: 

1) високий інтелект; 

2) домінантність; 

3) впевненість у собі; 

4) високий активаційний (енергетичний) рівень; 

5) професійні знання і навички, релевантні виконуваної задачі. 

Традиційно при тестуванні ці якості вимірюються у людей в групі. 



Поведінкові теорії лідерства виходять з того, що будь-якої людини 

можна зробити лідером. В цих теоріях вивчається поведінка людини, що 

може зробити його лідером. 

Саме в рамках цього підходу сформувалося поняття стилю лідерства. 

Традиційно виділяють три стилі лідерства (стилю керівництва) - 

авторитарний, демократичний і попустительский. 

У деяких випадках лідер має бути авторитарним. Отже, людини, що 

готується стати лідером в подібній групі, необхідно навчити владної 

поведінки, прийняття повної відповідальності за групу на себе і жорсткого 

контролю над усіма ділянками роботи. 

Якщо потрібен лідер з демократичним стилем керівництва, то людину 

навчають делегувати частину функцій контролю іншим членам групи, 

навчають обговорювати з колективом найбільш важливі питання, 

вислуховувати думку оточуючих. 

Досить рідко, але бувають затребувані лідери з попустительским 

стилем керівництва. У подібних випадках необхідно навчити людину 

орієнтуватися на кінцевий результат та виключити проміжний контроль 

діяльності, навчити вкрай терпимо ставиться до думки інших. 

Основна думка поведінкового підходу в тому, що лідерство 

розглядається не як вроджена якість, а як форма поведінки, яку можна 

засвоїти і якій можна і потрібно навчати. Якщо лідерство - це певні навички 

поведінки, то можна розробити навчальні програми і навчити лідерства 

тих, хто хоче стати ефективним лідером. Такий підхід відкриває нові 

можливості для людини. 

Ситуаційний підхід до лідерства стверджує, що лідер є продуктом 

конкретної ситуації. 

Важливість ситуаційних змінних у лідерстві наголошувалася багатьма 

дослідниками. Так, Л. Картер і М. Ніксон з'ясували, що і тип, і стиль лідера 

багато в чому залежать від характеру поставленого завдання. Між групами, 

що вирішують різні завдання, були різкі відмінності за типом лідерства. А 

лідери групи зі схожими цілями були загалом схожі між собою, 

відрізняючись один від одного лише деякими особливостями особистості. 

Великий вплив на поведінку лідера мають такі фактори, як структура 

групи і модель спілкування в ній. Важливим моментом є тривалість 

існування і діяльності групи. В усталених і сформованих групах їх 

організація і структура значною мірою визначають поведінку лідера, так і 

поведінку всієї групи. У групі, яка діє досить довго і выработавшей стійкі 

структури для впорядкування діяльності своїх членів, стабільність 

поведінки лідера пояснюється не тільки особистісно-ситуативними 

причинами, але і впливом сформованих структурних елементів. Та 



структура, яка допомогла даній групі успішно вирішити схожі завдання, 

буде прийнятна і для вирішення інших завдань, оскільки при цьому 

зберігається порядок і підпорядкування тим законам взаємодії, які вже 

встановилися у групі. 

У разі переходу людини в нову групу його колишній статус надає 

значний вплив на його лідерські претензії в новій для нього групи, а також 

на можливу ступінь успіху в процесі завоювання ним положення лідера. 

Позиція лідера визначається багато в чому соціальним статусом 

людини. Ступінь впливу будь-якого члена групи тим вище, чим вище його 

соціальний статус. 

Ставши одного разу лідером і завдяки цьому завоювавши центральне 

положення в системі спілкування, а головне, в ієрархії статусів, які, в свою 

чергу зміцнюють позицію лідера, людина розвиває в собі лідерські 

здібності, підсилюють його позитивну оцінку з боку членів групи. Крім 

того, доступ до організаційних ресурсів спонукає його шукати будь-які 

можливості для збереження зайнятої позиції, в той час як зусилля лідера, 

спрямовані на задоволення потреб інших членів групи, сприяють зниженню 

індивідуальної активності і зменшення прагнення до лідерства кожного з 

них. 

На сьогоднішній день в науці немає загальноприйнятої відповіді на 

питання про появу лідерів в колективі. 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

Психологія  

1 варіант 

1. Основні властивості відчуттів людини. Аналізатори та рецептори. 

2. Основні положення Гештальт-психології. 

3. Тести: 

  

1) Коли психологія стала самостійною наукою: 

а) у XX ст.; 

б) в кінці XIХ ст.; 

в) в античні часи; 

г) в середині ХХ ст. 

2) Психоаналітичний підхід до вивчення і пояснення психічних 

явищ був розроблений: 

а) Дж. Локком 

б) 3.Фрейдом 

в) Е.Фроммом 

г) К.Юнгом 

3) Яка школа вважала поведінку предметом вивчення психології: 

а)  біхевіоризм 

б)  асоціативна психологія 

в)  гуманістична психологія. 

г)  неотомізм 

4) Внутрішня стійка психологічна причина поведінки чи вчинку 

людини це є: 

а) мотивація; 

 б) потреба;  

в) інстинкт;  

г) мотив 

5) Загальні закономірності психічної діяльності людини вивчає: 

а)  психологія праці; 

б)  інженерна психологія;  

в)  загальна психологія; 

г) нейропсихологія 

6) Психічний розвиток людини в онтогенезі вивчає: 

а)  педагогічна психологія; 

б)  вікова психологія;  

в)   медична психологія; 

г) патопсихологія. 

7) Автором «Піраміди потреб» є: 

а) Г.Маррей; 



 б) К.Халл;  

в) А.Маслоу;  

г) Г.Хекхаузен 

8) Заміна реального об’єкта вивчення об’єктом замінником 

називається… 

а)  абстрагування; 

б)  дедукція; 

в)  моделювання; 

г) проекція 

9) Наявність цілеспрямованості, плану, природних умов, точне 

визначення об’єкта і предмета дослідження передбачає метод: 

а)   об’єктивного спостереження; 

б)  тестів; 

в)  лабораторного експерименту; 

г) природного експерименту. 

10) З метою обробки дослідних даних у психології  застосовується 

метод: 

а)   моделювання;  

б)  анкетування;  

в)  математичний; 

г) обчислювальний. 

 

 

 

2 Варіант 

 

1. Поняття про пам’ять  Різновиди пам’яті. 

2. Психоаналіз, його місце в розвитку психологічної думки. 

3. Тести: 

1. Реагування на біологічно значущі впливи середовища – це:  

А) Свідомість; 

Б) Чутливість; 

В) Психічне відображення; 

Г) Рефлексія. 

2. Цінність, значущість якої надає собі індивід – це: 

А)  Самооцінка; 

Б)  Рівень домагань; 

В)  «Я-концепція»; 

Г)  Егоїзм. 

3.У спеціальному приміщенні, обладнаному сигнальними та 

реєструючими приладами проводиться метод: 

А)  природний експеримент;  



Б)  лабораторний експеримент;  

В)  психоаналіз; 

Г)  тестування. 

4.  Який метод найчастіше використовується у масових дослідженнях: 

А)  експеримент; 

Б)  самоспостереження; 

В)  анкетне опитування; 

Г)  самозвіт. 

5.Відображення в мозку людини предметів та явищ об’єктивної 

дійсності, пов’язаних між собою протилежними ознаками, називається: 

А)  асоціацією за схожістю; 

Б)  асоціацією за суміжністю; 

В)  асоціацією за контрастом; 

Г) дисоціацією. 

6. Людина, яка щось обмірковує, планує свої дії, не висловлюючись 

вголос і не записуючи на папері, не контактуючи з іншими людьми, 

користується ... 

а) монологічним мовленням;  

б) внутрішнім мовленням;  

в) ситуативним мовленням; 

г) образним мовленням. 

7. Яка теорія, якого автора є поштовхом для подальшого вивчення 

поведінки людини та тварини? 

а) теорія поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна 

б) культурно-історична теорія розвитку людини Л.С.Виготського 

в) рефлекторна теорія І.М.Сеченова 

г) еволюційна теорія Ч.Дарвіна. 

8. Джерелом активності особистості стає ... 

а) потреба;  

б) мотив;  

в) мета;  

г) прагнення. 

9. Який із названих методів психології є загальнонауковим: 

а)  тест; 

б)  спостереження;  

в)  синтез; 

г) інтерв’ювання. 

 10. Основним елементом психіки представники гештальт-психології 

вважали: 

а) асоціації; 

б) образи; 

в) поведінку;  

г) спогади дитинства.



Питання до контрольної роботи №2 з Психології 

1 варіант 

1. Гендерні особливості розумових здібностей. 

2. Як пов’язана уява з емоційно-вольовою сферою особистості? 

3. Як ви розумієте цитату: «Людині необхідні загальні переконання та 

ідеї, які надають сенс її життю і допомагають віднайти своє місце у 

Всесвіті. Вона здатна долати неймовірні труднощі, якщо 

переконана, що у цьому є сенс. І вона переживає крах, коли серед 

усіх нещасть змушена визнати, що грає роль у казці, розіграній 

ідіотом (К. Юнг)? 

 

 

2 варіант 

1. Мовлення як засіб мислення. Співвідношення мислення та мовлення. 

2. У чому полягають відмінності емоцій людей від емоцій тварин? 

3. Прокоментуйте, як ви зрозуміли афоризм: «Той, хто хоче, робить 

більше, ніж той, хто може!» (Мерьє) 

 

Альтернативна контрольна робота №1 

1 варіант 

1. Порівняльний аналіз психіки людини і тварини. 

2. Індивідуальні відмінності в мисленні людини. 

3. Тести 

1. Мислення, емпатія, уявлення, спілкування, пам'ять, сон, іде- 

али, рефлексія, ремінісценція, некомунікабельність, творчість. 

Названі поняття являють собою: а) психологічні факти; б) психічні 

явища; в) психічні процеси. 

2. Вища форма психічного відображення, яка інтегрує всі інші 

форми відображення і властива лише людині — це: а) мислення; б) 

самосвідомість; в) воля; г) пам'ять. 

3.Основні властивості відчуттів — це: а) константність; б) 

інтенсивність; в) предметність; г) узагальненість; ґ) усі відповіді 

правильні; д) усі відповіді неправильні. 



2 варіант 

1. Свідомість та її структура, свідоме й несвідоме в психічній діяльності 

людини. 

2. Фізіологічні основи уяви. 

3. Тести  

1. Який вид уваги позначають ці умови? 

Учениця розповідає: «Я хочу знати геометрію, але вона мені 

важко дається. Слухаючи вчителя, я іноді помічаю, що думка 

моя десь далеко. Тоді я нагадую собі, що потрібно краще стежити 

за тим, що говорить учитель, адже дома буде ще важче самій 

розібрати теорему. Я про себе повторюю кожне слово вчителя 

і так підтримую свою увагу» (за А. І. Гебосом). 

Оберіть правильну відповідь: а) мимовільну; б) довільну; 

в) післядовільну; г) усі відповіді правильні. 

 

2. До основних методів психології належать: а) методи спостереження й 

анкетування; б) опитування й експерименту; 

в) експерименту і тестів; г) спостереження й експерименту. 

 

3. Розвиток яких властивостей уваги допомагає акторові виконувати 

свою роботу? 

Діяльність актора складна. Поряд з основними завданнями він 

виконує і побічні. Актор не тільки спрямовує увагу на роль, на 

виконання сценічних завдань, а й на партнера і на суфлера. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

І – варіант. 

1. «Я - концепція» особистості в сучасній психології. 

2. Мета і мотиви діяльності. 

3. Співвідношення мовлення та спілкування. 

ІІ – варіант. 

1. Розвиток поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість» 

2. Типи темпераментів. 

3. Поняття про діяльність. Провідна діяльність (за О.М. Леонтьєвим). 

 

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

 

І – варіант. 



1. Предмет психології та її завдання. 

2. Головні методи психології. 

3. * Порівняти природний і лабораторний експеримент. 

ІІ -  варіант. 

1. Головні галузі психологічних знань. 

2. загальна характеристика методів психології. 

3. * Метод експерементальних оцінок, його застосування в психології. 

ІІІ – варіант 

1. Зв'язок психології з іншими науками. 

2. Тест як метод загальної психології. Характеристика методу, 

застосування. 

* Дати визначення поняттю «психіка», охарактеризувати основні види 

психологічних явищ. 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 

 

І – варіант. 

1. Формування психологічної думки України в дохристиянські часи. 

2. Микола Миколайович Ланге в історії психологічної думки України. 

3. Сучасні дослідження українських психологів . 

ІІ – варіант. 

1. Розвиток психологічної думки в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку 

ХХ ст. 

2. О.М. Леонтьєв в розвитку психологічної думки України. 

3. сучасні дослідження в галузі дитячої психології. 

ІІІ – варіант. 

1. Харківська школа в історії психологічної думки України. 

2. Внесок Г.С. Костюка в розвиток вікової та загальної психології. 

3. Сучасні дослідження в галузі педагогічної психології. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 

І – варіант. 

1. Виникнення психіки. 

2. Свідомість та її структура. 

3. *Внесок І.М. Сеченова в розвиток теорії психіки. 

ІІ – варіант. 

1. Розвиток механізмів психічної діяльності. 

2. Можливості людського мозку. 



3. * Вчення Павлова про рефлекторну природу психіки. 

ІІІ – варіант. 

1. Виникнення та історичний розвиток людської свідомості. 

2. Розвиток психіки на різних етапах творчого світу. 

3. * Мозок і статеві відмінності. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

І – варіант. 

4. Поняття про особистість та її структури. 

5. Розвиток і виховання особистості. 

6. * «Я - концепція» особистості в сучасній психології. 

ІІ – варіант. 

4. Активність особистості та її джерела. 

5. особистість і колектив (група) 

6. * Розвиток поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість» 

ІІІ – варіант. 

1. * Біологічне і соціальне в структурі особливості. 

2. Характеристика інтересів особистості. 

3. Сутність соціометричного методу дослідження стосунків в групі. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 

І – варіант. 

1. Поняття про діяльність. 

2. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. 

3. Творча діяльність, її особливості. 

ІІ – варіант. 

1. Мета і мотиви діяльності. 

2. Знання, уміння, навички. 

3. Ігрова діяльність у формуванні особистості. 

ІІІ –варіант. 

1. Праця як свідома діяльність людини. 

2. Перенесення навичок. 

3. * Провідна діяльність (О.М.Леонтьев) 

 

 КОНТРОЛЬНА РОБОТА  № 6 

І – варіант. 



1. Поняття про відчуття. 

2. Види сприймань. 

3. * Шляхи формування чутливості у людини. 

ІІ  - варіант. 

1. Основні властивості та закономірності відчуттів. 

2. Індивідуальні властивості сприймань. 

3. * Інтерпретація інформації. 

ІІ -  варіант. 

1. Якість і види відчуттів. 

2. Види сприймань. 

3. * Принципи організації сприймання. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 

І –варіант 

1. Поняття про мову та її функції. 

2. Спілкування та його соціальні функції. 

3. * Психологічні бар’єри у спілкуванні.  

ІІ –варіант 

1. Співвідношення мовлення та спілкування 

2. Природа конфлікту та шляхи його подолання. 

3. Види мовлення . 

ІІІ – варіант 

1. Мовлення людини у спілкуванні. 

2. Різновиди та структура спілкування. 

3. *Фізіологічні механізми мовної діяльності. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8  

І – варіант 

1. Поняття про увагу. 

2. Запам’ятовувати та його різновиди. 

3. * Увага як психологічний компонент засвоєння знань. 

ІІ – варіант  

1. Різновид і форми уваги. 

2. Поняття про пам'ять  Різновиди пам’яті. 

3. * Причини не уважності учнів і студентів на заняттях. 

ІІІ – варіант 

1. Основні властивості уваги. 



2. Забування та його причини. 

3. * Індивідуальні особливості пам’яті.  

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 

І – варіант 

1. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення. 

2. Процес створення образів уяви. Різновиди уяви. 

3. * Характеристика мислення тварин. 

ІІ –варіант 

1. Форми мислення. 

2. Поняття про уяву. Зв'язок уяви з об’єктивною дійсністю. 

3. * Розвиток уяви у дітей. 

ІІІ – варіант. 

1. Різновиди мислення. 

2. Мрія як особливий вид творчої уяви. 

3. * Інтуїтивне мислення людей. 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 

І – варіант 

1. поняття про емоцію та відчуття. 

2. Довільні дії та їх особливості. 

3. * Безвілля та його причини. 

ІІ – варіант 

Форми переживання емоцій і почуттів. 

Головні якості волі. 

* Стрес та шляхи його подання. 

ІІІ - варіант 

1. Поняття про волю. 

2. Вищі почуття. 

3. Вольова регуляція поведінки. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №11 



І – варіант 

1. Поняття про темперамент 

2. Різновиди  здібностей  

3. *Головні риси тестового характеру. 

ІІ – варіант 

1. Головні властивості темпераменту. 

2. Поняття про характер. Структура характеру. 

3. * Здібності, обдарованість, талант. 

ІІІ – варіант  

1. Типи темпераментів. 

2. Індивідуальні відомості  в здібностях людини та їхні природні 

передумови. 

3. * Загальні і спеціальні здібності. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12 

І – варіант 

1. Інтроспективна та асоціативна психологія. 

2. Психоаналіз, його місце в розвитку психологічної думки. 

3. * Гештальт-психологія, основні положення. 

ІІ – варіант 

1. Біхевіоризм як напрямок психології. 

2. Аналітична психологія. 

3. * Християнська психологія 

ІІІ – варіант   

1. Когнітивна психологія. 

2. Гуманістична психологія. 

3. * З.Фрейд – засновник психологічного напрямку в психології.   
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Практичне заняття № 1. 

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАДАЧІ ТА СУЧАСНІ НАПРЯМКИ І 

ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ. 

План (кожне питання 5 балів) 

1. Становлення психології як науки про сутність і закономірності 

розвитку психіки. Завдання психології. 

2. Основні галузі психології. 

3. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв’язок (психічні процеси, 

стани, властивості). 

4. Відображальна і регулятивна функція психіки. Механізми 

саморегуляції поведінки. Істотні ознаки соціального відображення. 

5. Генетичні основи психіки і поведінки. 

 

Доповідь (за бажанням обирайте тему, це додаткове завдання на 10 

балів). Готувати в довільній формі, обсяг – до 3 аркушів. 

 

1. Поняття про душу. 

2. Роль кори головного мозку і підкоркових структур в управлінні 

психічними процесами і станами. 

3. Проблема біологічного і соціального в розвитку психіки і 

поведінки людини. 

4. Основні генотипно обумовлені психологічні і поведінкові 

характеристики людини. 

5. Основні етапи еволюції людини у зв’язку з її психічним, 

соціальним і культурним розвитком. 

 

Психологічне завдання: обов’язково!!!! Пройти тест Томаса «Стратегия 

поведения в конфликтной ситуации» (7 балів). 

Практичне заняття № 2. 

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

План (кожне питання 5 балів) 

План 

6. Метод спостереження та його види. 

7. Експеримент, види експерименту. 

8. Метод опитування: бесіда як його вид. 



9. Інтерв’ювання як вид опитування. 

10. Анкетування як метод психології. 

11. Тестування як метод психології. 

12. Вивчення продуктів діяльності як метод психологічного дослідження. 

 

Доповідь (за бажанням обирайте тему, це додаткове завдання на 10 

балів). Готувати в довільній формі, обсяг – до 3 аркушів. 

1. Вчення Р. Декарта про рефлекс. 

2. Становлення та розвиток асоціативної психології. 

3. Теорія еволюції Ч. Дарвіна та її вплив на психологію. 

4. Характеристика методу експертних оцінок у загальній психології. 

 

Психологічне завдання: обов’язково!!!! Пройти «Тест агресивності» 

(Опитувальник Л.Г. Почебут). (7 балів). 

Практичне заняття № 3  

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. ВІДЧУТТЯ. СПРИЙМАННЯ. 

План (кожне питання 5 балів) 

І. Пізнавальні психічні процеси. 

1. Поняття про відчуття. Значення відчуттів у житті людини, їх 

походження. 

2. Фізіологічні основи відчуттів. Фізичні властивості середовища, які 

породжують відчуття різної модальності. 

3. Класифікація та види відчуттів і їхня характеристика. 

4. Закономірності та властивості відчуттів. 

5. Поняття про сприймання, його фізіологічна основа. 

6. Властивості та індивідуальні особливості сприймання. 

7. Класифікація та види сприймання. Сприймання та спостереження. 

 

Завдання для самостійної роботи (додаткові завдання на 10 балів). 

1. Знайти методики для вияву рівня розвитку сприймання, відчуття та 

дослідити свою особистість.  

2. Переглянути док.фільм «Окна Овертона», мати свою принципову 

позицію для обговорення в групі. 

 



Законспектувати словник (7 балів) 

Відчуття, аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг 

чутливості, нижній абсолютний поріг чутливості, адаптація, закон Вебера-

Фехнера, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція; 

Сприймання, сприйняття, перцепція, аперцепція, предметність, 

цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, 

вибірковість, динамічний стереотип, установка, ілюзії, галюцинації. 

 

Практичне заняття №4  

 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. ПАМ’ЯТЬ  

План 

І. Пізнавальні психічні процеси. 

8. Поняття про пам’ять. Роль та місце пам’яті в системі психічних 

процесів. 

9. Фізіологічні та біохімічні процеси пам’яті. 

10. Класифікація та різновиди пам’яті. Взаємозв’язок і взаємодія різних 

видів пам’яті. 

11. Процеси та індивідуальні особливості пам’яті. Кількісні та якісні 

характеристики пам’яті. 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ (обов’язково)  

І. Пізнавальні психічні процеси. 

1. Фактори, що впливають на розвиток пам’яті. 

2. Особистість, пам’ять і мотивація. 

3. Порушення пам’яті та їхні наслідки. 

4. Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращання пам’яті. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Основні поняття (законспектувати в словник) 

 

Пам’ять, запам’ятовування, збереження, відтворення, забування, 

впізнавання, пригадування, інтерференція, реверберація. 

Доповідь (за бажанням обирайте тему, це додаткове завдання на 10 

балів). Готувати в довільній формі, обсяг – до 3 аркушів, можна у 

вигляді презентації. 

5. Феноменальні явища людської психіки. 



6. Психосоматика.  

7. Поняття егоцентризму. 

Психологічне завдання: обов’язково!!!! (7 балів): 

 Пройти «Тест на самооцінку Дерево с человечками». 

Пройти Тест-куб або «Куб у пустелі». 

 

Практичне заняття № 5 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. УЯВА  

План 

12. Поняття про уяву. Її фізіологічна основа. 

13. Класифікація і види уяви. 

14. Функції та індивідуальні особливості уяви. 

 

Доповідь (за бажанням обирайте тему, це додаткове завдання на 10 

балів). Готувати в довільній формі, обсяг – до 3 аркушів, можна у 

вигляді презентації. 

5. Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу. 

6. Поняття «інсайт», особливості його виникнення та вияву. 

7. Уява та індивідуальна творчість. 

8. Використання продуктів уяви в особистісних та проективних тестах. 

9. Вплив уяви на стан організму. 

10. Психобіологічні ритми. Сон і сновидіння. 

 

Завдання для самостійної роботи 

3. Знайти методики для вияву рівня розвитку або обсягу уяви та 

дослідити свою особистість. 

 

 

Основні поняття (законспектувати в словник) 

Уява, попереджуюче відтворення, мимовільна уява, довільна уява, 

репродуктивна уява, творча уява, аглютинація, гіперболізація, типізація, 

ятрогенія, ідеомоторний акт, мрія, фантазія, антиципація, аналогія, 

алегорія, галюцинація. 

 

 (Додаткове завдання на 10 балів). 



Переглянути док.фільм О. Асмолова «Толерантность. Конфликт или 

взаимопонимание», мати свою принципову позицію для обговорення в 

групі. 

Практичне заняття № 6 

 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. УВАГА. 

План 

15. Феномен уваги. 

16. Психофізіологічна основа уваги. 

17. Функції уваги. 

18. Види уваги. 

19. Властивості уваги.  

20. Роль та значення уваги в житті і діяльності людини.  

 

 

Теми для доповідей: 

1. Розвиток спостережливості у дітей.  

2. Умови ефективного формування уважності; способи організації і 

керування увагою. 

3. Вікові та індивідуальні особливості уваги, умови розвитку 

післядовільної уваги в юнацькому віці. 

4. Емоційно-моторна теорія уваги Т. Рібо. 

5. Увага і установка (концепція Д.Н.Узнадзе). 

6.  Увага як сторона орієнтирної дослідницької діяльності 

(П.Я.Гальперін). 

 

Завдання для самостійної роботи 

Знайти методики для вияву рівня розвитку або обсягу уваги та 

дослідити свою особистість. 

 

Основні поняття (законспектувати у словник) 

Увага, уважність, осередок оптимального збудження, домінанта, 

орієнтувальний рефлекс, взаємна індукція, мимовільна увага, довільна увага, 

післядовільна увага, зовнішня увага, внутрішня увага, обсяг уваги, стійкість 

уваги, розподіл уваги, переключення уваги, коливання уваги, розсіяність уваги. 
 

Практичне заняття № 7 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. МИСЛЕННЯ 

План 

 

1. Поняття про мислення, його відмінність від інших пізнавальних 

процесів. 

2. Види мислення, їх особливості. 



3. Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач. 

4.  Мислення і емоції. 

5. Інтелект 

6. Індивідуальні відмінності в мисленні людини. 

 

 

Словник понять (7 балів) 

Аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизація, 

класифікація, систематизація, судження, умовивід, поняття, проблемна 

ситуація, завдання, гіпотеза, наочно-дійове мислення, наочно-образне 

мислення, словесно-логічне мислення. 

 

 

Самостійна робота (10 балів) 

Відпрацювати одну з методик за вибором: «Логіко - кількісні відношення». 

Субтести Айзенка на перевірку рівня розвитку математичного і лінгвістичного 

мислення. Тест Беннета для оцінки рівня розвитку технічного мислення. 

 

 

Доповідь ( 10 балів) 

 

1. Аутістичне і реалістичне мислення. 

2.Поняття інтелекту за Дж.Гилфордом.  

3.Стимулювання розвитку мислення за допомогою техніки брейнстормінга 

(мозковий штурм). 

4. Зв'язок між коефіцієнтом інтелекту і життєвими успіхами. 

5. Творче мислення. Креативність. 

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 

1. Брушлинский А. В. Продуктивное мышление и проблемное обучение.- М., 

1983. 

2. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т.-М.: Педагогика, 

1982. - Т. 2. 

3. Дубравська Д.М. Основи психології: навчальний посібник. – Львів: Світ, 

2001-280с. 

4. Загальна психологія: Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долінська,  

З. Огороднійчук та ін. – К.: «А.П.Н.», 2001-464с. 

5. Немов Р. С. Психология.-М.: Просвещение, 1995. 

6. Основи загальної психології /За ред. Д.С. Максименко - Київ, 1998. 

7. Основи психології /За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - Київ, 1997. 

8. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум з загальної 

психології. — Київ, 2000. 

9. Психологія /За ред. Ю.Л. Трофімова. - Київ, 1999. 



10. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М 

1996. 

11. Рогов Е.И. Общая психология. - М., 1995. 

12. Цигульськая Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Курс лекцій. – К., 

2000. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8 

Тема: Мова і мовлення. Психологія спілкування. 

План 

1. Поняття про мовлення та його функції. Особливості мовлення. 

2. Фізіологічні механізми мовної діяльності. 

3. Різновиди мовлення. 

4. Співвідношення мислення та мовлення. 

5. Поняття  про спілкування. Засоби і функції спілкування. 

6. Різновиди та структура спілкування. 

7. Характеристика мовленнєвих порушень. 

 

ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ 

1. Психологія внутрішнього мовлення. 

2. Психологічні бар’єри у спілкуванні людей. 

3. Сприймання себе та інших дітьми з психоневрозом. 

4. Прийоми невербальної комунікації. 

5. Правила і техніки спілкування. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Переглянути документальний фільм «Болезнь гениев. 

Дислексия». 

2. Пройти три тести: Тест для визначення потреби в спілкуванні 

(Ю. Орлов, В.Шкуркін); Методика діагностики комунікативного 

контролю (М. Шнайдер); Діагностика загального рівня 

комунікабельності (за В. Ряховським). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

Тема: Почуття і емоції.  

Мета: Показати роль емоцій і почуттів у пізнавальній та практичній 

діяльності людини. 



План 

1. Поняття про емоції і почуття.  

2. Фізіологічні основи почуттів і емоцій. Зв’язок моторики з емоційною 

сферою людини. 

3. Основні емоційні стани. Настрій. Афекти. Фрустрація. Пристрасті. 

4. Види емоцій. Вираження емоцій і почуттів. Форми переживання емоції і 

почуттів. 

5. Вищі почуття: моральні, естетичні, праксичні та інтелектуальні. 

6. Емоції і стать. 

7. Характерні особливості почуттів. 

8. Індивідуальні емоційні прояви. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Доповідь 

2. Робота з термінологією. В словнику дати визначення поняттям: 

почуття, емоції, стенічні почуття, астенічні почуття, чуттєвий тон, 

настрої, афекти, пристрасті, стреси, фрустрація, моральні почуття, 

інтелектуальні почуття, естетичні почуття, праксичні почуття. 

3. Пройти проективні тести Маркерта, Сонді. 

 

ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ 

1. Стрес та шляхи його подолання. 

2. Емоційна сфера людини. 

3. У чому полягають відмінності емоцій людини від емоцій тварин? 

4. Теорія емоцій (еволюційна теорія Ч. Дарвіна,  

5. Теорія У. Джеймса-Ланге,  

6. Теорія Кеннона-Барда,  

7. Активаційна теорія Ліндсея-Хебба,  

8. Теорія когнітивного дисонанса Л.Фестінгера, 

9. Теорія С. Шехтера,  

10. Інформаційна теорія П.В.Сімонова). 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Вартанян Г. А., Петров Е. С. Эмоции и поведение. - Л., 1989. 

2. Выготский Л.С. Проблема воли и ее развитие в детском возрасте // 

Собр. соч. в 6 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982.  

3. Изард К. Е. Эмоции человека. - М.: Изд-во МГУ, 1980. 

4. Ильин И. Психология воли. – СПб., 1998. 



Практичне заняття №10 

Тема: Воля. 

План: 

1. Поняття про волю 

2. Довільні дії та їх особливості 

3. Аналіз складної вольової дії 

4. Класифікація вольових якостей особистості 

5. Безвілля, його причини і переборення 

Розвиток та виховання вольової активності людини.  

 

Словник: воля, мимовільна дія, довільна дія, вольове зусилля, дія, затримка, 

бажання, потяг, воління, боротьба мотивів, прийняте рішення, сила волі, 

безвілля, абулія. 

 

Самостійна робота: 

1. Подивитися мультфільм «Головоломка». 

2. Пройти тести: 

1. Тест на дослідження тривожності (Опитувальник Спілбергера). 

2. Модифікований тест-опитувальник емпатичних тенденцій, 

розроблений А.Меграбіяном і Н.Епштейном  

3.Тест-опитувальник, розроблений Е.Ф.Бажіним на основі 

шкали локусу контролю Дж.Роттера  

4.Визначення  рівню імпульсивності за допомогою теста-

опитувальника В.А.Лосенкова . 

 

Доповідь 

1. Піраміда потреб А. Маслоу. Теорія самоактуалізації. 

2. Трикутник «Хочу-можу-треба». 

3. Цікаві історії вольових зусиль видатних спортсменів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11 

Тема: Мотиваційна сфера особистості. 



ПЛАН 

1. Мотиваційні регулятори життєвого шляху.  

2. Специфіка мотивації.  

3. Мотивація і тілесні установки. 

4. Потреби і мотиви 

5. Поняття боротьби мотивів. 

 

Теми доповідей 

1. Совісність як прояв мотивації поведінки. 

2. Динаміка ціннісно-мотиваційної сфери особистості. 

3. Феномен ліні. 

4. Феноменологія лідерства 

5. Вплив пізнавальної мотивації на успішність у навчанні. 

6.  Теорії мотивації (представити одну за вибором).  

 

Самостійна робота 

1. Знайти відео-ролики про мотивацію. Принести на заняття для 

колективного перегляду. 

2. Пройти тест «Опросник мотивации достижения», «Мотивация успеха 

Элерса», «Мотивация к успеху» , «Мотивация к избеганию неудач», 

«Тест юмористических фраз», «Методика мотивационной индукции». 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12 

Тема: Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

План 

1. Поняття про темперамент. Вчення Гіппократа про темперамент. 

2. Фізіологічна основа темпераменту та характеристика чотирьох 

основних типів нервової системи за І.П.Павловим. 

3. Психологічні особливості та властивості типів темпераменту (холерик, 

сангвінік, флегматик, меланхолік). 



4. Темперамент і проблеми виховання. Індивідуальний підхід до дітей із 

різними типами темпераменту. 

5. Роль темпераменту в діяльності людини. Темперамент і вибір професії. 

6. Типи акцентуації за А. Лічко, К. Леонгардом, Е. Кречмером, 

У. Шелдоном. 

 

Самостійна робота 

Психологічне завдання: обов’язково! 

1. Діагностувати себе за тестом Айзенка на визначення типу 

темпераменту, екстра-інтроверсію, нейротизм (10 балів). 

 

2. Дібрати цікаві відео-ролики про темперамент для перегляду на 

занятті. 

Законспектувати в словнику 

Темперамент, динамічність, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, 

пластичність, лабільність, сензитивність, реактивність, активність, темп 

реакції, емоційна збудливість, резистентність. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ №13-14 

Тема: Характер. Здібності. Діяльність. 

План: 

1. Типи акцентуації за А. Лічко, К. Леонгардом, Е. Кречмером, 

У. Шелдоном. (не розглянули минулого разу, принести картинки із 

зображенням цих типів!) 

2. Поняття про характер людини. Структура характеру. 

3. Чинники, що впливають на формування характеру. 

4. Риси характеру. 

5. Теорія діяльності О. Леонтьєва.  

6. Індивідуальний стиль діяльності 

7. Знання, уміння, навички, звички. 

8. Характеристика видів інтересів. 

9. Поняття про здібності та їх структура. 

10.  Загальні та спеціальні здібності. 

11.  Індивідуальні відмінності в здібностях людини та їхні природні 

передумови. 

 



Доповідь з таких тем (10 балів): 

1. Ефект Пігмаліона. 

2. Ефект Плацебо. 

3. Виховання і самовиховання характеру. 

4. Загальні та спеціальні здібності. 

5. Типологія соціальних характерів Е.Фромма («мазохіст-садист», 

«руйнівник», «конформіст-автомат»). 

6. Співвідношення та якісна характеристика понять: геніальність, 

обдарованість, талант, майстерність. 

7. Взаємодія та взаємокомпенсація здібностей. 

8. Гендерні відмінності у здібностях та їх наукове пояснення. 

 

Словник (7 балів) 

Характер, структура характеру, типи характеру, провідні риси 

характеру, акцентуації рис характеру, хіромантія. Здібності, 

задатки, нахили, інтереси, структура здібностей, загальні здібності, 

спеціальні здібності, обдарованість, талант, геніальність, 

майстерність. 

 

! Діагностика типів акцентуацій за опитувальником Шмішека. 

Практичне заняття №15 

Тема: Вікова періодизація розвитку людини. 

План: 

1. Сутність поняття «вік», основні аспекти.  

2. Життєві цикли людини. 

3. Вікова періодизація за Аристотелем. 

4. Вікова періодизація Ж.-Ж. Руссо. 

5. Вікова періодизація Я.А. Коменського. 

6. Вікова періодизація З. Фрейда. 

7. Вікова періодизація Л. Виготського. 

8. Вікова періодизація Ж. Піаже. 

9. Вікова періодизація Е. Еріксона. 

10.  Вікова періодизація Д. Ельконіна. 

Можна для підвищення балів створити комп’ютерну презентацію, 

об’єднавши всі періодизації разом (не менше 15 слайдів) – це 20 балів. 

Самостійна робота 

Подивитися фільм «Опасный метод» для обговорення в групі. 



 

Доповідь 

1. Біогенетична і соціогенетична концепція розвитку особистості. 

2. Психологічні механізми та основні етапи соціалізації особистості. 

3. Рушійні сили розвитку особистості. 
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Тестові завдання різної складності для підготовки до іспиту з психології 

Рівень 1 

 

(тільки одна правильна відповідь) 

1. Психологія – це 

-наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті 

людини 

-наука, що вивчає факти, механізми та закономірності розвитку і функціонування психіки 

-процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів 

-наука про виховання, навчання і формування людської особистості 

 

2. Автор Трактата «Про душу» 

-Геродот  

-Гіппократ  

-Платон  

-Аристотель 

 

3. Коли психологія стала самостійною наукою 

-у XX ст 

-початок XIX ст 

-середина ХІХ ст 

-в добу античності 

 

4.  Принцип детермінізму в психології слід розуміти як 

-відображення навколишнього світу у формі переживань, образів, понять 

-система понять, за допомогою якої вивчаються різні аспекти предмета дослідження 

-боротьбу протидіючих сил 

-встановлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами й процесами 

 

5. Яка схема відображає шлях пізнання наукової істини 

-теорія – практика 

-розум – закони природи 

-корисність знань – істинність знань 

-живе спостереження – абстрактне мислення – практика 

-абстрактне мислення – живе спостереження – практика 

 

6. З метою обробки дослідних даних у психології  застосовується метод 

-моделювання 

-анкетування 

-математичний 

- обчислювальний 

 

7. Група прийомів: порівняння себе з іншими, самоспостереження, тестування 

належать до прийомів 

-самовпливу 

-самоконтролю 

-самопізнання 

-самокорекції 

-самопрограмування 

 

8. Розвиток – це 

-накопичення кількісних змін в організмі людини 



-знищення старого та виникнення нового 

-кількісні та якісні зміни в організмі людини, які відбуваються з часом під впливом різних 

факторів 

-зміни у характері індивіда 

 

9. Рушійними силами процесу розвитку особистості є  

-природні задатки дитини 

-вимоги дорослих 

-протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення 

-закони природи 

 

10. На розвиток особистості впливають такі основні чинники 

-спадковість, спілкування, навчання 

-діяльність, середовище, виховання 

-спадковість, середовище, виховання 

-середовище, спілкування, навчання 

 

11. До соціально обумовленої підструктури особистості належить 

-конституцію тіла 

-переконання 

-вік і стать 

-темперамент 

 

12. Особистістю людина стає тільки тоді, коли 

-досягає вісімнадцятирічного віку 

-самостійно та свідомо керує своєю поведінкою 

-оволодіває певною професією 

-має талант 

 

13. Від народження дитина отримує 

-характер 

-задатки для розвитку певних здібностей 

-потреби, мотивація 

-творчі здібності 

 

14. Задатки – це  

-готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на --

певному етапі життя 

-знання, уміння, навички 

-отримані від народження природні потенції розвитку певних психічних властивостей 

-спрямованість і направленість особистості 

 

15. Як називається здібність особистості, яка полягає у здатності до творчості, 
спроможності генерувати незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко 
розв’язувати проблемні ситуації 

-комунікативність 
-динамізм особистості 
-оптимістичне прогнозування 
-креативність 
-емоційна стабільність 
-перцептивні здібності 
 



16. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є 

-навчальна діяльність 

-гра 

-спілкування з ровесниками 

-зображувальна діяльність 

 

17. Феномен установки вивчав 

-В.Хрущ                                                              

-Д. Узнадзе 

-Р. Павелків                                                         

-Г. Селевко 

 

18.Психоаналітичний підхід до вивчення і пояснення психічних явищ був розроблений 

-Дж. Локком 

-3.Фрейдом 

-Е.Фроммом 

-К.Юнгом 

 

19.Яка школа вважала поведінку предметом вивчення психології 

-біхевіоризм 

-асоціативна психологія 

-гуманістична психологія. 

-неотомізм 

 

20.Основним елементом психіки представники гештальтпсихології вважали 

-асоціації 

-образ 

-поведінку 

-інсайти 

 

21.Виникнення емоцій у людини, в першу чергу, пов’язано з 

-вольовими якостями  

-інстинктами 

-потребами та мотивами 

-бажаннями 

 

22.Автором «Піраміди потреб» є 

-Г.Мюррей 

-К.Халл 

-А.Маслоу  

-Г.Хекхаузен 

 

23.Самоактуалізація особистості, за А. Маслоу, можлива, якщо 

-відбувається повне прийняття реальності 

-відбувається прийняття себе й інших 

-людина постійно розвиває себе і свої можливості 

-людина критично ставиться до себе й до інших 

 

24.До біологічно обумовленої підструктури особистості відносять 

-знання 

-стосунки 



-темперамент 

-рівень домагань 

 

25.Відкрите протистояння сторін, яке супроводжується накопиченням негативних емоцій, 

некерованої поведінки і бажанням розірвати стосунки, це 

-конфліктна ситуація 

-конфлікт 

-геноцид 

-непорозуміння 

 

26.Уява – це процес створення людиною образів об’єктів, яких вона ніколи не сприймала 

на основі 

-попереднього досвіду 

-отриманих знань 

-придбаних умінь 

-вироблених навичок 

 

27.Спогади – це локалізовані в часі та просторі відтворення образів минулого, які є 

різновидом 

-механічного відтворення 

-мимовільного відтворення 

-довільного відтворення 

-оперативного відтворення 

 

28.Завдяки якому психічному процесу відбувається відображення окремих властивостей 

предметів і явищ при їх безпосередньому впливі на органи чуття людини 

-пам’ять 

-спогади 

-відчуття 

-сприймання 

 

29.Уміння швидко змінювати свої дії при зміні ситуації діяльності, звільняючись від 

залежності закріплених у попередньому досвіді способів і прийомів розв’язання 

аналогічних завдань характеризує 

-самостійність мислення 

-критичність мислення 

-гнучкість мислення 

-швидкість мислення 

 

30.Уявне поєднання окремих частин, боків, аспектів, елементів, ознак і властивостей 

об’єктів в єдине, якісно нове ціле, називається 

-аналіз 

-синтез 

-порівняння 

-абстрагування 

 

31.Упізнайте вікову періодизацію чеського вченого Я.А. Коменського 

-дитинство, отроцтво, змужнілість 

-немовлячий вік, переддошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий, 

юнацький 

-дитинство, отроцтво, юність, змужнілість 

-немовля, дитина, підліток, юнак, дорослий 



 

 

32.У підлітковому віці 

-відбувається бурхливе фізіологічне зростання і статеве визрівання 

-наново постають всі критичні минулі моменти 

-створюється центральна форма егоідентичності 

-триває латентна стадія розвитку 

 

 

33.Автором соціально-когнітивної теорії особистості є 

-Карен Хорні                               

-Карл Роджерс 

-Ерік Фромм                                

-Альберт Бандура 

 

34.Соціалізація – це 

-процес соціального розвитку людини під впливом усієї сукупності факторів соціального 

життя, процес засвоєння людиною соціальних ролей, норм поведінки у суспільстві 

-перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального 

-переорієнтація освіти з предметно-змістовного принципу навчання основ наук на 

вивчення цілісної картини світу 

-можливість соціального прогресу людства у глобальному вимірі 

 

35.Прагнення вчинити як всі члени групи називається 

-наслідування                           

-конформізм 

-модель поведінки                     

-колективізм 

 

36.Внутрішня стійка психологічна причина поведінки чи вчинку людини це 

-мотивація 

-потреба 

-інстинкт 

-мотив 

 

37.Предметом психології є 

-сукупність способів виявлення особливостей переживання дій людини 

-закономірності розвитку і вияву психічних явищ та їх механізми 

-процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів 

-мозок людини 

 

38.Яка теорія, якого вченого є поштовхом для подальшого вивчення поведінки людини та 

тварини 

-теорія поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна 

-культурно-історична теорія розвитку людини Л.С.Виготського 

-рефлекторна теорія І.М.Сеченова 

-еволюційна теорія Ч.Дарвіна 

 

39.Кому з видатних психологів належить ідея що, психічний розвиток особистості в 

цілому визначається колективним несвідомим – архетипами, що зберігають досвід 

людства 

-І. Павлов 



-З. Фрейд 

-К. Юнг 

-А. Адлер 

 

40.Емоції відображають 

-певну думку індивіда 

-фізичну втомленість людини 

-оцінююче відношення до тих чи інших явищ та об’єктів 

-стан, у якому людина перебуває в даний момент 

 

41.В основі гуморальної теорії темпераменту лежать 

-конституціональні особливості тіла 

-властивості нервової системи 

-співвідношення рідини в організмі 

-реакції 

 

42.Теорія акцентуації характеру належить 

-Кречмеру 

-Павлову 

-Леонгарду 

-Скіннеру 

 

43.Думки, поняття, судження, умовиводи – це зміст ... пам’яті 

-образної 

-оперативної 

-словесно-логічної 

-емоційної 

 

44.Індивідуальні відмінності між людьми вивчає 

-генетична психологія 

-диференційна психологія 

-соціальна психологія 

-спеціальна психологія 

 

45.Найвищий рівень розвитку здібностей, що виявляються у творчій діяльності, 

результати якої мають історичне значення в житті суспільства, у розвитку науки, 

літератури, мистецтва, називають 

-талантом 

-геніальністю 

-задатками 

-інтуіцією 

 

46.Критичне мислення – це 

-наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних 

рішень 

-тип мислення, що відкидає нав’язувані йому зразки і схеми людського мислення 

-такий тип мислення, який дозволяє абстрагуватися від дрібних деталей і дивитися на 

ситуацію в цілому 

-інтелектуальна діяльність щодо розв’язування професійних задач 

 

 

47. «Я-концепція» особистості – це 



-система перспективних завдань, які людина ставить для власного досягнення 

-елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого 

себе як особи, власних здібностей, етичних якостей і вчинків; важливий регулятор 

поведінки 

-прояв самосвідомості, динамічна система уявлень людини про себе. Вона формується під 

впливом досвіду кожного індивіда 

-поняття, яке характеризує суб’єктивне сприйняття локалізації причин поведінки чи 

керівної стратегії у себе чи інших 

 

 

48. Здійснення  індивідом контрольно-оцінювальної  діяльності, спрямованої на себе – це 

-самовиховання                               

-самоосвіта 

-рефлексія                                      

-самоконтроль 

 

49. Творчий потенціал особистості – це 

-набута нею в процесі соціалізації система ціннісних орієнтацій 

-набуті нею і самостійно вироблені вміння і навички, здібності до творення або руйнації 

-міра і форма її товариськості, міжособистісні відносини 

-енергетичний  ресурс особистості 

 

 

50. Який напрям психології полягає у тому, що зводить поведінку людей до механічних, 

машиноподібних актів у відповідь на зовнішні подразники (S – R) 

-Психоаналіз 

-Біхевіоризм 

-Когнітивна психологія 

-Гештальтпсихологія 

 

51. Дитина засвоїть ту мову, яка 

-передається по спадковості 

-якою користуються оточуючі 

-засвоїть мову своїх батьків, навіть серед тварин /наприклад, Тарзан/ 

-яку захоче і сама обере за рідну 

 

Рівень 2 

(тут декілька правильних відповідей) 

52. Основними механізмами психіки людини є 

-зовнішнє ставлення  

-відображення  

-проектування 

-опредметнення 

 

53. Виберіть означення, які правильно характеризують процес розвитку особистості 

-неперервний 

-взаємообумовлений 

-прогресивний 

-односторонній 

-кількісних і якісних змін 



-біосоціальний 

 

54. До невербальних засобів зовнішньої техніки належать 

-мовлення 

-міміка 

-візуальний контакт 

-самонавіювання 

-жести 

-міжособистісний простір 

-аутотренінг 

-зовнішній вигляд 

 

55. Мовлення виконує такі функції 
-Комунікативна 
-Психологічна 
-Пізнавальна 
-Експресивна 
-Організаційна 
 

56. Вольова регуляція поведінки та дій пов’язана з 

-довільністю  

-мимовільністю  

-здібностями 

-задатками 

-потребами 

 

57. Основні процеси пам’яті – це 

-запам’ятовування  

-розуміння 

-зберігання 

-відтворювання 

-впізнавання 

-забування 

 

58. Різновидами уваги є 

-довільна 

-мимовільна 

-післядовільна 

-інтелектуальна 

 

59. Техніка мовлення виконує такі функції   

-створює імідж людини 

-встановлює взаємовідносини з людьми 

-визначає емоційний стан людини 

-забезпечує раціональну організацію різних видів діяльності людей 

-дає змогу виявити індивідуальність людини 

 

60. До основних методів психології відносяться 

-спостереження 

-опитування 

-експеримент 

-тестування 



-інтерв’ювання  

 

61.Які існують основні механізми розвитку самосвідомості 

-ідентифікація 

-рефлексія 

-емпатія 

-спілкування  

-проекція 

 

Рівень 3 

(вкажіть правильну відповідь одним словом) 

62. Знакова система будь-якої фізичної природи, що виконує пізнавальну та 

комунікативну функції людського буття 

 

63. Форми суб’єктивного відображення об’єктивної реальності, за допомогою яких 

здійснюються пізнання світу, засвоєння знань, навичок і умінь. Серед них виділяють 

пізнавальні  та емоційно-вольові 

 

64. Індивідуально-психологічні особливості, що дають змогу розрізняти людей, розуміти їхні 

вчинки і мотиви діяльності 

 

65. Внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до діяльності 

 

66. Психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому, у 

сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття 

 

67. Підвищення чутливості в результаті взаємодії аналізаторів, а також систематичних 

вправ, ця змінна відбувається за рахунок підвищення збуджуваності центру аналізатора. 

Яскраво це простежується у дегустаторів, парфумерів 

 

68. Яка закономірність відчуттів проявляється у наведених прикладах 

Тривалий неприємний запах перестає відчуватися 

 

69. Після занурення руки у холодну воду подразник, нагрітий до 30 градусів за Цельсієм, 

сприймається як теплий, хоча його температура нижча за нормальну температури шкіри 

на руці 

 

70. Місце почутого звуку для нас, як правило, зміщується в напрямку до об’єкта, який ми 

бачимо, і який може видавати звук (наприклад, під час сприйняття озвучених кінокартин) 

 

 

71. Який недолік дитячого сприймання тут проявляється? На малюнку трирічної дитини 

схематично зображено людину: носа і вух немає, виділені рот і язик зображено поза 

обличчям, а язик, до того ж, – поза ротом (за Л. Рубінштейном) 

 

72. Який спільний психологічний механізм пам’яті лежить в основі описаних фактів? 

У відомому оповіданні А. П.Чехова «Лошадиная фамилия» говориться про те, що прізвіще 

Овсов спливло в пам’яті лікаря, щойно він згадав за продаж вівса 

 



73. Особлива (ідеальна) діяльність людини, що здійснюється за допомогою мови в певних 

соціокультурних умовах, яка спрямована на пізнання світу й осягання смислу всього, що 

робить людина у взаємодії з навколишнім природним, і соціальним світом 

 

74. Який прийом створення образу використано винахідниками під час конструювання 

аеросаней, танка-амфібії, дирижабля, екскаватора, тролейбуса та інших механізмів 

 

75. Надмірне перебільшення реального об’єкта або окремих його частин чи їх кількості 

 

76. Розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання 

 

77. Психічний стан людини, що виражається в характерних переживаннях і поведінці і те, 

що викликається об’єктивно непереборними (або суб’єктивно сприйманими як 

непереборні) труднощами на шляху до досягнення мети і розбіжності реальності з 

очікуваннями суб’єкта 

 

 

78. Специфічна форма навчання; фіксація в пам’яті ознак об’єктів при формуванні або 

корекції вроджених поведінкових актів, коли об’єкт закарбовується, залишає невловимий 

слід (експеримент із каченятами Лоуренца) 

 

79. Процес, протилежний запам’ятовуванню, виявляється в тому, що втрачається чіткість 

того, що запам’ятовується, зменшується його обсяг, виникають помилки у відтворенні, 

стає неможливим відтворення і, нарешті, унеможливлюється впізнавання 

 

80. Тип вищої нервової діяльності, сукупність індивідуальних властивостей психіки; 

характеризує динаміку психічної діяльності 

 

81. Сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що 

виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, 

роботи і тощо 

 

82. Вид експерименту, який проводиться в умовах звичайної життєдіяльності 

випробуваного з мінімумом втручання експериментатора в цей процес 
 

 

Додаткові питання (можуть зустрітися) 

 

83. Емоційне вигоряння – це 

-стан виснаження, який призводить до «паралічу» сил і почуттів людини й 

супроводжується втратою радісних відчуттів життя 

-стан спантеличення, втрати орієнтації та емоційного збурення, спричинений раптовим 

потраплянням людини в незнайоме їй середовище чи іншу культуру 

-процес самопізнання суб’єктом внутрішнього стану 

-подія, що викликає у психічно хворої людини раптове переживання психологічної травми 

 

 

84. Психологічний вік – це 

- показник рівня зносу структури і функції певного структурного елемента організму, 

групи елементів і організму в цілому, виражений в одиницях часу 

- календарний, паспортний вік 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://psychologis.com.ua/eksperiment.htm
http://psychologis.com.ua/process.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


- це період (у роках, місяцях, днях), прожитий від дня народження до певного 

відлічуваного моменту 

- фізичний вік, якому відповідає людина за рівнем свого психологічного розвитку 

 

85. Умовна назва перехідних етапів від одного вікового періоду до іншого, коли 

розвиток набуває бурхливого, стрімкого відтінку – це  

- новоутворення 

- соціальна ситуація розвитку 

- вікова криза 

- вікова періодизація  

 

86. Стан внутрішнього спокою, внутрішнього балансу емоцій – це  

- сон 

- смерть 

- душевна рівновага 

- нірвана 

 

87. Нижнім абсолютним порогом називається  

-відчуття, що виникає при віддзеркаленні обмінних процесів в організмі за 

допомогою спеціалізованих рецепторів 

-відчуття, що відображає рух і відносне положення частин тіла за допомогою 

рецепторів, розташованих в м’язах, сухожиллях, суглобових сумках 

-та найменша величина подразника, яка здатна викликати ледве помітне відчуття 

- максимальна сила подразника, при якій ще виникає адекватне подразнику 

відчуття 

 

 

88. Ілюзії – це  

-ситуації, що уявляються індивідом або групою та не відповідають реальності, 

але висловлюють їхнє бажання, примху 

-ідеї, судження, які не відповідають дійсності, обґрунтовані помилково 

-викривлене, хибне сприймання дійсності 

-особливий період, стан сну, коли людина сприймає певну, спроектовану мозком 

реальність, що може включати в себе всі типи відчуттів 

 

 
89. Для діагностування якого пізнавального психічного процесу використовують 

методику «таблиці Шульте»  

-пам’ять  

-увага 

-мислення 

-уява 

 

 

90. Вікові періоди, коли умови для розвитку певних психічних властивостей та рис 

будуть найсприятливішими 

-продуктивні 

-сензитивні 

-ефективні 

-допустимі 

 



 

91. Явище підвищення чутливості аналізаторів унаслідок їхнього тренування 

-модальність 

-контрастність 

-сенсибілізація 

-апперцепція 

 

 

92. Пам’ять людини на пережиті нею в минулому почуття, пов’язані з пережитими 

подіями 

-образна 

-емоційна 

-рухова 

-словесно-логічна 

 

 
93. Ряд пов’язаних між собою суджень, спрямованих на те, щоб 

з’ясувати істинність якої-небудь думки, довести її або заперечити, відстояти в 

суперечці з іншими людьми 

-висновки 

-припущення 

-міркування 

-аналіз 

 
94. Знання, що виникає без усвідомлення шляхів і умов його отримання 

-інтуїція  

-здогадка  

-сновидіння  

-досвід 

 

 

95. Здатність особистості в тій або іншій формі передбачати розвиток подій, явищ, 

результатів дій 

-наслідування 

-інтуїція 

-планування 

-антиципація 

 
(вкажіть правильну відповідь одним словом) 

 
96.Метод самонавіювання і прийом препаратів-пустушок, що дієво допомагає хворому 

вилікуватися 

97. Сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що 

виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, 

роботи і тощо 



98. Як, за К. Юнгом, називають людину, яка звернена до подій, людей і речей, які 

знаходяться у зовнішньому світі, більше цікавитися тим, що відбувається навколо неї, ніж 

усередині, з легкістю заводить знайомства, знаходить спільну мову з різними людьми, і, в 

цілому, дуже любить спілкування 

99. Спонукання до дії, динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, який 

керує поведінкою людини, визначає її організованість, активність і стійкість; здатність 

людини діяльно задовольняти свої потреби, йти до мети та не здаватися 

 

100. Автоматична цілісна стереотипна реакція організму на певний подразник, на зміни 

зовнішнього середовища або внутрішнього стану, яка здійснюється при обов’язковій 

участі центральної нервової системи. 
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Знайти та законспектувати пропоновані поняття: 

Реверберація, стигма, імпринтинг, антиципація, ефект 

Пігмаліона, конгруентність, асертивність, емпатія, рапорт, 

толерантність, фрустрація, соціалізація, рефлексія, когнітивний 

дисонанс, амбіція, адаптація, ригідність, ерудиція, імідж, 

темперамент, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, пластичність, 

лабільність, сензитивність, реактивність, активність, темп реакції, 

емоційна збудливість, резистентність. 

Індивідуальні завдання з психології  

(кожне – 5 балів) 

 

9. Поняття про емоції і почуття.  

10. Основні емоційні стани. Настрій. Афекти. Фрустрація. 

Пристрасті. 

11. Види емоцій. Вираження емоцій і почуттів. Форми переважання 

емоції і почуттів. 

12. Вищі почуття: моральні, естетичні, праксичні та інтелектуальні. 

13. Емоції і стать. 

14. Характерні особливості почуттів. 

15. Індивідуальні емоційні прояви. 

16. Стрес та шляхи його подолання. 

17. У чому полягають відмінності емоцій людини від емоцій 

тварин? 

18. Теорія когнітивного дисонансу Л.Фестінгера. 

19. Поняття про волю. Цікаві історії вольових зусиль видатних 

спортсменів. 

20. Класифікація вольових якостей особистості 

21.  Безвілля, його причини і переборення 

22. Розвиток та виховання вольової активності людини.  

23. Піраміда потреб А. Маслоу. Теорія самоактуалізації. 

 



Питання для індивідуальної роботи з Психології 

1. Гендерні особливості розумових здібностей. 

2. Як пов’язана уява з емоційно-вольовою сферою особистості? 

3. Яку роль у діяльності тренера в системі суб’єктних відносин 

відіграє знання типів темпераменту людини? 

4. Як ви розумієте цитату: «Людині необхідні загальні переконання та 

ідеї, які надають сенс її життю і допомагають віднайти своє місце у 

Всесвіті. Вона здатна долати неймовірні труднощі, якщо 

переконана, що у цьому є сенс. І вона переживає крах, коли серед 

усіх нещасть змушена визнати, що грає роль у казці, розіграній 

ідіотом (К. Юнг)? 

5. Вкажіть, у чому полягає суть методу експерименту. 

6. Визначте, у чому полягає суть методу тестів. 

7. Розкрийте роль спілкування у суспільному житті. 

8. Що таке спостереження і спостережливість і навіщо вони потрібні? 

9. Як ви вважаєте, від чого залежить багатство створюваних людиною 

образів уяви? 

10. Що таке, на вашу думку, сила волі і чим вона зумовлюється? 

11. Назвіть особливості поведінки інтроверта та екстраверта. 

12. Як, по-вашому, співвідносяться поняття «особа» та «особистість». 

 

Теми рефератів 

 

1. Короткі відомості з історії формування і виникнення психології. 

2. Внесок І.О.Сікорського в розвиток психологічної думки в Україні. 

3. Психологічні погляди П.П.Блонського. 

4. Внесок Соколянського І.П. в розвиток Української психології 

педагогіки. 

5. О.М.Леонтьєв і його наукова школа. 

6. Наукові доробки Г.С.Костюка. 

7. Мозок і психіка. 

8. Рефлекторна природа психіки . 

9. Чинники,що негативно впливають на розвиток психіки людини. 

10. Характерні риси психологічного відображення та його форми. 

11. Характерні риси психологічного відображення та його форми. 

12. Біологічне і соціальне в структурі особистості. 

13. Роль спадковості, середовища і виховання у формуванні особистості. 

14. Біологічне і соціальне в структурі особистості. 

15. Роль спадковості, середовища і виховання у формуванні особистості. 

16. Природа конфлікту та шляхи його подолання. 

17. Праця як свідома діяльність людини. 

18. Значення ігрової діяльності для формування особистості. 



19. Особливості творчої діяльності. 

20. Загальна характеристика пізнавальних процесів. 

21. Сприймання і навчання дітей дошкільного віку. 

22. Психологія внутрішнього мовлення. 

23. Психологія усного мовлення. 

24. Мовлення людини у спілкуванні. 

25. Психологічні бар'єри у спілкуванні людей. 

26. Природа конфлікту та шляхи його подолання. 

27. Соціальна природа уваги. 

28. Увага і темперамент. 

29. Увага як психологічний компонент засвоєння знань. 

30. Соціальна природа пам'яті. 

31. Пам'ять і темперамент. 

32. Пам'ять як психологічний компонент засвоєння знань. 

33. Значення пам'яті в житті і діяльності людини. 

34. Пам'ять як важливий компонент засвоєння знань. 

35. Дослідження О.Р. Лурії щодо феномену пам'яті людини. 

36. Характеристика мислення тварин. 

37. Інтуїтивне мислення людей. 

38. Формування творчого мислення особистості. 

39. Характеристика мислення тварин. 

40. Інтуїтивне мислення людей. 

41. Формування творчого мислення особистості. 

42. Уява і особистість. 

43. Розвиток уяви у дітей. 

44. Стрес та шляхи його подолання. 

45. Емоційна сфера людини. 

46. Безвілля, його причини та боротьба з ним. 

47. Індивідуальний стиль діяльності і темперамент. 

48. Модель виявлення типу темпераменту. 

49. Індивідуальний стиль діяльності і темперамент. 

50. Модель виявлення типу темпераменту. 

51. Психологічна характеристика обдарованих дітей. 

52. Як розвивати творчу здібність. 

53. Загальні і спеціальні здібності. 

54. Характеристика організаторських здібностей. 

55. Характер і темперамент. 

56. Виховання і самовиховання характеру. 

57. Акцентуації характеру. 

58. З.Фрейд – засновник психоаналітичного напрямку в психології. 

59. Е.Еріксон та його внесок в розвиток психологічної думки. 

60. Поняття самоактуалізації в роботах А. Маслоу. 

 
Теми для творів-есе з психології



 

1. У людей спільне тільки одне: всі вони різні. (Роберт Зенд) 

2. Хороші манери складаються з дрібних самопожертв. (Ралф Емерсон) 

3. В інших нас дратує не відсутність досконалості, а відсутність схожості 

з нами. (Джордж Сантаяна) 

4. Подумай, як складно змінити себе самого, і ти зрозумієш, наскільки 

мізерні твої можливості змінити інших. (Вольтер) 

5. Слова Павла про Петра говорять нам більше про Павла, ніж про Петра. 

(Бенедикт Спиноза) 

6. Не засмучуйся, що люди не знають тебе, а засмучуйся, що ти не знаєш 

людей. (Конфуцій) 

7. Людина, що любить живе у світі, що любить. Ворожо налаштована 

людина живе у ворожому світі: кожен зустрічний слугує вам 

дзеркалом. (Кен Кейс-молодший) 

8. Не думай, що люди проти тебе; більшої мірою вони просто самі за 

себе. (Джин Фаулер) 

9. І як хочете, щоб чинили з вами люди, так і ви ставтеся до них. 

(Євангеліє від Луки, 6, 31) 

10.  Не роби іншим того, що ти бажав би, щоб вони зробили для тебе. У вас 

можуть бути різні смаки. (Джордж Бернард Шоу) 

11.  Шанування свого суспільства – це рефлекс самошанування. (Герберт 

Спенсер) 

12.  Націоналізм може бути необмеженим. Проте величним – ніколи! 

(Станіслав Єжи Лец) 

13.  Людина, що ненавидить інший народ, не любить і свій власний. 

(Микола Добролюбов) 

14.  Наша істинна національність – людина. (Герберт Джордж Уеллс) 

15.  Велич націїї зовсім не вимірюється її чисельністю, як велич людини не 

вимірюється її зростом. (Виктор Гюго) 

16.  Не нерівність обтяжлива, а залежність. (Вольтер) 

17.  Оцінка людини не може залежати від того, що від неї не залежить (від 

кольору волосся, форми носу, раси, походження і т. д.). (Тадеуш 

Котарбинський) 

18.  Терпіння – це зброя найслабших і найсильніших. (Лешек Кумор) 

19.  Потрібно дуже багато терпіння, щоб навчитися терпінню. (Станіслав 

Єжи Лец) 

20.  Давайте погодимось мати розбіжності. (Роберт Льюїс Стивенсон) 

21.  Терпимість – друга назва для байдужості. (Сомерсет Моем) 

22.  Будь не таким, як інші, і дозволь іншим бути іншими. (Хенрик 

Ягодзинський) 

23.  Кожна людина – виняток! (Кароль Іжиковський)   
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Самостійна робота студентів 

 

Постійним керівництвом до дії для 

студента при самостійному вивченні 

літератури повинен стати девіз: всі 

висновки, отримані при психологічному 

аналізі (дослідженні) життєвих фактів, 

потрібно обов’язково записувати. 

Ми вирішили включити цей пункт до нашого комплексу, оскільки часто 

студенти різних курсів погано підготовлені до виконання 

самостійної роботи, а тому відчувають труднощі при 

підготовці до практичних та семінарських занять. Не 

ставлячи собі за мету повністю висвітлити це питання, нам 

хотілося б дати студентам декілька порад щодо підготовки 

до семінарських та практичних занять, написання рефератів 

та інших видів письмових робіт, підготовки та форми 

проведення заліків та іспитів.   

Підготовка до семінарських (практичних) занять: під час підготовки до 

семінарського заняття ми пропонуємо читачам дотримуватися наступного 

алгоритму роботи: 

- ознайомлення з планом майбутнього семінарського заняття, 

оскільки це дозволить Вам одразу окреслити коло питань, які будуть 

розглядатися на цьому занятті; 

- перегляд законспектованих лекцій, що дозволить студентам 

актуалізувати в пам’яті (тобто пригадати) отриманізнання з 

даноїтеми.Окрімтого, досить часто викладачі під час лекцій 

називають ті книги або періодичні видання (психологічні журнали 

та газети), в яких міститься більш детальна інформація з 

представленої ними теми. Таким чином, лекції зададуть певний 

напрямок Вашій подальшій роботі; 

- робота з підручниками, оскільки вони містять в собі основний 

матеріал з учбової дисципліни. Як зазначає Бадмаєв Б.Ц., „підручник 

позначає основну канву, слугує певним путівником, „аріадниною 

ниттю” для подальшого проникнення у сутність явищ та фактів, 

яким дається пояснення в науці”. Радимо читачам взяти для 

опрацювання декілька підручників різних авторів, що дозволить 



Вам ознайомитись з кількома поглядами науковців з даної теми: 

досить часто одне і теж питання по-різному розкривається у різних 

підручниках – питання, лише коротко розкрите в першому 

підручнику, може бути більш широко та ґрунтовно роз’яснене в 

другому, піддаватися аргументованій критиці в третьому і т.д. Крім 

того, студенти можуть помітити, як досить часто може різнитися 

подана інформація з одного і того ж самого питання у підручниках 

різних років видання, що обумовлене постійним розвитком 

психології як науки, уточненням наукових дефініцій (тобто понять 

та термінів), а значить, у читачів буде гарна можливість представити 

певне питання семінарського заняття (з поданих у плані) в динаміці 

його розвитку – від минулого і до сьогодення, а також в кінці 

відповіді представити власну позицію; 

- робота з додатковою літературою (першоджерелами та 

періодичними виданнями). Для швидкого знаходження додаткової 

літератури у Вашій бібліотеці радимо читачам спочатку звертатися 

до відділу бібліографії, в якому представлений весь наявний 

бібліотечний фонд (список книг та періодичних видань за різною 

тематикою), що дозволить Вам одразу знайти необхідну для 

підготовки до семінарського заняття літературу, а вже потім 

(записавши автора, назву та шифр книги) звертайтесь до відділу 

видачі книжок або читального залу. З періодичних видань ми реко-

мендуємо наступні: „Вопросы психологии”, „Психологічний 

журнал”, „Педагогіка і психологія”, „Практична психологія та 

соціальна робота”, „Социологические исследования”, „Воспитание 

школьника”, „Психологічна газета”, „Мир психологии”, 

„Психологическая наука и образование”. 

- запис власних думок та позицій з опрацьованих питань, виділення 

виниклих проблемних питань, на які не вдалося знайти відповіді. 

Слід зазначити, що студенти можуть також звертатися до викладачів 

за поясненням з виниклих питань при підготовці до семінарського 

заняття – кожен викладач має у своєму графіку певний час, який 

відводиться для додаткової роботи зі студентами, тому Вам 

потрібно заздалегідь поцікавитись таким графіком роботи на тій 

кафедрі, де працює викладач.   

Виконання письмових робіт: в даному випадку ми хочемо основну увагу 

приділити написанню міні-к/р (поточне опитування) як однієї з форм 

контролю знань та вмінь студентів. Таким чином міні-к/р дозволяє викладачу 

оцінити знання всіх наявних на занятті студентів, а студентам – додаткову 

можливість набрати бали. Тривалість виконання міні-к/р – до 7 хв. За своєю 

будовою міні-к/р складається з 2-х завдань (в якості прикладу ми 

представляємо розробленінамизавдання за темою „Відчуття та 

сприймання”):  



- перше завдання покликане перевірити рівень теоретичних знань 

студента; 

- друге  завдання створене для перевірки вміння студента  

застосовувати на 

- практиці отримані теоретичні знання. 

Написання рефератів: висвітлення цього питання ми вирішили виконати 

комплексно, оскільки, працюючи над рефератом, читачам потрібно 

дотримуватися певних вимог до його оформлення (в даному випадку 

представлені наші вимоги до реферату), які поєднані з основними правилами 

роботи: 

- оформлення титульної сторінки. Перша сторінка даної наукової 

роботи студентів зазвичай оформлюється наступним чином: назва 

навчального закладу, назва кафедри, тема реферату, виконавець 

(вказуються номер учбової групи та П.І.П.), викладач (вказуються 

науковий ступінь та П.І.П.), місто та рік (малюнок № 18);  

- аналіз обраної теми, що дозволить Вам визначити головний об’єкт 

дослідження та побудувати план реферату. План реферату не 

повинен бути занадто складним – на нашу думку, буде цілком 

достатньо 4-5 пунктів (не включаючи вступу, висновків та списку 

використаної літератури). Бажано також одразу проставити номери 

сторінок, з яких починається кожен пункт реферату (це зробить 

більш зручною перевірку Вашої роботи для викладача і полегшить 

Вашу роботу з рефератом під час виступу на семінарському занятті) 

– малюнок № 19; 

- кожен пунктрефератупочинається з назви, бажано також трохи відділяти 

кожен наступний пункт від попереднього. За зразок можна взяти 

стиль оформлення розділів нашого навчально-методичного 

посібника – малюнок № 20; 

- об’єм реферату: друкованого – до10 сторінок, рукописного – до 15 

сторінок; 

- кількість використаної літератури повинна бути не менше 5 джерел, 

оскільки, нанашу думку, 2-3 книги – це не наукова робота, а просто 

переписування. 

 

Мал. 18                                   Мал. 19                                  Мал. 20  

 



 

Творчі роботи студентів: ще одним варіантом самостійної роботи 

студентів є розробка ними оригінальних кросвордів та тестів досягнень з 

курсу загальної психології. Даний вид роботи був запропонований 

Кузнецовою Т.В., співпраця з якою показала значну практичну корисність 

цього виду роботи студентів. Пропонуємо увазі читачів в якості прикладу 

одну з багатьох студентських робіт такого плану – тест досягнень за темою 

„Теорії особистості” . 

 

Поради з планування та організації часу, необхідного для вивчення 

навчальної дисципліни 

Оволодінням необхідними професійними знаннями, уміннями і 

навичками повинно завершитися вивчення дисципліни. Даний результат 

може бути досягнутий тільки після значних зусиль. При цьому важливе 

значення мають не тільки старанність і здібності, але й добре продумана 

організація праці студента, і насамперед правильна організація часу. 

По кожній темі дисципліни передбачається проведення аудиторних 

занять і самостійної роботи тобто читання лекцій, розробка повідомлення 

доповіді, запитання для контролю знань. Час на вивчення дисципліни та 

планування обсягу часу на самостійну роботу студента відводиться 

відповідно до робочого навчального плану даної спеціальності. 

Передбачаються також активні форми навчання, такі як, рішення задач з 

аналізом конкретних економічних ситуацій, складання інтелект карти та ін. 

Для скорочення витрат часу на вивчення дисципліни в першу чергу, 

необхідно своєчасно з'ясувати, який обсяг інформації слід засвоїти, які 

вміння придбати для успішного опанування дисципліни, які завдання 



виконати для того, щоб отримати гідну оцінку. Відомості про це (списки 

рекомендованої та додаткової літератури, теми практичних занять, тестові 

завдання, а також інші необхідні матеріали) є розробленої робочої навчальної 

програми дисципліни. 

Регулярне відвідування лекцій і практичних занять не тільки сприяє 

успішному оволодінню професійними знаннями, але і допомагає найкращим 

чином організувати час, оскільки всі види занять розподілені в семестрі 

планомірно, з урахуванням необхідних затрат. Важлива роль в плануванні і 

організації часу на вивчення дисципліни відводиться знайомства з планом-

графіком виконання самостійної роботи студентів з даної дисципліни. У 

ньому міститься види самостійної роботи для всіх розділів дисципліни, 

вказані приблизні норми часу на виконання і терміни здачі завдань. . 

Щоб змістовна інформація з дисципліни запам'ятовувалася, доцільно 

вивчати її поетапно – по темах і в суворій послідовності, оскільки наступні 

теми, як правило, спираються на попередні. При підготовці до практичних 

занять доцільно за кілька днів до заняття уважно 1-2 рази прочитати потрібну 

тему, спробувавши розібратися з усіма теоретико-методичними 

положеннями і прикладами. Для більш глибокого засвоєння матеріалу вкрай 

важливо звернутися за допомогою до основної і додаткової навчальної, 

довідкової літератури, журналів або до викладача за консультацією. 

Програмою передбачені варіанти, коли результати самостійного вивчення 

теми викладаються у вигляді есе або конспектів, які містять опис еволюції 

уявлень про економічному явищі або процесі, групування та критичний 

аналіз різних точок зору вчених і фахівців, обґрунтування власної думки 

щодо предмету дослідження. За день до семінару вкрай важливо повторити 

визначення базових понять, класифікації, структури та інші базові 

положення. 

Важливою частиною роботи студента є знайомство з рекомендованої та 

додатковою літературою, оскільки лекційний матеріал, при всій його 

важливості для процесу вивчення дисципліни, містить лише мінімум 

необхідних теоретичних відомостей. Вища освіта передбачає більш глибоке 

знання предмета. Крім того, воно передбачає не лише засвоєння інформації, а 

й формування навичок дослідницької роботи. Для цього необхідно вивчати і 

самостійно аналізувати статті періодичних видань та Інтернет-ресурси. 

Роботу по конспектування додаткової літератури слід виконувати, 

попередньо вивчивши плани практичних занять. В цьому випадку нічого не 

буде втрачено і студенту не доведеться повертатися до знайомства з 



джерелом повторно. Правильна організація роботи, чому повинні сприяти 

дані вище рекомендації, дозволить студенту своєчасно виконати всі завдання, 

отримати гідну оцінку і уникнути, таким чином, необхідності витрачати час 

на перепідготовку і перескладання предмета. 

Підготовлений студент легко стежить за думкою викладача, що 

дозволяє швидше запамʼятовувати нові поняття, сутність яких виявляється в 

контексті лекції. Повторення матеріалу полегшує надалі підготовку до 

іспиту. 

Студентам рекомендується наступним чином організувати час, 

необхідний для вивчення дисципліни: 

1) вивчення конспекту лекції в той же день після лекції – 10 – 15 

хвилин; 

2) повторення лекції за день перед наступною лекцією – 10 – 15 

хвилин; 

3) вивчення теоретичного матеріалу по рекомендованій літературі і 

конспекту – 1 годину на тиждень; 

4) підготовка до практичного заняття – 1,5 години. 

 

Тематика рефератів з дисципліни «Логопсихологія»:  

 

1. Історія логопсихології як науки. 

2. Концептуальні основи та основні принципи логопсихології.  

3. Методи логопсихології. 

4. Закономірності нормального психічного розвитку та патології. 

Функціональна норма. 

5. Класифікації порушень мовлення. 

6. Форми патології мовлення у дітей та дорослих. 

7. Образи-уявлення та їх порушення при ураженнях мозку. 

8. Нейропсихологічні методи діагностики несформованості вищих 

психічних функцій у дітей старшого дошкільного віку. 

9. Особливості психічного розвитку людини з вадами мовлення. 

10. Періодизація та особливості розвитку мовлення дитини в ранньому 

віці. 

11. Періодизація та особливості розвитку мовлення дитини в дошкільному 

віці. 

12. Особливості взаємозв’язку вікових криз і криз мовлення. 

13. Особливості комунікації дітей з вадами мовлення. 



14. Особливості сімейного виховання дітей з вадами мовлення. 

15. Вплив соціальних факторів на розвиток мовлення дитини. 

16. Дизонтогенез. Біологічні та соціальні фактори дизонтогенезу. 

17. Класифікація дизонтогенезу. 

18. Науково-теоретичні основи логопсихології. 

19. Теоретичні та організаційні основи роботи з дітьми з вадами мовлення. 

20. Психокорекція пізнавальної сфери психіки дітей з вадами мовлення. 

21. Психокорекція особистісної сфери психіки дітей з вадами мовлення. 

22. Готовність до школи дітей з вадами мовлення. 

23. Методи психокорекції й психотерапії в логопедії. 

24. Особливості пізнавальної сфери дітей з вадами мовлення. 

25. Особливості особистісної сфери дітей з вадами мовлення. 

26. Особливості поведінки дітей з вадами мовлення. 

27. Диференціальна діагностика в логопсихології. 

28. Основні психодіагностичні моделі в вивченні дітей з порушеннями 

мовлення. 

29. Особливості психічного розвитку дітей з ФФНМ. 

30. Особливості психічного розвитку дітей з ЗНМ. 

31. Особливості психічного розвитку дітей з моторною алалією. 

32. Особливості психічного розвитку дітей з заїканням. 

33. Психокорекція комунікативної сфери психіки дітей з вадами мовлення. 

34. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери дітей з вадами мовлення. 

35. Особливості емоційно-вольової сфери дітей з вадами мовлення. 

36. Вплив стилю сімейного виховання на формування 

патохарактерологічних рис характеру у дітей. 

37. Вільна тема. 

 

 

Метод спостереження 

Одним з провідних принципів психолого-педагогічного вивчення дітей з 

порушеннями в розвитку (зокрема, спостереження) виступає принцип 

виявлен-ня не тільки порушених, але і збережених сторін психіки, оскільки 

важливо не тільки виявити дефектні ланки діяльності, але й необхідно 

визначити базу для психолого-педагогічної корекції. 

Спостереження є методом дослідження, сутність якого полягає в навмис-

ному, систематичному, цілеспрямованому сприйнятті і фіксуванні зовнішніх 

проявів психіки через поведінку дитини. Таким чином, предметом цього 



методу дослідження є особливості поведінки дитини. Даний метод є одним з 

провідних у вивченні дітей з відхиленнями у розвитку, оскільки дозволяє 

отримати психо-логу уявлення про різні прояви психіки дитини в умовах її 

природної діяльності при мінімальному втручанні з боку дослідника. 

Основною перевагою спостереження як методу дослідження є його при-

родність, доступність і можливість «охопити» вивчаєме явище вцілому, а 

його недоліками є пасивність, довготривалість та суб’єктивність (оскільки 

переко-нання дослідника, його особисте ставлення до обстежуваних та рівень 

профе-сійної підготовки можуть вплинути на те, як він буде інтерпретувати 

отримані дані). 

Виділяють наступні різновиди спостереження: 

- пасивне спостереження або щоденниковий метод, при реалізації 

якого психолог не втручається в діяльність дитини; 

- активне спостереження, яке ще називається природним психолого-

пе-дагогічним експериментом (розроблений А.Ф. Лазурським), під 

час проведення якого навмисне, але при цьому непомітне для дитини 

втру-чання в її життя поєднується з вивченням її психічних функцій і 

особистості в цілому. 

Крім того, виділяють вибіркове (дослідником приділяється особлива ува-га 

певним параметрам поведінки) та суцільне (фіксуються всі особливості по-

ведінки обстежуваного), включене (спостерігач приймає участь в 

життєдіяль-ності досліджуваного) та стороннє спостереження. 

Застосування цього методу вимагає дотримання низки умов серед яких слід 

виділити необхідність обов’язкового фіксування матеріалів спостереження, 

воно має проводитися в природних умовах і здійснюватися фахівцем, який 

знає особливості дітей. При вивченні дітей з важкими порушеннями мови 

дуже важ-ливим є здійснення спостереження за комунікативною поведінкою 



дітей. Основними параметрами спостереження за дітьми з порушеннями 

мовлення є: 

- загальне прагнення дитини до контакту; 

- бажання дитини спілкуватися з однолітками та дорослими; 

- переважаючи різновиди контакту; 

- ситуації, які викликають комунікативні труднощі у дитини; 

- наявність переживання дитиною дефекту; 

- конкретні форми, в яких це переживання виражається; 

- негативні поведінкові прояви при спробах встановити контакт; 

- наявність паралінгвістичних засобів спілкування (парамова, жести, 

мі-міка, відстань від співрозмовника під час спілкування тощо). 

 

Проективні малюнкові методики 

Проективні малюнкові методики відносяться до професійних методик, а тому 

вони виступають об’єктивним засобом індикації суб’єктивного змісту ін-

дивідуальної психіки людей. Ці методи дослідження побудовані на теорії 

пси-хомоторного зв’язку, а їх застосування таких психодіагностичних 

методик значною мірою залежить від впливу виконуючого її  спеціаліста, 

його досвіду та знань. Проективні малюнкові методики вимагають широкої 

теоретичної підготовки психолога і практичного досвіду з їх застосування, 

оскільки відповіді на завдання тестів допускають дуже широкий діапазон 

значень і тому дуже велику роль при інтерпретації відіграють якісні висновки 

психолога, який розглядає ці відповіді як проекції на невизначені ситуації 

стійких особливостей дитини. 

Проективні методики являють собою специфічну, досить неоднозначну 

групу психодіагностичних прийомів клінічної орієнтації. Останнє позначає 

не стільки спрямованість проективних методик на виявлення тих чи інших 

аномалій особистості, скільки здатність методик прогнозувати 



індивідуальний стиль поведінки, переживання і афективного реагування в 

значимих або конфліктних ситуаціях, виявити неусвідомлені аспекти 

особистості. На відміну від більшості інших тестів малюнкові методики 

можуть проводитися багаторазово, не втрача-ючи свого діагностичного 

значення. 

Найбільш істотною ознакою цих методик є використання в них невизна-

чених, неоднозначних (слабкоструктурованих) стимулів, які дитина повинна 

конструювати, розвивати, доповнювати та інтерпретувати. Відповідно до  

проективної гіпотези кожен емоційний прояв індивідуума, його сприйняття, 

почуття, висловлення, рухові акти несуть на собі відбиток особистості. 

Л.Ф. Бурлачук на основі класифікації Л. Франкла були виділені наступні 

групи проективних методик: 

1) конститутивні – структурування, оформлення стимулів, надання їм 

змісту, в результаті чого обстежуваний переносить свої внутрішні нас-танови 

на тестовий матеріал (Тест Роршаха); 

2) конструктивні – створення з оформлених деталей осмисленого цілого 

(тест Світу, пісочна терапія Дори Калфф); 

3) інтерпретативні – це тлумачення якої-небудь події, ситуації (Тест те-

матичної апперцепції); 

4) катартичні – здійснення ігрової діяльності в спеціально організованих 

умовах, що дозволяє як діагностувати конфлікти обстежуваної дити-ни, так 

і афективно відреагувати (Психодрама); 

5) експресивні – малювання на вільну або задану тему (наприклад, ме-тоди-

ка «Дім – дерево – людина», «Неіснуюча тварина», «Моя сімʼя»);   

6) імпресивні – перевага одних стимулів як найбільш бажаних над інши-ми 

(наприклад, кольоровий тест М. Люшера); 



7) адитивні – завершення речень, розповіді, історії (наприклад, методика 

«Незавершені речення»).    

Особливе місце серед проективних тестів займають графічні малюнкові 

(експресивні) методики. Використання малюнкових тестів для виявлення 

осо-бистісних особливостей дитини засновано на принципі проекції, тобто на 

витіс-ненні зовні своїх переживань, уявлень та прагнень. Проективний метод 

дослід-ження, використовуваний у експресивних методиках, заснований на 

теорії пси-хомоторного зв’язку, коли для реєстрації стану психіки 

використовується дос-лідження стану моторики (зокрема, малюючої 

домінантної правої руки), зафік-сованого у вигляді графічного сліду руху 

(малюнка) – за І.М. Сєченовим, всяке уявлення (думка), яке виникає в 

психіці, закінчується рухом. Якщо ж реальний рух з якої-небудь причини не 

здійснюється, то у відповідних групах м’язів під-сумовується певне 

напруження, необхідне для відповідного руху. Однак потріб-но зазначити, 

що при виконанні малюнка аркуш паперу є моделлю простору, тут дитина є 

хазяїном і окрім стану м’язів фіксується відношення до цього простору. 

Малюнкові методики допомагають «докопатися» до проблеми, яку дитина не 

може висловити вербально. 

Сучасна дитина, де б вона не жила, подібно своїм найближчим і давнім 

предкам, виражає за допомогою малюнка своє раннє сприйняття оточуючих 

її людей і предметів: поки дитина все ще сприймає природно, її графічні 

уявлення є дуже своєрідними [14, 6]. Таке малювання дитини можна назвати 

«примітив-ним мистецтвом» [1, 238], що має вплив як проекція 

«примітивної» творчості в людині, тобто вираження її предсвідомих та 

вихідних образів в нашій «психе».   

Говорячи про використання малюнкових методик в роботі з дітьми, по-

трібно сказати, що малюнком дитини можна вважати перші довільні рухи 

дити-ни, відображені за допомогою олівця на папері. Малювання дитини 

зазвичай починається з черкань (див. Рис. 1), які В. Штерн дотепно 



співвідносить з ма-люнком як «дитячий белькіт з мовою» [14; 36]. 

Об’єктивно образотворчого моменту тут ще немає, однак на питання 

дорослого «Що малюєш?» дитина називає найчастіше кого-небудь з 

близьких людей, якусь тварину чи предмет. Коли ж з’являється відносна 

правильність в малюванні, пропорційність та дос-татня міра деталізації 

(реалістична копія), вже немає нагальної потреби назива-ти зображуваний 

предмет, хоча все ж таки психологу при роботі з дитиною не- 

 

 

Рис. 1    Черкання маленької дитини   

 

обхідно обов’язково задавати навідні запитання (див. Рис. 2).  

Як тільки дитина досягає 3-річного віку, в динаміці її малюнків з’являєть-ся і 

стає все більш очевидною тенденція до зображення кіл. Універсальність фе- 

 



 

 

Рис. 2   Малюнок людини маленької дитини 

 

номену викликає роздуми про значення кола як самого раннього вираження 

об-разотворчого мистецтва, а інтерпретація, на думку Джона Ділео, залежить 

від настанов психолога, який інтерпретує дитячі малюнки [14, 8]. Фактично 

коло є найпростішим малюнком, повсюдно обраним зразком та самою 

розповсюдже-ною фігурою в природі. 

Для обстеження дошкільників та молодших школярів можна рекоменду-вати 

такі методики, як малюнкові тести «Неіснуюча тварина», «Дім – дерево – 

людина», «Малюнок сімʼї», «Автопотрет», а також тест Розенцвейга і 

Дитячий апперцептивний тест (ДАТ). 

При роботі з проективними малюнковими методиками зазвичай викорис-

товується такий інструментарій, як: аркуші паперу формату А4, прості олівці 

найчастіше середньої мʼякості, затирачка, набір кольорових олівців. 



Методика Розенцвейга 

Тест «малюночної фрустрації» Розенцвейга є достатньо відомою діагнос-

тичною методикою і широко застосовується у вітчизняній психологічній 

прак-тиці. Перше видання цієї методики з’явилося в 1944 р. і призначалася 

вона для дослідження дорослих людей, а вже у 1948 р. була опублікована 

спеціальна версія цієї методики для дітей віком від 4 до 14 років 

(дошкільний, молодший шкільний та підлітковий вік). 

Методика Розенцвейга призначена в першу чергу для діагностики особ-

ливостей поведінки дитини в фрустраційних ситуаціях. Фрустрація (від лат. 

обман, розлад, роздратування) є одним з різновидів стресу, це психічний 

стан наростаючого внутрішнього напруження (яке часто супроводжується 

пере-живанням негативних емоцій) внаслідок неможливості досягнення 

людиною бажаної мети через об’єктивно нездоланні (чи суб’єктивно так 

сприйняті) труд-нощі. Фрустраційна ситуація є ситуацією блокування 

діяльності, в ній усклад-нено досягнення мети чи задоволення потреби. 

Таким чином, дана методика дозволяє виявити індивідуальні способи 

подолання перешкод і емоційного ставлення дитини до них, визначити 

характер вербального реагування на труд-нощі, оцінити дії субʼєкта за 

параметром конструктивності. Крім того, дитячий варіант тесту 

застосовується при аналізі причин неадекватного ставлення ди-тини до 

перешкод, а також труднощів, що виникають у дітей в спілкуванні з 

дорослими і однолітками. За свідченням Є.Є. Данилової, яка є вітчизняної ав-

тором адаптації дитячого варіанту методики, в сучасних умовах оптимальний 

віковий інтервал для її застосування – від 6 до 10-11 років. Приблизний час 

тестування – 25-30 хвилин. 

Інструкція: «Подивися уважно на картинку. Тут діти намальовані в різ-них 

складних ситуаціях. Дорослі, мабуть, їх лають або щось вимагають від них, а 

дитина повинна  їм щось відповісти. Як ти думаєш, що говорить дитина в да-

ній ситуації?» (Відповіді дитини не вимагають розгорнутих мовних 



висловлю-вань, що визначає доцільність використання методики при 

вивченні дітей з за-гальними порушеннями мовлення). 

При пред’явленні першої картинки можлива наступні інструкція: «Давай 

пограємо. Ти бачиш перед собою кілька карток. На кожній з них намальовані 

люди, які щось роблять або говорять. Подивися уважно на першу картинку. 

Тут намальовані дві людини. Одна з них (вона завжди буде знаходитися 

ліворуч) щось говорить іншій, на що та щось відповідає. Але що саме 

відповідає – ми не знаємо: як бачиш, у неї над головою порожній квадрат. 

Давай прочитаємо, що говорить людина, що стоїть ліворуч, а потім ти 

скажеш, що відповість їй та, до якої вона звертається. Називай першу 

відповідь, яка прийде тобі в голову». 

Мета інструкції полягає в тому, щоб зняти у дитини соціально бажану са-

мокритичність, установку і полегшити ідентифікацію з зображеним на 

малюнку персонажем. Необхідно додати, що в даному випадку немає 

правильних або не-правильних, хороших або поганих відповідей. (Така 

примітка допоможе дитині включитися в методику, а також дозволить 

уникнути питань  на зразок: «А як відповідати, добре чи погано? Як хороша 

дитина чи як погана?». 

Інструментарій: 24 контурних малюнка, на яких представлені різні фрус-

труючі для дитини ситуації, які відтворюють поширені сцени з 

повсякденного життя дітей. Діючих персонажів зазвичай двоє. Дитина 

виступає фрустрованим персонажем, який взаємодіє або з дорослим, або з 

іншою дитиною. 

 



 



 

 

Інтерпретація 

Представлені в методиці ситуації поділяються на дві групи: 



1. Ситуації перешкоди (Ego-blocking). Безпосередньою причиною 

фруст-рації є певна перешкода, яка розчаровує субʼєкта, зриває його 

плани, ускладнює дії, будь-яким чином заважає досягненню 

бажаної мети. У дитячому варіанті методики таких ситуацій 

тринадцять: № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 23 і 24. 

2. Ситуації обвинувачення (Superego-blocking). Діючий субʼєкт 

піддаєть-ся звинуваченням, віщуванням, нападам з боку іншої 

особи. Таких ситуацій дев’ять: № 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19 і 22. 

Ситуації № 11 і 15 тесту характеризуються як невизначені і не віднесені ні до 

тієї, ні до іншої групи. Разом з тим, вказуючи на паралельність дорослої та 

дитячої серії картинок, автор методики Є.Є. Данилова співвідносить ці 

ситуації з аналогічними ситуаціями дорослої версії: відповідно з картами № 7 

та № 22. На цій підставі ситуація № 11 може бути віднесена до ситуацій 

звинувачення, а ситуація № 15 – до ситуацій перешкоди. 

Поділ карт на дві групи не є абсолютним, оскільки будь-яка ситуація зви-

нувачення припускає, що фруструючий персонаж сам, в свою чергу, був 

чимось (або кимось) фрустрованим. Ситуації звинувачення передувала 

ситуація пере-шкоди. Тому досліджувані діти іноді можуть приймати 

ситуацію перешкоди за ситуацію звинувачення і навпаки. У таких випадках 

пропонується залишити право інтерпретації ситуації за досліджуваною 

дитиною. 

Методика«Визначення понять» 

У цій методиці дитині пропонують наступні набори слів: 

1. Велосипед, цвях, газета, парасолька, хутро, герой, качатися, 

з’єднувати, кусати, гострий. 

2. Літак, кнопка, книжка, плащ, пір’я, друг, рухатися, поєднувати, 

бити, тупий. 

3. Автомобіль, шуруп, журнал, чоботи, луска, боягуз, бігти, 

зв’язувати, щипати, колючий. 

4. Автобус, скрипка, лист, капелюх, пух, ябеда, вертітися, складати, 

штовхати, ріжучий. 



5. Мотоцикл, прищіпка, афіша, черевики, шкіра, ворог, спотикатися, 

збирати, ударяти, шорсткий. 

 

Перед початком діагностики дитині пропонується наступна інструкція: 

«Перед тобою кілька різних наборів слів. Уяви собі, що ти зустрівся з 

людиною, яка не знає значення жодного з цих слів. Ти повинен постаратися 

пояснити цій людині, що означає кожне слово, наприклад слово «велосипед». 

Як би ти пояснив це?» 

Далі дитині пропонується дати визначення послідовності слів, обраної 

навмання з п’яти запропонованих наборів, наприклад, такої: автомобіль, 

цвях, газета, парасолька, луска, герой, зв’язувати, щипати, шорсткий, 

вертітися. За кожне правильно дане визначення слова дитина одержує по 1 

балу. На те, щоб дати визначення кожного слова, відводиться по 30 секунд. 

Якщо протягом  цього часу дитина не змогла дати визначення 

запропонованого слова, то експе-риментатор залишає його і зачитує наступні 

одне за одним слова. 

Зауваження: 

1. Діти можуть самі читати стимульні слова, якщо вміють це робити і 

як-що читання не викликає в них ускладнень. У всіх інших 

випадках пси-холог сам зачитує дитині слова. 

2. Перед тим, як дитина спробує дати визначення слову, необхідно 

пере-конатися в тому, що вона розуміє його. Це можна зробити за 

допомо-гою наступного питання: «Чи знаєш ти це слово?» або 

«Розумієш ти зміст цього слова?» Якщо з боку дитини отримана 

позитивна відпо-відь, то після цього експериментатор пропонує 

дитині самостійно да-ти визначення цього слова і засікає 

відведений на це час. 

3. Якщо запропоноване дитиною визначення слова виявилося не 

цілком точним, то за дане визначення дитина одержує проміжну 

оцінку – 0,5 бала. При зовсім неточному визначенні – 0 балів. 

 

Методика оцінки вибірковості уваги Мюнстерберга 

Методика переважно спрямована на визначення вибірковості уваги. Таб-лиця 

містить 525 літер і 25 слів. Обстежуваній дитині пропонується наступна 

інструкція: «Серед буквеного тексту є слова. Завдання полягає в тому, щоб як 

можна швидше, переглядаючи текст, знайти і підкреслити ці слова». 

Приклад: рюклбюсгордостьфркнп. 

Підраховується кількість слів, виділених випробуваним, і кількість допу-

щених помилок (пропущені і неправильно виділені слова). 



Літерний тест 

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьъхэьгчяфактьукэкзаментрочягщшгц 

кпрокуроргурсабсютсорияентоджебьамхоккейтруицыфцуйгфхттелевизор 

болджщзчюэлгщьбпамятьшогхеюждргшхэиздвосприятиейцукснгиз 

шхъролдлюбовьвафыбавфырплослдспектакльячсимтьбюнбюерадостььвуф 

циеждлоррпнародшлджьхэшщгиернкуыфйшрепортажэкждорлафвюефбь 

конкурсйфнячыувскапрлличностьзжэьюдшщглоджинэпрплаваниед 

тлжэзбьтрдшщжнпркынкомедияшлдкуйфотчаяниейфрлньячвтлджэхьгф 

тасснлабораториягшдшнруцтргшчтлроснованиязхжьбшдэркенаопрукгв 

смтрпсихиатриялжвдлжлжфылдвждлажыопроалопр 

 

Аналіз результатів 

Проводиться шляхом оцінки загального часу виконання коректурної проби і 

підрахунку кількості помилок. 

 

Ключ 

бсолнцевтргшоцрайонзгучновостьъхэьгчяфактьукэкзаментрочягщшга 

кпрокуроргурсабсютсорияентоджсбьамхоккейтруицыфцуйгфхттелевизорбо

лджшзчюэлгшьбпамятьцогхсюждргщхэнздвосприятиейцукенгиз 

шхъроддлюбовьвафыбавфырплослдспектакльячсимтьбюнбюсрадостььвуф 

циеждлоррпнародшлджьхэшшгиернкуыфйшрепортажэкждорлафвюсфбь 

конкурсйфнячыувскапрлличностьзжэьюдшщглоджинэпрплаваниед 

тлжэзбьтрлшшжнпркывкомедияшлдкуйфотчаяниейфрлньячвтлджэхьгф 

таселлабораториягшдщнруцтргшчтлроснованиязхжьбшдэркенаопрукгв 

смтрпсихиатриялжвдлжлжфылдвждлажыопроалопр 

 

Норма в перерахунку на 100 літер: 

- час виконання — 38, 0±4, 1; 

- кількість помилок — 0, 7 ±0, 2. 

 

Опитувальники 

 

Необхідно пам’ятати, що діти з відхиленнями у мовленнєвому розвитку 

можуть відчувати значні ускладнення у розумінні питань, оскільки для цього 



потрібен достатньо великий пасивний словник, знання дитиною граматичних 

правил тощо. Опитувальники доцільно застосовувати лише у випадку, коли є 

впевненість у тому, що мовні та інтелектуальні можливості дитини достатні 

для відповідей на запитання. 

 

Методика «Шкала оцінки мовних домагань» 

 

Мовні домагання характеризують мотивацію дитини/підлітка на роботу з 

виправлення свого мовлення, тому їхнє визначення має важливе значення для 

логопеда. Ця методика вимагає неформального контакту з випробуваним, в 

іншому випадку, особливо діти молодшого шкільного віку, можуть давати 

від-повіді, бажані, на їхню думку, дорослому. 

Потрібно або підтвердити вислів, поставивши поруч із ним знак «+», або  

відкинути їх, поставивши знак «-». За один бал приймається відповідь, яка 

спів-падає за знаком з ключем. 

 

Текст опитувальника і ключ 

 

№                                            Висловлювання                                Ключ  

 

1. Ви наполегливі у вдосконаленні свого мовлення                           +  

 

2. Ви без вагань готові використовувати будь-що для того,  

    щоб поліпшити своє мовлення                                                        +  

 

3. Ви абсолютно впевнені, що зумієте відмінно оволодіти  

    своїм мовленням                                                                              +  

 

4. Ви можете навчитися говорити не гірше забудь-якого  

    оратора                                                                                            +  

 



5. Є речі більш важливі, ніж мовлення                                               -  

 

6. Коли Ви повністю опануєте своїм мовленням,  

    Ви зможете досягти в житті набагато більшого                             +  

 

7. Ви неодмінно хочете пройти декілька курсів  

    з опанування правильним мовленням                                            +  

 

8. Ви переконані, що тільки самостійні заняття приведуть  

    до поліпшення мовлення                                                                 +  

 

9. Більш за Вас ніхто не працює над своїм мовленням                      +  

 

10. Ви постійно прагнете до поліпшення свого мовлення                  +  

 

11. Ви цілком задоволені досягнутими успіхами  

      у своєму мовленні                                                                           -  

 

12. Не у всякій справі потрібна хороша мова (мовлення)                  -  

 

13. Ви готові працювати день і ніч навіть заради самого  

     маленького успіху в поліпшенні мовлення                                   +  

 

14. Ніщо не заважає Вам працювати над мовленням                        +  

 

15. Ви готові відмовитися від роботи, яка вимагає доброго  

      володіння мовою, навіть якщо вона Вам дуже подобається       +  

 



16. Зараз Ви набагато більше, ніж раніше, розумієте, як важливо  

      наполегливо працювати над своїм мовленням                             +  

 

17. Самостійні заняття мовленням приносять дуже мало користі,  

      щоб надавати їм великого значення                                             -  

 

18. Є безліч справ, які відволікають Вас від роботи над  

      мовленням                                                                                      -  

 

19. Вам неприємно, коли Ваше мовлення важко,  

      складно слухати тим, з ким Ви розмовляєте                                +  

 

20. Ви можете змусити себе працювати над мовленням,  

      навіть якщо вам цього не дуже хочеться                                      +  

 

 

21. Вам важко зрозуміти тих, хто докладає мало зусиль  

      при роботі над мовленням                                                            +  

 

22. Без хорошого мовлення не можна розраховувати  

      на серйозні успіхи в житті                                                             +  

 

23. По мовленню, мові судять про людину,  

      тому потрібна хороша вимова                                                     +  

 

24. Ви не стали б займатися своїм мовленням,  

       якби оточуючі не звертали на нього увагу                                  -  

 



 

Аналіз результатів 

Вираховується сумарний бал, який може залежати від низки причин, 

наприклад, індивідуальних особливостей випробуваного, тяжкості мовного 

дефекту тощо. Середній показник для осіб без мовних порушень становить 

9±3 бали. Додаткові відомості про рівні мовленнєвих домагань можуть бути 

отримані при використанні методики незакінчених пропозицій. 

 

Методика «Незакінчені речення»  

Дану методику можна застосовувати як при роботі з дорослими людьми, так і 

з підлітками та юнацтвом. Ми в даному випадку подаємо повний варіант 

даної методики, при роботі з дітьми можливе його деяке скорочення за 

рахунок виключення бланку № 1. Ця методика використовується в системі 

методів, які вивчають особистість і її перевага в тому, що вона дозволяє 

звузити область дослідження і тому саме з неї може розпочинатися 

дослідження особистості. В рамках логопсихологічного обстеження можна 

встановити, наскільки характер-но для випробуваного згадувати свій мовний 

дефект у зв’язку з різними тема-ми. Можна розглянути, наскільки характерна 

для даного випробуваного схиль-ність до самозвинувачення, що іноді 

спостерігається при мовних розладах. У деяких випадках корисним є аналіз 

взаємин у сімʼї, в тому числі відносин з батьком і матір’ю та деякі інші. 

Результати аналізу корисно зіставити з інфор-мацією, одержуваної по інших 

каналах. 

Стимульний матеріал: бланк з незакінченими реченнями, ручка або олівець.        

Порядок дослідження: випробуваним дається бланк методики і пропо-

нується закінчити розпочаті речення. У зв’язку з тим, що деякі групи речень 

виявляються неприємними для обстежуваного, тому що стосуються інтимної 

сторони його життя, рекомендується в інструкції повідомляти 

випробуваному, що дослідження проводиться з метою тренування  пам’яті чи 

уваги або вміння швидко формулювати речення. Варто домагатися швидкого 

виконання завдан-ня, не дозволяти довго задумуватися над відповіддю. 

- Інструкція до бланку №1: «Прочитайте незакінчені речення, доповнив-ши 

їх (вписуючи) першою думкою, що прийшла Вам у голову. Робіть це якнай-

швидше. Якщо не можете закінчити яке-небудь речення, залишіть його і зай-

міться наступним, а на пропущене відповісте пізніше. Будьте правдиві самі із 

собою. Це завдання вкрай необхідне для тренування Вашої пам’яті й уваги». 

Закінчіть ці речення; 

- Інструкція до бланку №2: «Ми хотіли б перевірити, якою мірою Ви 

володієте здатністю швидко формулювати думки. На бланку наводяться 60 



не-закінчених речень. Прочитайте їх і закінчіть, вписуючи першу, яка 

прийшла Вам в голову, думку. Робіть це швидко, не баріться. Якщо не 

можете закінчити яке-небудь речення, обведіть його номер та займіться ним 

пізніше». 

Інтерпретація 

Загальні зауваження до процедури проведення методики.    

Мета:  

1) дослідження спрямованості індивіда, його системи відносин; 

2) допомогти досліджуваному розібратися в різноманітній системі 

своїх відносин, виявити порушення цих відносин, що може сприяти 

пошуку можливих шляхів для їхньої нормалізації. 

Опис: методика відноситься до групи проективних тестів і складається з 60 

незакінчених речень. Кожне з них спрямоване на виявлення відносин 

випробуваного до тієї чи іншої групи соціальних чи особистісних зацікавлень 

та пристрастей. Перед початком дослідження проводиться інструкція (див. 

Бланк № 1 і Бланк № 2). Рекомендується спочатку закінчити початі фрази по 

бланку № 1, а потім по бланку № 2 (відповідно першому і другому варіанту).  

Інтерпретація тесту: при обробці результатів враховується якість відпо-віді 

(зміст закінченого речення), латентний період (час, витрачений на обмірко-

вування відповіді), а також емоційні реакції досліджуваного. Всі ці дані 

запису-ються до протоколу дослідження.  

В першому варіанті фраз (текст № 1), простих за змістом, виявляється 

ставлення досліджуваного до життєвих ситуацій, самого себе, того, що 

оточує, трудової діяльності і т.д. Це дозволяє отримати загальні уявлення про 

прихо-вані переживання, які не вдається, як правило,  виявити при звичайній  

бесіді.   

Другий  варіант дозволяє виявляти не тільки ставлення досліджуваного до 

оточуючих (співробітників, членів родини, вчителів і т.д.), але й риси харак-

теру (помисливість, егоїзм тощо), чи приховані, найчастіше неусвідомлені 

ним переживання (іпохондричні ідеї, думки про аутоагресію, психогенні 

фактори й інше). Відповіді випробуваного при заповненні речень можуть 

виражати пози-тивне, негативне чи байдуже ставлення. 

Закінчені речення другого варіанту (Бланк № 2) можна розділити на 15 груп 

(по 4 речення на одну сферу), які відповідно до ключа (Таблиця 1) розно-

сяться за шкалами, після чого виробляється якісний аналіз кожного речення. 

Якщо в реченні чітко виражене позитивне відношення, то воно оцінюється в 

один бал. Якщо висловлюється негативне відношення, реченню 

приписується оцінка «-1». Якщо речення нейтральне, воно оцінюється в 0 

балів. Дані відзна-чаються на бланку, графічно зображується профіль 

особистості (Таблиця 2). 



Дана методика досить складна для однозначної інтерпретації, але разом з тим 

як орієнтовний характер вона може мати при деяких відхиленнях і пору-

шеннях у психічній діяльності досліджуваного. Так, хворі з прихованими 

стра-хами і побоюваннями можуть виявляти непевність у майбутньому, хворі 

з при-хованими параноїчними переживаннями – в реченнях, що виражають 

стосунки з людьми (ставлення до батьків, співробітників й інше), можуть 

«проговори-тися» та розкрити у відповідях свої хворобливі переживання і 

т.д. 

Аналіз тексту №2 починається з виявлення відношення до експерименту. 

Відношення може виявитися у вигляді психологічного захисту, тобто дослід-

жуємий не бажає розкривати свої глибинні особливості і виставляє дуже 

жорст-кі бар’єри, які проявляються дуже по-різному:   

1. Людина виявляє дуже сторожке відношення, що призводить до збіль-

шення часу відповіді (тих, які для людини значимі). Речення аналізу-

ються за групами і може статися, що в одну групу потрапило не 4 ре-

чення, а 5-6, тобто один варіант відповіді витісняється іншим. Для 

того, щоб виявити відношення, потрібно фіксувати час і ритм 

відповіді.  

2. Тенденція «прикрашати» якості свого характеру. Це призводить до 

помилкових завершень і інтерпретація ускладнена. Може 

проявлятися у завуальованій формі. 

3. Багатослів’я, вичурність при завершенні речень – така стратегія 

приз-водить до того, що спотворюються відповіді, тут спрацьовує 

механізм захисту. Людина захищає себе від значимих питань. Такі 

дані практич-но не можна інтерпретувати. 

4. Формальність та соціальнозначиме завершення речень. Для 

уникнення цього методика повинна проводитись лише в 

індивідуальній формі. Людині зачитується речення, а вона усно і 

письмово на нього відпові-дає. 

Аналізуються швидкісні особливості та асоціації. Тут акцент на швид-кість – 

чим швидше, тим краще. Обробка може проходити двома шляхами: якісним і 

кількісним (за допомогою поданих схем). Більш глибокий аналіз вимагає від 

експериментатора великого досвіду роботи з методикою і психо-логічної 

інтуїції. 

Якісна обробка проводиться тоді, коли виявлений яскраво виражений 

конфлікт. Для цього проводиться таке дослідження: 

1) куди спрямована агресія; 

2) аналіз самооцінки (занижена чи завищена); 

3) взяття відповідальності на себе (чи любить «подавляти» інших); 

4) аналіз схильності людини до змін.  

Крім того, метод незакінчених речень може використовуватися для діаг-

ностики страхів у різних сферах спілкування і діяльності школяра.  



Дитині пропонується закінчити речення. Наприклад:  

1) Коли я думаю про школу...  

2) Коли я йду до школи...  

3) Коли дзенькає дзвоник...  

4) Коли я бачу вчителя...  

5) Коли у нас контрольна...  

  

 


