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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психологія 

(загальна, дитяча, педагогічна)» складена к.пед.н., доцентом Олексюк О.Є. 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 

012 Дошкільна освіта. 

Загальна психологія – галузь психологічної науки, яка вивчає психіку 

людини, її загальні закономірності, розробляє систему психологічних знань, 

з’ясовує методологічні основи психологічної дисципліни, відповідно тлумачить 

психологічні феномени. 

Загальна психологія становить фундамент розвитку всіх галузей 

психологічної науки. Абстрагуючись від конкретних досліджень, вона вивчає 

психіку людини в її загальних закономірностях, формує теоретичні принципи і 

методи психології, її основні поняття та категоріальний апарат. У курсі 

«Психологія загальна» розкриваються основні питання загальної психології: 

предмет, стан, структура, завдання і методи сучасної психології, особистість у 

її розвитку, пізнавальні психічні процеси та індивідуально-психологічні 

особливості.  

На підставі вивчення курсу студенти повинні усвідомити основі поняття, 

вміти аналізувати різні підходи, які існували в науці з кола проблем загальної 

психології, мати уявлення про структуру особистості, про розвиток психіки і 

свідомості в філо- і онтогенезі самостійно працювати з науковими джерелами.  

Основною формою вивчення студентами курсу «Психологія загальна» є 

відвідування лекцій, які охоплюють своїм змістом сутність основних питань 

загальної психології; практичних занять, виконання індивідуальних завдань, а 

також самостійна робота студентів по опрацьовуванню рекомендованої 

літератури. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психічні явища як 

відображення навколишньої дійсності завдяки діяльності головного мозку з 

метою регуляції власної діяльності, спілкування, поведінки. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Забезпечуючі дисципліни: анатомія та еволюція нервової системи людини, 

вступ до спеціальності.  

Забезпечувані дисципліни: всі психологічні дисципліни. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у 

студентів фундаментальних знань про розвиток механізмів психіки,  

виникнення і розвиток людської свідомості,  про існуючі в загальній психології 

концепції особистості; ознайомлення студентів з поглядами вітчизняних та 

західних науковців на природу психічного та особистості як носія цього 

психічного; з особливостями психічної діяльності людини через особливості 

перебігу психічних явищ, психічних станів, психічних процесів; з 

методологічним підґрунтям науки та наукового дослідження. Оволодіння 

психологічними знаннями для успішного вивчення подальших теоретичних, 

практичних та прикладних навчальних курсів психологічного циклу. Увесь 

курс створює понятійну та методологічну базу для їх засвоєння. 



Основні завдання курсу: 

- формування наукового підходу до вивчення особливостей психічного 

життя людини й законів розвитку й функціонування психіки; 

- ознайомлення з базовими категоріями й поняттями психологічної науки, 

основними методологічними і дослідницькими проблемами психології та 

шляхами їх рішення, з різноманітною проблематикою загальної психології 

особистості та пізнання;  

- ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння 

структури й закономірностей розвитку особистості;  

- надання можливості зрозуміти як знання особливостей психологічних 

процесів допомагає в учбовій, виховній діяльності; 

- розкриття зв’язку між психологічними закономірностями та 

життєдіяльністю людини 

- представлення аналізу індивідуальних особливостей людини (здібностей, 

спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й 

вольової) регуляції його діяльності та засобів відображення інформації, 

уявлень про формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності;  

- визначення сукупності моральних, вольових та інших психологічних 

якостей, необхідних для успішної діяльності людини; 

- формування у студентів навички побудови самостійних теоретичних й 

експериментальних психологічних досліджень; 

- сформувати вміння використовувати на практиці придбані протягом 

вивчення курсу теоретичні знання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації (ОК1) 

- здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю (ОК3) 

- здатність  усвідомлювати соціальну значущість  своєї майбутньої професії – 

вихователь, володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності в ДНЗ (ОК4) 

- здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює культурологічні і 

загальнолюдські розуміння світу (ОК7) 

- здатність до співпраці в дошкільному навчальному закладі з колегами і 

роботі в колективі (ОК8) 

- здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в 

дошкільному навчальному закладі (ОК9) 

- здатність дотримуватись професійно-етичних умов в процесі здійснення 

професійної діяльності (ОК12) 

ІІ. Фахові:  

- здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, які 

враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства (ПК1) 



- здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній діяльності 

в дошкільних навчальних закладах (ПК2) 

- здатність до створення соціально і психологічно сприятливого середовища в 

дошкільних навчальних закладах (ПК3) 

- здатність бути готовим до попередження та профілактики особистої 

професійної непридатності, професійної втоми (ПК5) 

- здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що визначає 

ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами протистояння 

професійної деформації (ПК7) 

- здатність до кваліфікованого виконання своїх обов’язків з навчання і 

виховання дітей, прогнозування наслідків здійснювати педагогічних впливів 

на дитину (ПК9) 

- здатність планувати, організовувати  і реалізовувати пізнавальні, 

розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному 

навчальному закладі (ПК11) 

- здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного віку 

(ПК12) 

- здатність організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових 

групах дошкільного навчального закладу (ПК14) 

- здатність використовувати різні форми організації навчальної діяльності 

дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини 

(ПК16) 

- здатність оволодіння прогностичними уміннями (ПК24) 

- здатність  до самостійної навчальної та наукової діяльності, самостійного 

мислення (ПК26) 

- здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати 

отриманні знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку 

(ПК27) 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Загальні засади психології 

Тема 1. Предмет, завдання та структура психології. Історичні етапи 

становлення. Поняття та визначення науки психології, її об’єкт, предмет та 

категоріальний апарат. Галузі психології. Зв’язок психології з іншими науками. 

Становлення та розвиток психології. Сучасні наукові погляди на предмет 

психологічної науки. Сфери використання та компетенції психології. 

Характеристика предмета, об’єкта та завдань психології. Цілі та завдання 

дисципліни. 

Тема 2. Принципи і методи вивчення психіки. Методологічні засади 

психології. Поняття про принципи психологічної науки. Принцип єдності 

свідомості і діяльності. Принцип детермінізму. Принцип розвитку психіки. 



Структура методів психології. Класифікація методів психології. Основні 

методи психології (спостереження і експеримент). Допоміжні методи 

психології (опитування, тестування, вивчення продуктів діяльності). 

Кредит 2. Психіка і свідомість людини. Психологія діяльності, 

мовлення 

Тема 1. Центральна нервова система людини. Мозок і психіка. 

Механізми психіки людини. Психіка і свідомість. Структура і 

функціонування центральної нервової системи людини. Загальні уявлення про 

основні фізіологічні механізми функціонування мозку. Поняття «психіка» та 

«мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і 

психіки. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу. Свідомість та її 

характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. Розвиток психіки в 

онтогенезі.  

Тема 2. Психологічний аналіз діяльності. Поняття про діяльність. Мета 

та мотиви діяльності. Структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх 

засвоєння. Перенесення та інтерференція навичок. Основні різновиди 

діяльності. Творча діяльність. 

Тема 3. Мова і мовлення. Поняття про діяльність. Мета та мотиви 

діяльності. Структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. 

Перенесення та інтерференція навичок. Основні різновиди діяльності. Творча 

діяльність. 

Кредит 3. Психологічна характеристика особистості у соціумі 

Тема 1. Психологія особистості. Характеристика сучасних теорій 

особистості. Сутність понять «людина», «індивід», «особистість» і 

«індивідуальність». Загальне поняття про особистість. Психологічна структура 

особистості. Самосвідомість особистості. Мотиваційна сфера особистості. 

Види мотивів. Рівень домагань особистості. Спрямованість як провідна 

характеристика особистості. Джерела активності особистості. Шляхи розвитку 

та виховання особистості. Рушійні сили і рівні становлення і розвитку 

особистості. Основні теорії особистості. 

Тема 2. Соціальні групи. Поняття про групи. Міжособистісні стосунки у 

групі. Позиція особистості у колективі. Поняття соціалізації. Особливості, 

умови й механізми соціалізації. Процес соціалізації. 

Тема 3. Психологія спілкування. Про спілкування. Засоби спілкування. 

Функції спілкування. Різновиди та рівні спілкування. Позиція партнерів при 

контакті. Моделі спілкування. 

Кредит 4. Психологія взаємовідносин 

Тема 1. Психологія лідерства. Поняття лідерства. Основні концепції 

феномену лідерства. Типологія лідерів. 

Тема 2. Психологія конфлікту. Психологія міжособистісного 

конфлікту. Внутрішньособистісний конфлікт.  

Кредит 5. Емоційно-вольова сфера особистості 

Тема 1. Емоційно-вольові процеси. Емоції, почуття. Психічні стани. 
Поняття про емоції і почуття. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. Теорії 

емоцій. Вираження емоцій і почуттів. Класифікація та форми переживання 



емоцій і почуттів. Вищі почуття. Сутність психічних станів. Класифікація 

психічних станів. Особливості психічних станів. Фізіологічні основи і зовнішні 

вияви психічних станів. Психічні стани особистості в різних життєвих 

ситуаціях. Стан страху та шляхи його подолання. 

Тема 2. Емоційно-вольові процеси. Воля. Поняття про волю та її 

функції. Типи критеріїв волі та локус контролю. Довільні дії та їх особливості. 

Аналіз складної вольової дії. Основні якості волі. Безвілля, його причини і 

переборення. Локус контроль, ризики. 

Кредит 6. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття. Сприймання. 

Увага. 

Тема 1. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Відчуття. Сприймання. Загальна структура психічних 

пізнавальних процесів. Відчуття та сприймання як основа пізнання дійсності 

Фізіологічне підґрунтя відчуттів. Відчуття та їх класифікація. Якості відчуттів. 

Поняття сприймання. Функції, характеристика образу сприймання та його 

процесуальність. Теорії і методи дослідження сприймання. Головні 

характеристики сприймання, види та властивості. 

Тема 2. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Увага.  

Кредит 7. Пізнавальні психічні процеси. Мислення. Інтелект. 

Пам’ять. Уява. Поняття про увагу. Фізіологічне підґрунтя уваги. Різновиди і 

форми уваги. Властивості уваги. 

Тема 1. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Мислення. Інтелект. Поняття про мислення. Соціальна 

природа мислення. Розумові дії та операції мислення. Форми мислення. Процес 

розуміння. Процес розв’язання завдань. Різновиди мислення. Індивідуальні 

особливості мислення. Теорії інтелекту. 

Тема 2. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Пам’ять. Уява. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. 

Різновиди пам’яті. Запам’ятовування і Відтворення та їх  різновиди. Забування 

та його причини. Продуктивність як якість ефективності пам’яті. Індивідуальні 

особливості пам’яті. Поняття про уяву. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю. 

Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси. Процес створення 

образів уява. Різновиди уяви. Уява і особистість.  

Кредит 8. Індивідуально-психологічні характеристики особистості 

Тема 1. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

Здібності. Темперамент. Поняття про здібності. Структура здібностей. 

Різновиди здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх 

природні передумови. Поняття про темперамент. Типи темпераментів. Основні 

властивості темпераменту. Фізіологічне підґрунтя темпераменту. Роль 

темпераменту в діяльності людини. 

Тема 2. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

Характер. Поняття про характер. Структура характеру. Основні риси типового 

характеру. Природа характеру. Формування характеру. 

 



3. Рекомендована література 

Базова 

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. Макарова Л.Л., Синельніков В.М. Загальна психологія: методичні 

розробки семінарських занять: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 200 с. 

6. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та 

доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с. 

7. 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. 

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

К.: Либідь, 1995. – 632 с. 

9. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 576 с. 

10. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982 . – 215 с. 

11. Психологія загальна. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник. / 

О. Є. Олексюк. – Миколаїв, «Іліон», 2017. – 312 с. 

12. Психологія загальна. Навчально-методичний посібник. / О. Є. Олексюк. – 

Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. –  408 с.  

13. Психологія загальна. Організація самостійної роботи студентів. Навчально-

методичний посібник / О. Є. Олексюк. – Миколаїв, «Іліон», 2017. – 260 с. 

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

15. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний 

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

16. Цимбалюк І.М. Психологія.: Навч. посібник. – Київ: ВД «Професіонал», 

2004. – 216 с. Центр полиграф, 2007. – 191 с. 

Допоміжна 

1. Основи психології / За ред.. О. В. Киричука, В. А. Роменця.- К.: Либідь, 

1997.- 632с. 

2. Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової, 

А.І. Допіра.- К.: Знання, КОО, 2006.- 203с. 

3. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології: Навч. Посібник / Т.М. 

Зелінська. -  К.: Каравелла, 2008.- 184с. 

4. Большой психологический словарь. / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко 

В.П. – М.: Прайм-Еврознак. – 2003 – 672 с.  

5. Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс. – 2000 – 1008 с.  



6. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С. и др. Односторонняя 

пространственная агнозия. – М.: Книга. – 2001. – 250 с.  

7. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С., Ураков С.В. Значение 

нейрохирургии в изучении соотношений «мозг-психика». // Журнал 

неврологии и психиатрии. –1998. –№5. – C.4-6.  

8. Короткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под. общ. 

ред. А.В. Петровского, М.Г, Ярошевского. – М.: Наука. – 2003. – 566 с.  

9. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологи. 

– М.: Наука. – 2003. – 478 с.  

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Издательство "Питер". 

– 2000. –788 с.  

11. Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности 

человека. - 2-е изд., перероб. и доп. - Л.: Медицина, 1988. 

12. Бивэн Дж. Иллюстрированное руководство по анатомии и физиологии // 

Внешсигма.-1998. 

13. Воробец, З.Д., Сергієчко Л.М. Медична біологія. Посібник з практичних 

занять для студентів ВМЗО - Львів: ПП «Кварт «, 2002. 

14. Грофф С. За пределами мозга. - М.: Изд-во Моск-го Трансперсонального 

центра, 1993. 

15. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Під заг. ред. 

акад. С.Д. Максименка. - К.: Форум, 2000. 

16. Кеннон У. Физиология эмоций. - Л., 1927. 

17. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. - К.: Наук, думка, 

1988. 

18. Леонтьев А.Н. Эволюция психики. - М., 1999. 

19. Людина. Навчальний атлас з анатомії та фізіології // За заг. ред. Т. Сміт. - 

Львів: Бак, 2000. 

20. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2 т. - К.: Форум, 2002. 

21. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. 

- К.: Либідь, 2001. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 1 семестр – 

ПК, 2 семестр – екзамен у вигляді тестування різнорівневого характеру. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КР, тестові завдання, 

індивідуальні завдання, самостійна та творча робота, наукове дослідження, 

наукова стаття 

Перевірка засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь 

студентів відбувається у формі вступного, поточного, проміжного та 

підсумкового видів контролю.  

Вступний контроль здійснюється на початку другого, третього та 

четвертого модулів з метою повторення та актуалізації знань матеріалу із 

загальної психології, що вивчався у попередньому модулі; може проводиться в 

формі виконання тестових завдань чи опитування. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах змістового 

модуля, має навчальний характер, може проводиться в формі опитування, 



виконання контрольної чи словникової роботи, практичних та тестових завдань. 

Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає 

виконання студентами завдань для модульного контролю.   

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену у 1 семестрі та 

після закінчення вивчення навчальної дисципліни (2 семестр).  
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

8, з них – 1 семестр – 

3; 2 семестр – 5 

Галузь знань 01 Освіта  
Нормативна / Варіативна 

 Спеціальність  

012 Дошкільна освіта  

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання –  34 год; 

творче завдання; 

повідомлення;  

наукова доповідь; 

реферат; 

дослідницька робота 

Напрям підготовки  

012 Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

1-ий  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 240 

1, 2  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних –  

1 семестр – 1,7;  

2 семестр – 2,8 

самостійної роботи 

студента – 1 семестр 

– 2;  

2 семестр – 4 

Ступінь 

бакалавра 

36  

Практичні, семінарські 

44  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

126  

Вид контролю:  

ПК, екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 240 год.: 80 год. 

– аудиторні заняття, 160 год. – самостійна робота (33% / 67%). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: формування у студентів фундаментальних знань про 

розвиток механізмів психіки,  виникнення і розвиток людської свідомості,  про 

існуючі в загальній психології концепції особистості;  ознайомлення студентів з 

поглядами вітчизняних та західних науковців на природу психічного та 

особистості як носія цього психічного; з особливостями психічної діяльності 

людини через особливості перебігу психічних явищ, психічних станів, 

психічних процесів; з методологічним підґрунтям науки та наукового 

дослідження. Оволодіння психологічними знаннями для успішного вивчення 

подальших теоретичних, практичних та прикладних навчальних курсів 

психологічного циклу. Увесь курс створює понятійну та методологічну базу 

для їх засвоєння. 

Завдання курсу: 

- формування наукового підходу до вивчення особливостей 

психічного життя людини й законів розвитку й функціонування психіки; 

- ознайомлення з базовими категоріями й поняттями психологічної 

науки, основними методологічними і дослідницькими проблемами психології 

та шляхами їх рішення, з різноманітною проблематикою загальної психології 

особистості та пізнання;  

- ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння 

структури й закономірностей розвитку особистості;  

- надання можливості зрозуміти як знання особливостей 

психологічних процесів допомагає в учбовій, виховній діяльності; 

- розкриття зв’язку між психологічними закономірностями та 

життєдіяльністю людини 

- представлення аналізу індивідуальних особливостей людини 

(здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної 

й вольової) регуляції його діяльності та засобів відображення інформації, 

уявлень про формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності;  

- визначення сукупності моральних, вольових та інших 

психологічних якостей, необхідних для успішної діяльності людини; 

- формування у студентів навички побудови самостійних 

теоретичних й експериментальних психологічних досліджень; 

- сформувати вміння використовувати на практиці придбані протягом 

вивчення курсу теоретичні знання. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації (ОК1) 

- здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю (ОК3) 

- здатність  усвідомлювати соціальну значущість  своєї майбутньої професії – 

вихователь, володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності в ДНЗ (ОК4) 



- здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює культурологічні і 

загальнолюдські розуміння світу (ОК7) 

- здатність до співпраці в дошкільному навчальному закладі з колегами і 

роботі в колективі (ОК8) 

- здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в 

дошкільному навчальному закладі (ОК9) 

- здатність дотримуватись професійно-етичних умов в процесі здійснення 

професійної діяльності (ОК12) 

 

ІІ. Фахові:  
- здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, які 

враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства (ПК1) 

- здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній діяльності 

в дошкільних навчальних закладах (ПК2) 

- здатність до створення соціально і психологічно сприятливого середовища в 

дошкільних навчальних закладах (ПК3) 

- здатність бути готовим до попередження та профілактики особистої 

професійної непридатності, професійної втоми (ПК5) 

- здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що визначає 

ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами протистояння 

професійної деформації (ПК7) 

- здатність до кваліфікованого виконання своїх обов’язків з навчання і 

виховання дітей, прогнозування наслідків здійснювати педагогічних впливів 

на дитину (ПК9) 

- здатність планувати, організовувати  і реалізовувати пізнавальні, 

розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному 

навчальному закладі (ПК11) 

- здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного віку 

(ПК12) 

- здатність організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових 

групах дошкільного навчального закладу (ПК14) 

- здатність використовувати різні форми організації навчальної діяльності 

дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини 

(ПК16) 

- здатність оволодіння прогностичними уміннями (ПК24) 

- здатність  до самостійної навчальної та наукової діяльності, самостійного 

мислення (ПК26) 

- здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати 

отриманні знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку 

(ПК27) 

- здатність акумулювати та адаптувати передовий досвід до власної 

професійної діяльності з урахуванням психологічних особливостей 

дитячого колективу та кожної дитини зокрема (ПК64) 



- здатність складати практичні рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень (ПК103) 

- готовність представляти результати дослідження у формах звітів, рефератів, 

публікацій та публічних обговорень (ПК104) 

- здатність до участі в роботі наукових колективів, які проводять дослідження 

з різних напрямків дошкільної освіти (ПК105) 

- здатність застосовувати емпіричні методи дослідження в процесі 

практичних занять та педагогічної практики для різнобічного вивчення 

особистості дитини дошкільного віку (ПК107) 

- здатність враховувати в процесі здійснення організаційно-управлінської 

діяльності особливості дошкільної освіти дітей (ПК113) 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів ECTS. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Загальні засади психології 

Тема 1. Предмет, завдання та структура психології. Історичні етапи 

становлення. Поняття та визначення науки психології, її об’єкт, предмет та 

категоріальний апарат. Галузі психології. Зв’язок психології з іншими науками. 

Становлення та розвиток психології. Сучасні наукові погляди на предмет 

психологічної науки. Сфери використання та компетенції психології. 

Характеристика предмета, об’єкта та завдань психології. Цілі та завдання 

дисципліни. 

Тема 2. Принципи і методи вивчення психіки. Методологічні засади 

психології. Поняття про принципи психологічної науки. Принцип єдності 

свідомості і діяльності. Принцип детермінізму. Принцип розвитку психіки. 

Структура методів психології. Класифікація методів психології. Основні 

методи психології (спостереження і експеримент). Допоміжні методи 

психології (опитування, тестування, вивчення продуктів діяльності). 

Кредит 2. Психіка і свідомість людини. Психологія діяльності, 

мовлення 

Тема 1. Центральна нервова система людини. Мозок і психіка. 

Механізми психіки людини. Психіка і свідомість. Структура і 

функціонування центральної нервової системи людини. Загальні уявлення про 

основні фізіологічні механізми функціонування мозку. Поняття «психіка» та 

«мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і 

психіки. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу. Свідомість та її 

характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. Розвиток психіки в 

онтогенезі 

Тема 2. Психологічний аналіз діяльності. Поняття про діяльність. Мета 

та мотиви діяльності. Структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх 

засвоєння. Перенесення та інтерференція навичок. Основні різновиди 

діяльності. Творча діяльність. 

Тема 3. Мова і мовлення. Поняття про мову та її функції. Фізіологічні 

механізми мовної діяльності. Різновиди мовлення. 

Кредит 3. Психологічна характеристика особистості у соціумі 



Тема 1. Психологія особистості. Характеристика сучасних теорій 

особистості. Сутність понять «людина», «індивід», «особистість» і 

«індивідуальність». Загальне поняття про особистість. Психологічна структура 

особистості. Самосвідомість особистості. Мотиваційна сфера особистості. 

Види мотивів. Рівень домагань особистості. Спрямованість як провідна 

характеристика особистості. Джерела активності особистості. Шляхи розвитку 

та виховання особистості. Рушійні сили і рівні становлення і розвитку 

особистості. Основні теорії особистості. 

Тема 2. Соціальні групи. Поняття про групи. Міжособистісні стосунки у 

групі. Позиція особистості у колективі. Поняття соціалізації. Особливості, 

умови й механізми соціалізації. Процес соціалізації. 

Тема 3. Психологія спілкування. Про спілкування. Засоби спілкування. 

Функції спілкування. Різновиди та рівні спілкування. Позиція партнерів при 

контакті. Моделі спілкування. 

Кредит 4. Психологія взаємовідносин 

Тема 1. Психологія лідерства. Поняття лідерства. Основні концепції 

феномену лідерства. Типологія лідерів. 

Тема 2. Психологія конфлікту. Психологія міжособистісного 

конфлікту. Внутрішньособистісний конфлікт. Поняття та структура 

конфліктів. Типологія конфліктів. Психологічна сумісність і конфлікт у 

міжособистісних стосунках. Сутність, причини, структура 

внутрішньоособистісного та міжособистісного конфлікту. 

Кредит 5. Емоційно-вольова сфера особистості 

Тема 1. Емоційно-вольові процеси. Емоції, почуття. Психічні стани. 

Поняття про емоції і почуття. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. Теорії 

емоцій. Вираження емоцій і почуттів. Класифікація та форми переживання 

емоцій і почуттів. Вищі почуття. Сутність психічних станів. Класифікація 

психічних станів. Особливості психічних станів. Фізіологічні основи і зовнішні 

вияви психічних станів. Психічні стани особистості в різних життєвих 

ситуаціях. Стан страху та шляхи його подолання. 

Тема 2. Емоційно-вольові процеси. Воля. Поняття про волю та її 

функції. Типи критеріїв волі та локус контролю. Довільні дії та їх особливості. 

Аналіз складної вольової дії. Основні якості волі. Безвілля, його причини і 

переборення. Локус контроль, ризики. 

Кредит 6. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття. Сприймання. 

Увага. 

Тема 1. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Відчуття. Сприймання. Загальна структура психічних 

пізнавальних процесів. Відчуття та сприймання як основа пізнання дійсності 

Фізіологічне підґрунтя відчуттів. Відчуття та їх класифікація. Якості відчуттів. 

Поняття сприймання. Функції, характеристика образу сприймання та його 

процесуальність. Теорії і методи дослідження сприймання. Головні 

характеристики сприймання, види та властивості. 



Тема 2. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Увага. Поняття про увагу. Фізіологічне підґрунтя уваги. 

Різновиди і форми уваги. Властивості уваги. 

Кредит 7. Пізнавальні психічні процеси. Мислення. Інтелект. 

Пам’ять. Уява. 

Тема 1. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Мислення. Інтелект. Поняття про мислення. Соціальна 

природа мислення. Розумові дії та операції мислення. Форми мислення. Процес 

розуміння. Процес розв’язання завдань. Різновиди мислення. Індивідуальні 

особливості мислення.  Теорії інтелекту. 

Тема 2. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Пам’ять. Уява. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. 

Різновиди пам’яті. Запам’ятовування і Відтворення та їх  різновиди. Забування 

та його причини. Продуктивність як якість ефективності пам’яті. Індивідуальні 

особливості пам’яті. Поняття про уяву. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю. 

Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси. Процес створення 

образів уява. Різновиди уяви. Уява і особистість.. 

Кредит 8. Індивідуально-психологічні характеристики особистості 

Тема 1. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

Здібності. Темперамент. Поняття про здібності. Структура здібностей. 

Різновиди здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх 

природні передумови. Поняття про темперамент. Типи темпераментів. Основні 

властивості темпераменту. Фізіологічне підґрунтя темпераменту. Роль 

темпераменту в діяльності людини. 

Тема 2. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

Характер. Поняття про характер. Структура характеру. Основні риси типового 

характеру. Природа характеру. Формування характеру. 

 

 4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усього у тому числі 

л пр лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Загальні засади психології 

Тема 1. Предмет, завдання та структура 

психології. Історичні етапи 

становлення.  

16 2 2  7 5 

Тема 2. Принципи і методи вивчення 

психіки.  
14 2 4  3 5 

Кредит 2. Психіка і свідомість людини.  

Психологія діяльності, мовлення 

Тема 1. Центральна нервова система 

людини. Мозок і психіка. Механізми 

психіки людини. Психіка і свідомість.  

11 2 2   7 



Тема 2. Психологічний аналіз 

діяльності.. 
12 2 1   9 

Тема 3. Мова і мовлення.  7 2 1   4 

Кредит 3. Психологічна характеристика особистості у соціумі 

Тема 1. Психологія особистості. 

Характеристика сучасних теорій 

особистості.  

14 2 2  6 4 

Тема 2. Соціальні групи.  7 2 1   4 

Тема 3. Психологія спілкування.  9 2 1   6 

Кредит 4. Психологія взаємовідносин 

Тема 1. Психологія лідерства.  18 2 2  8 6 

Тема 2. Психологія конфлікту. 

Психологія міжособистісного 

конфлікту. Внутрішньособистісний 

конфлікт.  

12 2 4   6 

Кредит 5. Емоційно-вольова сфера особистості 

Тема 1. Емоційно-вольові процеси. 

Емоції, почуття. Психічні стани.  
19 2 4   13 

Тема 2. Емоційно-вольові процеси. 

Воля.  
11 2 2   7 

Кредит 6. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття. Сприймання. Увага. 

Тема 1. Пізнавальні психічні процеси як 

важливі компоненти людської 

діяльності. Відчуття. Сприймання.  

19 2 4   13 

Тема 2. Пізнавальні психічні процеси як 

важливі компоненти людської 

діяльності. Увага.  

11 2 2   7 

Кредит 7. Пізнавальні психічні процеси.  

Мислення. Інтелект. Пам’ять. Уява. 

Тема 1. Пізнавальні психічні процеси як 

важливі компоненти людської 

діяльності. Мислення. Інтелект.  

14 2 2  5 5 

Тема 2. Пізнавальні психічні процеси як 

важливі компоненти людської 

діяльності. Пам’ять. Уява.  

16 2 4  5 5 

Кредит 8. Індивідуально-психологічні характеристики особистості 

Тема 1. Індивідуально-психологічні 

особливості особистості. Здібності. 

Темперамент.  

16 2 4   10 

Тема 2. Індивідуально-психологічні 

особливості особистості. Характер.  
14 2 2   10 

Усього годин:  36 44  34 126 

 

 



6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Загальні засади психології  

1. Предмет, завдання та структура психології. Історичні 

етапи становлення.  

2 

2. Принципи і методи вивчення психіки. Основні методи 2 

3. Принципи і методи вивчення психіки. Допоміжні методи 2 

 Кредит 2. Психіка і свідомість людини.  

Психологія діяльності, мовлення 

 

4. Центральна нервова система людини. Мозок і психіка. 

Механізми психіки людини. Психіка і свідомість. 

2 

5. Психологічний аналіз діяльності. Мова і мовлення. 2 

 Кредит 3. Психологічна характеристика особистості у 

соціумі 

 

6. Психологія особистості. Характеристика сучасних теорій 

особистості 

2 

7. Соціальні групи. Психологія спілкування. 2 

 Кредит 4. Психологія взаємовідносин  

8. Теорія лідерства. 2 

9. Психологія конфлікту. Психологія 

внутрішньособистісного конфлікту. 

2 

10. Психологія міжособистісного конфлікту. 2 

 Кредит 5. Емоційно-вольова сфера особистості  

11. Емоційно-вольові процеси. Емоції., почуття. 2 

12. Емоційно-вольові процеси. Психічні стани 2 

13. Емоційно-вольові процеси. Воля. 2 

 Кредит 6. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття. 

Сприймання. Увага. 

 

14. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Відчуття. 

2 

15. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Сприймання. 

2 

16. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Увага. 

2 

 Кредит 7. Пізнавальні психічні процеси. 

Мислення. Інтелект. Пам’ять. Уява. 

 

17. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Мислення. Інтелект 

2 

18. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Пам’ять. 

2 

19. Пізнавальні психічні процеси як важливі компоненти 

людської діяльності. Уява. 

 

2 



8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Загальні засади психології  

1 Самостійна робота № 1. Конспект першоджерел за 

напрямами психології  

5 

2 Самостійна робота № 2. Тестування з теми кредиту 2 

 Кредит 2. Психіка і свідомість людини.  

Психологія діяльності, мовлення 

 

3 Самостійна робота № 3. Реферат за запропонованим 

списком тем 

5 

4 Самостійна робота № 4. Складання логічно-смислових 

опорних схем/конспектів до теми кредиту 

5 

5 Самостійна робота № 5. Складання кросворду за темою 

кредиту 

3 

6 Контрольна робота № 1. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

 Кредит 3. Психологічна характеристика особистості у 

соціумі 

 

7 Самостійна робота № 6. Словник термінів за ключовими 

поняттями, визначеними у лекціях  

5 

8 Самостійна робота № 7. Мультимедійна презентація з 

теми кредиту 

5 

9 Контрольна робота № 2. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

10 Колоквіум 6 

 Кредит 4. Психологія взаємовідносин  

11 Самостійна робота № 8. Конспектування тем, що 

винесено на самостійне опрацювання  

8 

12 Самостійна робота № 9. Тестування з теми 4 

 Кредит 5. Емоційно-вольова сфера особистості  

13 Самостійна робота № 10. Перегляд фільму «Історія 

кохання» з наступним аналізом 

6 

14 Самостійна робота № 11.  Мультимедійна презентація з 

теми кредиту 

10 

 Кредит 8. Індивідуально-психологічні характеристики 

особистості 

 

20. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

Здібності. 

2 

21. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

Темперамент. 

2 

22. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

Характер. 

2 

Разом: 44 



15 Контрольна робота № 3. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

 Кредит 6. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття. 

Сприймання. Увага. 

 

16 Самостійна робота № 12. Власні роздуми за змістом 

причти чи афоризму щодо формування особистості 

6 

17 Самостійна робота № 13. Складання тесту за темою 

кредиту 

10 

18 Контрольна робота № 4. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

 Кредит 7. Пізнавальні психічні процеси. 

Мислення. Інтелект. Пам’ять. Уява. 

 

19 Самостійна робота № 14.  Словник термінів за 

ключовими поняттями, визначеними у лекціях 

10 

 Кредит 8. Індивідуально-психологічні  

характеристики особистості 

 

20 Самостійна робота № 15.  Щоденник власних досягнень 

за технологією цілепокладання та життєтворення 

10 

21 Контрольна робота № 5. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

22 Колоквіум 6 

Разом:  126 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Загальні засади психології  

1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 1. Творче 

завдання: Складання стратегічного плану життя 

4 

2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 2. 

Повідомлення за прочитаною науково-популярною або 

науковою книгою з психології загальної 

6 

 Кредит 3. Психологічна характеристика особистості у 

соціумі 

 

3. Індивідуальне навчально -дослідне завдання № 3. Наукова 

доповідь: Теорія особистості за різними психологічними 

науковими концепціями (теорії та їх автори обираються за 

запропонованим переліком) 

6 

 Кредит 4. Психологія взаємовідносин  

4. Індивідуальне навчально -дослідне завдання № 4. 

Реферат: Аналіз однієї з концепцій теорії лідерства  

8 

 Кредит 7. Пізнавальні психічні процеси. 

Мислення. Інтелект. Пам’ять. Уява. 

 

5. Індивідуальне навчально -дослідне завдання № 5. 

Дослідницька робота: Проведення психологічного 

10 



дослідження 

Разом:  34 

 

10. Методи навчання 

В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються: 

1. Теоретико-інформаційні методи навчання: 

 усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція),  

 діалогічно побудоване усне викладення (бесіда),  

 пояснення, демонстрація. 

2. Практико-операційні методи навчання (практичні роботи) вправи,  

 рішення завдань.  

 пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття): 

 аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових); 

 групове обговорення питання; 

 дискусії. 

4. Методи самостійної роботи студентів:  

 читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними 

посібниками);  

 конспектування,  

 рішення завдань і проблемних ситуацій; 

 творчі завдання. 

11. Методи контролю 

З метою підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до 

навчально-пізнавальної діяльності використовуються наступні заходи 

поточного контролю рівня знань: 

- усні відповіді на семінарських та практичних заняттях; 

- тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань; 

- письмове оформлення індивідуально-навчальних завдань; 

- колоквіуми; 

- усний захист індивідуально-навчальних робіт. 

Контроль рівня знань здійснюється за допомогою тестових завдань 

різного рівня складності. 

Перший семестр завершується закриттям за загальною накопичувальною 

системою балів, у другому семестрі проводиться іспит у тестовій формі. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Контро

льна 

робота 

Іспит  Накопичув

альні 

бали/Сума 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 Кр7 Кр8 
100 240 800 

100 80 80 60 40 40 60 40 

 



Структурно-логічна схема вивчення дисципліни Психологія загальна на 2018-2019 
 1к 

дфн 

Лекції Практичні бал Самостійна робота та ІНДЗ год бал 

  1 семестр     

К
р

ед
и

т 
1

. 
Т

ем
а:

 «
З

аг
ал

ь
н

і 
за

са
д

и
 п

с
и

х
о

л
о

гі
ї»

 Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА 

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЇ. 

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ 

СТАНОВЛЕННЯ.  

Практичне № 1. Тема 1. ПРЕДМЕТ, 

ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЇ. 

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ.  

5/2 Індивідуальне науково-дослідне завдання № 1. 
Складання стратегічного плану життя 

4 20 

Тема 2. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ 

ВИВЧЕННЯ ПСИХІКИ. 

Практичне № 2. Тема 2. ПРИНЦИПИ І 

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПСИХІКИ. ОСНОВНІ 

МЕТОДИ 

5 Індивідуальне науково-дослідне завдання № 2. 

Повідомлення за прочитаною науково-

популярною або науковою книгою з психології 

загальної 

6 20 

 Практичне № 3. Тема 2. ПРИНЦИПИ І 

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПСИХІКИ. 

ДОПОМІЖНІ МЕТОДИ 

5/3 Самостійна робота № 1. Конспект першоджерел 

за напрямами психології  
8 20 

 по 5 балів за відповідь +  доповнення  Самостійна робота № 2. Тестування з теми 

кредиту 

2 20 

  20   80 

4 год 6 год   20г  

Закриття кредиту      

       

К
р

ед
и

т 
2

. 
Т

ем
а:

 «
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х
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а 

і 
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іс
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л
ю

д
и

н
и

. 
П

си
х

о
л
о

гі
я
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ія
л
ь
н

о
ст

і,
 

м
о

в
л
ен

н
я
»

 

Тема 3. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА 

СИСТЕМА ЛЮДИНИ. МОЗОК І 

ПСИХІКА. МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ 

ЛЮДИНИ. ПСИХІКА І 

СВІДОМІСТЬ.  

Практичне № 4. Тема 3. ЦЕНТРАЛЬНА 

НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ. МОЗОК І 

ПСИХІКА. МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ 

ЛЮДИНИ. ПСИХІКА І СВІДОМІСТЬ. 

5/5 Самостійна робота № 3.  

Реферат за запропонованим списком тем 

6 20 

Тема 4 . ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ.  

  Самостійна робота № 4. Складання логічно-

смислових опорних схем/конспектів до теми 

кредиту 

7 20 

Тема 5 . МОВА І МОВЛЕННЯ. Практичне № 5. Тема 4-5. ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ. МОВА І МОВЛЕННЯ. 
5/5 Самостійна робота № 5. Складання кросворду за 

темою кредиту 
3 20 

   Контрольна робота № 1 4 20 
  20   80 

6 год 4 год   20г  

Закриття кредиту      

       

       

К р е д и т 3
. 

Т е м а « П с и х о л о
г

іч н а х а р ак те р и ст и к
а 

о с о б и ст о ст і у
 

с о ц
і

у м
і

»
 Тема 6. ПСИХОЛОГІЯ 

ОСОБИСТОСТІ. 

Практичне № 6. Тема 6. ПСИХОЛОГІЯ 

ОСОБИСТОСТІ. ХАРАКТЕРИСТИКА 
5/5 Індивідуальне науково-дослідне завдання № 3. 6 20 



 1к 

дфн 

Лекції Практичні бал Самостійна робота та ІНДЗ год бал 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ 

ТЕОРІЙ ОСОБИСТОСТІ. 

СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ОСОБИСТОСТІ  Теорія особистості за різними психологічними 

науковими концепціями (теорії та їх автори 

обираються за запропонованим переліком) 
Тема 7. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ.   Самостійна робота № 6. Словник термінів за 

ключовими поняттями, визначеними у лекціях 
5 20 

Тема 8. ПСИХОЛОГІЯ 

СПІЛКУВАННЯ. 

 

Практичне № 7. Тема 7-8. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ. 

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ. 
5/5 Самостійна робота № 7. Мультимедійна 

презентація з теми кредиту 
5 20 

   Контрольна робота № 2 4 20 
  20   80  

6 год 4 год   20г  

Закриття кредиту      
 3 кредити х 100 балів = 300 

балів 

 60   240  

  2 семестр     
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р

ед
и

т 
4

. 
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ем
а 
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х
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л
о
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н

»
 

Тема 9. ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА. Практичне № 8. Тема 9. ТЕОРІЯ ЛІДЕРСТВА. 5/2 Індивідуальне науково-дослідне завдання № 3. 

Аналіз однієї з концепцій теорії лідерства  
8 15 

Тема 10. ПСИХОЛОГІЯ 

КОНФЛІКТУ. ПСИХОЛОГІЯ 

МІЖОСОБИСТІСНОГО 

КОНФЛІКТУ. 

ВНУТРІШНЬОСОБИСТІСНИЙ 

КОНФЛІКТ. 

Практичне № 9. Тема 10. ПСИХОЛОГІЯ 

КОНФЛІКТУ. ПСИХОЛОГІЯ 

ВНУТРІШНЬОСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ. 

5 Самостійна робота № 8. Конспектування тем, 

що винесено на самостійне опрацювання  
8 15 

 Практичне № 10. Тема 10. ПСИХОЛОГІЯ 

МІЖОСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ. 
5/3 Самостійна робота № 9. Тестування з теми 4 10 

4 год 6 год   20г  

  20   40  

Закриття кредиту      
       

К
р

ед
и

т 
5

. 
Т

ем
а 

«
Е

м
о

ц
ій

н
о

-

в
о

л
ь
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а 
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б
и
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о
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і»

 

Лекція № 11. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ 

ПРОЦЕСИ. ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ. 

ПСИХІЧНІ СТАНИ.  

Практичне № 11. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ 

ПРОЦЕСИ. ЕМОЦІЇ., ПОЧУТТЯ. 
5/2 Самостійна робота № 10. Перегляд фільму 

«Історія кохання» з наступним аналізом 

6 10 

Лекція № 12. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ 

ПРОЦЕСИ. ВОЛЯ. 

Практичне № 12. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ 

ПРОЦЕСИ. ПСИХІЧНІ СТАНИ 
5 Самостійна робота № 11.  Мультимедійна 

презентація з теми кредиту 
10 10 

 Практичне № 13. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ 

ПРОЦЕСИ. ВОЛЯ. 
5/3 Контрольна робота № 1 4 20 



 1к 

дфн 

Лекції Практичні бал Самостійна робота та ІНДЗ год бал 

4 год 6 год   20г  

  20   40 

Закриття кредиту      
       

К
р

ед
и

т 
6

. 
Т

ем
а 

«
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н
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н
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п
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о
ц
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и

»
 

Тема 13. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ 

ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. ВІДЧУТТЯ. 

СПРИЙМАННЯ. 

Практичне № 14. Тема 13. ПІЗНАВАЛЬНІ 

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ВІДЧУТТЯ.. 

5/2 Самостійна робота № 12.  Власні роздуми за 

змістом причти чи афоризму щодо формування 

особистості 

 

6 10 

 Практичне № 15. Тема 13. ПІЗНАВАЛЬНІ 

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.. 

СПРИЙМАННЯ. 

5 Самостійна робота № 13.  Складання тесту за 

темою кредиту 
10 10 

Тема 14. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ 

ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. УВАГА. 

Практичне № 16. Тема 14. ПІЗНАВАЛЬНІ 

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

УВАГА. 

5/3 Контрольна робота № 2 4 20 

 4 год 6 год   20г  

   20   40 
 Закриття кредиту      
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. 
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Тема 15. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ 

ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. МИСЛЕННЯ. 

ІНТЕЛЕКТ 

Практичне № 17. Тема 15. ПІЗНАВАЛЬНІ 

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

МИСЛЕННЯ. ІНТЕЛЕКТ 

5/2    

Тема 16. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ 

ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. ПАМ’ЯТЬ. УЯВА 

Практичне № 18. Тема 16. ПІЗНАВАЛЬНІ 

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ВАЖЛИВІ 

КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ПАМ’ЯТЬ. 

5 Індивідуальне науково-дослідне завдання № 4. 

―Проведення психологічного дослідження‖ 

 

10 20 

 Практичне заняття № 19. Тема 16. 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК 

ВАЖЛИВІ КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. УЯВА 

5/3 Самостійна робота № 14. Словник термінів за 

ключовими поняттями, визначеними у лекціях 
10 20 

4 год 6 год   20г  

  20   40 

Закриття кредиту      
       

К р е д и т 8
. 

Т е м а «
І

н д и в
і

д у а л ь н о
-

п с и х о л о
г

іч н
і 

х а р ак те р и ст и к и
 

о с о б и ст о ст і»
 Лекція № 17. ІНДИВІДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Практичне № 20. Тема № 17. 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
5/2    



 1к 

дфн 

Лекції Практичні бал Самостійна робота та ІНДЗ год бал 

ОСОБИСТОСТІ. ЗДІБНОСТІ. 

ТЕМПЕРАМЕНТ.  

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ЗДІБНОСТІ. 

 Практичне № 21.Тема № 17. 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. 

ТЕМПЕРАМЕНТ. 

5 Самостійна робота № 15.  Щоденник власних 

досягнень за технологією цілепокладання та 

життєтворення 

16 20 

Лекція № 18. ІНДИВІДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ. ХАРАКТЕР. 

Практичне заняття № 22.  Тема № 18. 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ХАРАКТЕР. 

5/3 Контрольна робота № 3 4 20 

4 год 6 год   20г  

  20   40  

Закриття кредиту      

 5 кредитів х 60 балів = 300 бал  100   200  

 екзамен 200 балів      



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 посібник Психологія загальна 

2. Навчально-методичний комплекс. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни,  

4. Навчальна програма навчальної дисципліни,  

5. Ілюстративні матеріали. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник для педагогічних 

спеціалізованих вузів / М.Й.Варій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 968 с. 

2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посіб. для 

вузів / Глухівський держ. пед. унів-т. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с. 

3. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посіб. для вузів. – Львів: 

«Світ», 2001. – 280 с. 

4. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова 

Книга, 2004. 

5. Загальна психологія: Підруч. для вузів / За заг. ред. С.Д.Максименка. – 

Вінниця: Нова книга, 2006. – 688 с. 

6. Загальна психологія: Підруч. для вузів / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, 

З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с. 

7. Корольчук М.С. Психологія: схеми, таблиці, опорні конспекти, методики: 

Навч. посіб. для вузів / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, В.М.Марченко. – К.: 

Ельга, 2005. – 320 с. 

8. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – 3-те вид., випр. – К.: Вища школа, 

2004.  

9. Макарова Л.Л., Синельніков В.М. Загальна психологія: Навч. посіб. для 

вузів / Макіївський економіко-гуманітарний інститут. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 200 с. 

10. Основи психології: Навч. посіб. / А.І.Веракіс, Ю.І.Завалевський, 

К.М.Левківський. – К.: Видавництво навчальної літератури, 2005. – 416 с. 



11. Основи психології: Підруч. / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: 

Либідь, 1999. – 632 с. 

12. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. 

13. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982.  

14. Психологія загальна. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник. / 

О. Є. Олексюк. – Миколаїв, «Іліон», 2017. – 312 с. 

15. Психологія загальна. Навчально-методичний посібник. / О. Є. Олексюк. – 

Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. –  408 с.  

16. Психологія загальна. Організація самостійної роботи студентів. Навчально-

методичний посібник / О. Є. Олексюк. – Миколаїв, «Іліон», 2017. – 260 с. 

17. Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М.: 

Просвещение, 1974. – 208 с. 

18. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Голован. – Минск: 

Харвест, 1997. 

19. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. для вузів / І.М.Цимбалюк. – К.: 

Професіонал, 2006. – 576 с. 

20. Ellis H.C., Hunt R.R. Fundamentals of Cognitive Psychology. – Boston: 

McGraw Hill, 1993. – 403 p. 

21. Eysenck M.W., Flanagan C. Psychology for A2 level. – Philadelphia: Taylor & 

Francis Inc. ltd., 2001. – 898 p. 

22. Gleitman Basic Psychology / J.Jonides, P.Rozin. – NY: Norton & Company, 

1992. – 280 p. 

23. Morris C.G., Maisto A.A. Understanding Psychology. – upper Saddle River: 

Prentice Hall, 2001. – 532 p.  

24. Myers D.G. Psychology. – NY: Worth Publishers, 1992. – 636 p. 

Допоміжна 

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: 

Наука, 1980. – 336 с. 

2.  Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М., 1991. – 218 с. 

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. 

– 256 с. 

4. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М., 

1984. – 304 с. 

5. Белоус В.В. Темперамент и деятельность: учебн. пособие. – Пятигорск, 

1990. – 370 с. 

6.  Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с. 

7. Бодалев А.А. Психология о личности. – М., 1988. –  126 с. 

8. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. - Л.: ЛГУ, 1974. – Т.1 – 336 с; 

1976. – Т.2 – 342 с., – 1981. –  Т.З. – 326 с. 

9. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 1990. 

– 246 с. 

10. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М., 1986. – 216 с. 

11. Выготский Л.С. История развития высших психических функций: Собр. 

соч. – М.: Педагогика, 1983. – Т.3. – 366 с. 

12.  Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6т. – Т. І. – М., – 1982. – 233 с. 



13.  Генеза здійснення особистості / за ред. Максименка С.Д. – К.: ТОВ 

«КММ», 2006, – 240 с. 

14.  Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М., 1986. – 124 с. 

15. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. – М.: изд. 

Моск. ун-та, 1988. – 215 с. 

16. Додонов Б.И. Эмоции как ценность. – М., 1978. – 256 с. 

17.  Загальна психологія. Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін. – 

К.: Либідь, 2005. – 464 с. 

18.   Загальна психологія: Підручник / В.О. Скрипченко та ін. – К.: Либідь, 

2005. – 464 с. 

19.  Левитов Н.Д. Психология характера. – М., 1969. – 230 с. 

20.  Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М., 1971. – 315 с. 

21. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. 

240 с. 

22. Лерш Ф. Розуміння особи у психології . – Гуманістичний підходи в західній 

психології ХХ ст.. – К.: Пульсари, 2001. – С. 93– 121.  

23.  Людина. Суб’єкт. Вчинок. / за ред.. Татенко В.О. – К.: Либідь, 2006. – 360 с. 

24. Максименко С.Д. Проблема метода в психологии. – К.: Знание, 1982. – 217 

с. 

25.  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. – К.: 

Наукова думка, 1999. – 216 с. 

26.  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: в 2-х т. теоретико-

методологічні проблеми генетичної психології. – К.: Форум, 2002. – 245 с. 

27.  Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. 

– К.: КДІП, 1990. – 240 с. 

28.  Психологія внутрішнього світу / упор. – Т.Гончаренко. – К., 2003, 127 с. 

29.  Психологія особистості / за ред. Максименка С.Д., Максименка К.С., 

Папучі М.В. – К.: ТОВ «КММ», 2007, – 296 с. 

30.  Психологія: Підручник / за ред. Ю.Л. Трофімова та ін. – К.: Либідь, 1999. – 558 с. 

31.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Учпедгиз, 1946. – 704 с. 

32.  Рубинштейн С.Л. Проблеми общей психологии. - М.: Педагогика. 1976. – 

416 с. 

33.  Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – СПб.: Питер, 2003. – 

508 с. 

34.  Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – 

К.: Либідь, 2003 р. – 376 с. 

35.  Титаренко Т.М. Психологія життєвої кризи. – К., 1998. – 348 с. 

  

15. Інформаційні ресурси 

1. http://lection.com.ua/psychology/optp/mizhosobistisni-stosunki-spilkuvannya-

osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki 

2. http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html 

3. http://www.koob.ru/common_psychology/ 

4. http://all-psychology.ru/ 

5. http://www.student-works.com.ua/kursovi/other/655.html 

http://lection.com.ua/psychology/optp/mizhosobistisni-stosunki-spilkuvannya-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, в ході 

яких виявляються засвоєння учбового матеріалу та оволодіння студентами 

знаннями, вміннями та навичками. 

З метою здійснення діагностики навчальних досягнень студентів при 

вивченні дисципліни «Психологія (загальна, дитяча, педагогічна)» 

застосовуються наступні методами: усне опитування, письмова та практична 

перевірка, стандартизований контроль, тестовіий 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, підбирати переконливі приклади, робити 

огрунтовані 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 можнадати 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 наряду з 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 задач та 

прикладів, 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 повинна 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. 

Наряду з аудиторними письмовими роботами використовують і домашні 

контрольні роботи, над якими студенти працюють декілька днів (10-15), 

оскільки за змістом вони охоплюють значний розділ навчальної програми. 

Виконання їх вимагає належної самостійної роботи з книгою та іншими 

матеріалами. 

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. 

Рубіжний контроль 

Рубіжний (тематичний, модульний, блоковий) контроль знань є 

показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов’язаних з цим 

пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. 

Його завдання - сигналізувати про стан процесу навчання студентів для вжиття 

педагогічних заходів щодо оптимального його регулювання. Якщо поточний 

контроль проводиться лише з метою діагностики першого рівня засвоєння, 

тобто рівня загального орієнтування у предметі, то рубіжний контроль дає 

можливість перевірити засвоєння отриманих знань через більш довгочасний 

період і охоплює більш значні за обсягом розділи курсу. Відповідно змінюється 

методика контролю, від студентів можна вимагати самостійної конструктивної 

діяльності, а також виявити взаємозв’язки з іншими розділами курсу. 

Рубіжний контроль може проводитись усно й письмово, у вигляді 

контрольної роботи, індивідуально або у групі. 

Однією з форм рубіжного контролю є колоквіум. Він має за мету 

мобілізувати студентів на поглиблене вивчення дисципліни. При проведенні 

колоквіумів ведеться більш невимушена бесіда, ніж на заліках та іспитах, що, 

природно, дає змогу вивчити інтереси і схильності студентів, їх дійсну 

підготовку і встановити шляхи більш раціонального проведення навчального 

процесу. 

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 добре 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. 

VІ. Іспити. Іспити є підсумковим етапом вивчення усієї дисципліни або її 

частини і мають за мету перевірку знань студентів по теорії і виявлення 

навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а 

також навиків самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 

Семестрові і перевідні іспити є ведучими, найбільш значними формами 

організації контролю, в ході яких проводиться підсумкова перевірка результатів 

навчальної діяльності студентів по вивченню конкретної дисципліни. 

Іспит дає можливість кожному студенту у порівняно короткий проміжок 

часу осмислити весь пройдений курс у цілому, сконцентрувати увагу на 

вузлових його моментах, закріпити у пам’яті його основний зміст. 

Відомі два основних види іспитів: без іспитових білетів - вид найбільш 

високого рівня, хоча поки що рідко застосовуваний, і за іспитовими білетами. 

Перший вид іспитів - іспит-бесіда - проводиться приблизно так: студенту, який 

складає іспит пропонується для початку бесіди одне запитання і дається деякий 

час для його обдумування. Бажано, щоб це запитання було не другорядним і не 

ізольованим від основних понять курсу. В перебігу відповіді залежно від її 

якості той, хто екзаменує, поступово може розширити поставлене перед 

студентом завдання. Бесіда дає змогу з «ясувати не тільки формальні знання з 

даного питання, але і поняття його ролі у всьому курсі, його зв’язку з іншими 

питаннями. При цьому з’ясовується: чи користувався студент при вивченні 

усього курсу додатковою літературою. 

Можлива бесіда і іншого характеру, коли екзаменатор ставить перед 

собою більш просте завдання - з’ясувати, чи засвоєні студентом основні ідеї 

курсу, чи знає він визначення, чи правильно формулює основні поняття, чи 

розуміє їх зміст. 

Основна перевага іспиту-бесіди полягає у тому, що у даному випадку 

надається можливість отримати достатньо повне уявлення про якість 

підготовки студента з даного курсу і з’ясувати його потенційні можливості у 

вивченні науки. Випадковість оцінки при такій формі іспиту, як правило, 

неможлива. Але такий іспит потребує високої кваліфікації екзаменатора і 

повної довіри до нього студентів. Іспит-бесіда потребує від екзаменатора 

достатньо великої напруги сил і великих затрат часу. Ця форма не 

застосовується у тих випадках, коли ставиться за мету перевірка засвоєння 

практичної частини курсу і тому, хто складає іспит, необхідно запропонувати 

для вирішення визначену кількість завдань. Екзамени у формі бесіди краще 

проводити на старших курсах, причому з деяких спеціально відібраних для цієї 

мети дисциплін. 

Другий основний тип іспиту - за іспитовими білетами - є 

загальновідомим. У цьому разі особливої уваги потребує складання іспитових 

білетів. Рівномірне розподілення матеріалу у білетах, різноманітність запитань, 

повнота охоплення прочитаного курсу, вдалий підбір завдань - усе це значною 

мірою полегшує хід іспиту і сприяє об’єктивності оцінки. Іспит за білетами ніяк 



не включає бесіди з тим, хто складає іспит. Мета її полягає у послабленні 

випадкового фактора, який проявляється при такій формі іспиту. Додаткові 

запитання при цьому, як правило, задаються з того матеріалу, який висвітлює 

або побічно торкається у своїй відповіді студент. Але можливі випадки, коли 

для уточнення оцінки знань доводиться торкатись і інших розділів курсу. 

Відома загальноприйнята рекомендація: не перебивати студента до тих 

пір, поки він не закінчить відповіді. Але якщо студент відповідає явно не по 

суті запитання або невірно, то тут потрібне втручання екзаменатора. 

При будь-якій формі іспиту (без білетів або з білетами) екзаменатору, 

який веде бесіду зі студентом, треба керуватись деякими правилами, 

порушення яких може призвести до небажаних наслідків: 

1. Не можна допускати, щоб запитання до студента, який екзаменується, 

ставились одне за одним. Це позбавляє студента можливості зосередитись, а 

іноді і можливості міркувати. 

2. Не можна надто відверто висловлювати свій обурення з приводу 

неправильної відповіді. Це може передчасно збентежити студента, що значно 

знизить якість відповідей на наступні запитання. 

3. Не можна виявляти перед студентом свої вагання з приводу оцінки 

його відповіді і змінювати вже прийняте рішення. 

Потрібно заздалегідь психологічно готувати студентів до екзаменів, 

навівати їм, що відповідь потрібно шукати, потрібно мобілізувати усі свої 

внутрішні сили, взяти себе в руки і змусити інтенсивно працювати свій мозок. 

Необхідно мотивувати оцінку, щоб студент був переконаний у її 

справедливості і йшов з іспиту без образи на екзаменатора. 

Третя форма іспиту – тестова, що дає можливість студенту спокійно 

зосередитися на відповідях. 
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЇ 

План 

1.1. Сутність психології як науки.  

1.2. Структура психології та головні галузі психологічних знань. 

1.3. Зв’язок психології з іншими науками. 

1.4. Основні історичні етапи становлення психології. 

1.5. Напрями психологічної науки. 
Ключові поняття теми: психологія, психіка, механізми психіки, психічні процеси, 

психічні властивості, психічні стани, психічні явища, загальна психологія, соціальна 

психологія, вікова психологія, практична психологія. 

когнітивна психологія, гуманістична психологія, трансперсональна психологія, 

психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, діяльність, психічне відображення, рефлекс. 

 

1.1. 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. 

Предмет психології – закономірності розвитку і вияву психічних явищ 

та їх механізми. 

Основними механізмами психіки людини є відображення, проектування 

і опредметнення — докладання людиною власних зусиль і хисту до 

формування матеріальних речей або знакових систем. 

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. 

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). 

1.2. 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: 

1. Психічні процеси – це форми суб’єктивного відображення 

об’єктивної реальності, за допомогою яких здійснюються пізнання світу, 

засвоєння знань, навичок і умінь. Серед них виділяють: 

1.1. 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), 

1.2. 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). 

2. 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. 

3. 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.). 

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. 

Отже, предметом загальної психології є вивчення  

 найзагальніших закономірностей виникнення, функціонування і розвитку 

психіки.  

1.3. Зв’язок психології з іншими науками 
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: психологія 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. 

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. 

1.4. Основні історичні етапи становлення психології 

Хоча як самостійна наука психологія існує близько півтора сторіччя, 

корені її ідуть у глиб віків. 

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. 

1.5.  Напрями психологічної науки 
Одним із найбільш значущих для розвитку психології XX ст. напрямів є 

психоаналіз, засновником якого вважають австрійського психолога і психіатра 

Зігмунда Фройда. 

Впливовим напрямом у психології став біхевіоризм (від англ. behaviour – 

поводження), засновником якого вважають американського дослідника Джона 

Бродеса Уотсона (1875–1958).  

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).  

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. 



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. 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. 

Одним з провідних напрямів сучасної психологічної науки є 

гуманістична психологія, що, за визначенням одного з її основоположників 

Абрахама Харольда Маслоу (1908–1970), являє собою «третю силу», що 

протистоїть біхевіоризму і психоаналізу. 

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

психологія, що вивчає граничні можливості людської психіки з нетрадиційних 

позицій. 

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 Іван Михайлович Сєченов, Іван Петрович Павлов, Володимир 

Михайлович Бехтерєв (1875–1927), Лев Семенович Виготський (1896–1934), 

Григорій Силович Костюк (1899–1982), Олексій Миколайович Леонтьєв (1903–

1979), Сергій Леонідович Рубінштейн (1889–1960) та інші. 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. 

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. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 1: 

1. Що вивчає психологія? 

2. У чому полягає значення психології? 

3. У чому полягає завдання психології як науки? 

4. Дайте визначення психології як науки. 

5. Які явища складають психіку людини? 

6. Назвіть психічні процеси. 

7. Назвіть механізми психіки людини. 

8. Дайте коротку характеристику основних періодів розвитку психології. 

9. Основні підходи до розуміння феномену душі у стародавньому світі. 

10. Поясніть сутність основних принципів психології. 

11. Як ви розумієте поняття «галузь психології»? 

12. З якими науками пов’язана психологія, поясніть цей зв’язок? 

13. Як змінювався предмет вивчення психології як науки упродовж історії її 

становлення? 



14. З яким роком та якою подією пов’язують становлення психології як 

самостійної науки? 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ  

План 

2.1. Методологічні принципи психології. Класифікація методів 

психології.  

2.2. Основні методи психології (спостереження і експеримент).  

2.3. Допоміжні методи психології (опитування, тестування, вивчення 

продуктів діяльності). 
Ключові поняття теми: 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 

 

2.1. Методологічні принципи психології. Класифікація методів 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. 

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). 

2.2. Основні методи психології (спостереження і експеримент) 

У загальній психології особливу увагу приділяють саме емпіричним 

методам психології, серед яких основними вважають спостереження й 

експеримент. 
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. 

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. 

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). 

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 Микола 

Миколайович Ланґе, 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. 

Природний експеримент проводиться в реальних умовах за 

цілеспрямованого варіювання деяких з них дослідником. Значний внесок у 

методику організації такого експерименту вніс вітчизняний вчений Олександр 

Федорович Лазурський (1874–1917).  



2.3. 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. 

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. 

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

запитання. 

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. 

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.  

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. 

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 тощо. 

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). 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 2 

1. Назвіть групи методологічних принципів. 

2. Яка існує класифікація методів дослідження? 

3. Дайте характеристику основних методів дослідження у психології. 

4. Перелічите переваги спостереження як методу психологічного 

дослідження 

5. Назвіть класифікацію проективних методик за Л. Бурлачук і 

С. Морозовим. 

6. Розкрийте сутність поняття «контент-аналіз». 

7. Охарактеризуйте метод експертних оцінок. 

8. Чим відрізняється метод спостереження від методу експерименту? 

 



ТЕМА 3. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ. МОЗОК І 

ПСИХІКА. МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ. ПСИХІКА І 

СВІДОМІСТЬ  

План 

3.1. Структура і функціонування центральної нервової системи людини. 

3.2. Загальні уявлення про основні фізіологічні механізми функціонування 

мозку. 

3.3. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. 

3.4. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. 
Ключові поняття теми: нервова система, центральна нервова система, спинний 

мозок, головний мозок, нейрони, синапси, рецептор, аналізатор, закон індукції нервових 

процесів, гальмування, збудження, периферійна нервова система, ретикулярна формація, 

динамічний стереотип, безумовний рефлекс, умовний рефлекс. 

 
Для того, щоб поведінка людини була успішною, необхідно, щоб її 

внутрішні стани, зовнішні умови, в яких людина знаходиться та практичні дії 

відповідали одне одному. На фізіологічному рівні функцію поєднання 

(інтеграції) всього цього забезпечує нервова система. 

3.1. Структура і функціонування центральної нервової системи людини 
У більш високоорганізованих тварин відбувається спеціалізація органів, 

пов’язана з появою клітин, єдиною функцією яких стає сприйняття сигналів (це 

рецептори). Інші клітини беруть на себе м’язову роботу або секрецію різних 

залоз (це ефектори). Але спеціалізація розділяє органи і функції, а цілісна 

життєдіяльність організму вимагає безперервного зв’язку між ними, чого 

досягають завдяки центральній нервовій системі, яка працює як єдине ціле. 

У всіх хребетних загальний план будови нервової системи однаковий. 

Основний елемент нервової системи – нервові клітини, або нейрони. Нейрон 

складається з тіла клітини і відростків, назва яких дендрити (сприймають 

збудження) та аксон (передає збудження). Контакт аксона з дендритами або 

тілом іншої нервової клітини називають синапсом. Синапсу надають 

вирішальне значення у поясненні механізму встановлення нових зв’язків у 

нервовій системі. 

Центральна нервова система (ЦНС) складається зі спинного і головного 

мозку. Різні її частини виконують різні види складної нервової діяльності. Що 

вище розташована та чи інша частина мозку, то складніші її функції.  

Найнижче розташований спинний мозок – він регулює роботу окремих 

м’язових груп і внутрішніх органів.  

Над ним розміщений довгастий мозок разом з мозочком, що координує 

складніші функції організму (вони втягують у спільну діяльність великі групи 

м’язів і цілі системи внутрішніх органів, що здійснюють функції подиху, 

кровообігу, травлення тощо).  

Ще вище розташовано відділ центральної нервової системи – середній 

мозок, він бере участь у регуляції складних рухів і положення всього тіла. 

Довгастий і середній мозок разом творять стовбурну частину головного 

мозку. 



Головний мозок людини, який забезпечує одержання й переробку 

інформації, створення програм власних дій і контроль за їхнім успішним 

виконанням, завжди працює як єдине ціле. Однак це складний і 

високодиференційований механізм, що має кілька відділів. Тому порушення 

нормального функціонування кожної з них неминуче позначається на його 

роботі. У головному мозку людини звичайно виокремлюють три основні блоки, 

кожен з яких відіграє свою особливу роль у забезпеченні психічної діяльності. 

Перший підтримує тонус кори, необхідний для того, щоб і процеси 

одержання й переробки інформації, і процеси формування програм і контролю 

за їхнім виконанням відбувалися успішно. 

Другий блок забезпечує сам процес приймання, переробки і збереження 

інформації, яка доходить до людини із зовнішнього світу (від апаратів її 

власного тіла). 

Третій блок виробляє програми поведінки, забезпечує і регулює їхню 

реалізацію, бере участь у контролі за їхнім успішним виконанням.  

Усі три блоки розташовані в окремих відділах головного мозку, і лише 

злагоджена робота зумовлює успішну організацію свідомої діяльності 

людини. 

3.2. Загальні уявлення про основні фізіологічні механізми функціонування 

мозку 
Як відомо, усі, навіть найскладніші форми роботи мозку, які є в основі 

психічної діяльності, побудовані за типом рефлексів. Усі рефлекси поділяють 

на дві великі групи: безумовні й умовні. 

Безумовними рефлексами називають вроджені й більш–менш незмінні 

рефлекси, що їх здійснюють відділи нервової системи, розташовані нижче 

від кори головного мозку.  

Подразники, які викликають безумовні рефлекси, називають безумовними.  

Подразники, які викликають умовні рефлекси і мають сигнальне значення, 

називають умовними.  

Утворення умовних рефлексів, інакше кажучи – замикання тимчасових 

зв’язків, є основною роботою кори великих півкуль. Тому діяльність кори 

головного мозку називають замикальною діяльністю. 

Системна робота кори головного мозку дає змогу не лише здійснювати 

складні форми діяльності, а й водночас досягати найбільшої економії в 

утворенні та збереженні нервових зв’язків. У разі наявності певної системи 

зв’язків людина спроможна відтворити поелементно всю систему загалом, і це 

значною мірою спрощує механізм закріплення навичок і знань. 

3.3. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі 
Для досконалішого дослідження проблеми співвідношення мозку та 

психіки необхідно спочатку розкрити поняття «психіка» та «мозок».  

Психіка (від гр. psychikos – душевний) – форма активного 

відображення суб’єктом об’єктивної реальності, що виникає в процесі 

взаємодії високоорганізованих живих істот із зовнішнім світом і що 

здійснює в їх поведінці (діяльності) регулятивну функцію.   



Психіка – вища форма взаємозв’язку живих істот з оточуючим світом, 

виражена в їх здатності реалізовувати свої потреби і діяти на основі інформації 

про них. На рівні людини психіка набуває якісно нового характеру внаслідок 

того, що її біологічна природа перетворюється соціально-культурними 

чинниками, завдяки яким виникає внутрішній план життєдіяльності.   

Кажучи про те, що психіка є продуктом мозку, а мозок – органом психіки, 

не можна не врахувати і того, що психіка є віддзеркаленням дійсності, буття; 

а вища форма психіки – свідомість людини є усвідомленням його суспільного 

буття. Стосунки психіки і мозку виражають лише стосунки психіки до її 

органічного субстрату. Іншу сторону відношення психіки до її матеріальних 

основ складає відношення психіки до об’єкту, який вона відображає. Як 

віддзеркалення і потім усвідомлення, психіка виходить за межі організму і його 

властивостей; вона виражає відношення до того, що оточує, до об’єктивної 

діяльності, до буття. У людини це перш за все відношення до суспільного 

буття. Що виражається ідеально в свідомості, воно виражається і в зовнішній 

поведінці, в зовнішній діяльності.   

Таким чином, можна сказати, що прямо або побічно спосіб життя грає 

визначальну роль в розвитку, будові і функції, в їх єдності, причому вплив 

життя на будову опосередкований функцією. Лише визнання цього положення 

створює біологічні природничонаукові передумови для єдиного цілісного 

вчення про розвиток, в яке вчення про антропогенез органічно входить 

визначальною ланкою.  

Діяльність же або поведінка організму, що володіє психікою, включає 

психічні компоненти. Зміна психічних компонентів діяльності, змінюючи 

взаємини з середовищем, змінює умови діяльності, а обумовлена цим зміна 

діяльності спричиняє за собою в ході розвитку зміну і механізмів цієї 

діяльності, зокрема мозку. Залежність змін в будові мозку людини від реальних 

умов її життя і діяльності була опосередкована змінами в рецепції, новою 

значущістю, яку набув новий вигляд відчуттів.  

3.4. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме 
Мозок людини дволикий. Одна сторона мозку – свідомість – є вищим 

рівнем психологічного відображення світу людини, властивого тільки людині. 

Вона є відображенням діяльності за допомогою відчуттів і абстрактного 

мислення. Структурними елементами свідомості є також емоції, воля, 

самосвідомість, інтуїція. Розкриємо суть поняття «свідомість» із кількох 

офіційно прийнятих визначень. 

Свідомість – властива людині функція головного мозку, яка полягає у 

відображенні об’єктивних властивостей предметів і явищ навколишнього 

світу, процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій у попередньому 

мисленому накресленні їх і передбаченні наслідків, у регулюванні 

взаємовідносин людини з природою і соціальною дійсністю. 

Свідомість склалася як властивість високоорганізованої матерії – мозку. 

Вона криє в собі відображення дійсності з допомогою відчуттів і абстрактного 

мислення. Людині, і тільки їй, властива вища форма прояву свідомості – 

понятійне мислення. Людська свідомість має суспільний характер, оскільки 



сама людина є суспільною істотою. Свідомість є вища, інтегральна форма 

психіки, результат суспільно-історичних умов формування людини в процесі 

трудової діяльності за постійного спілкування (з допомогою мови) з іншими 

людьми. 

Свідомість – це вищий рівень функціонування психіки. 

Нижчий рівень психіки утворює несвідоме. 

Несвідоме – це сукупність психічних процесів, актів і станів, 

зумовлених явищами дійсності, вплив яких суб’єкт не усвідомлює (Артур 

Володимирович Петровський). 

Залишаючись психічним, несвідоме являє собою таку форму відображення 

дійсності, за якої втрачається повнота орієнтування в часі та місці дії, 

порушується мовленнєве регулювання поведінки. 

У несвідомому стані, на відміну від свідомого, неможливі 

цілеспрямований контроль людиною здійснюваних нею дій та оцінка наслідків 

цих дій. 

Підсвідоме – сукупність психічних явищ, станів і дій, відсутніх у 

свідомості людини, що лежать поза сферою розуму, непідзвітні їй і принаймні 

в даний момент не піддаються контролю. 

На думку Фройда, підсвідомість – це те місце, де, власне, все життя 

людини і відбувається. Там локалізуються всі базові «центри», звідти 

здійснюється управління життям і діяльністю організму, там затаїлися всі наші 

динамічні стереотипи, там визрівають домінанти, звідти, власне, як від печі, і 

танцює все наше психічне життя. 

У філософській та психологічній літературі підсвідоме нерідко 

ототожнюють із несвідомим. Проте ці поняття слід розрізняти. 

Термін «несвідоме» – ширший. Він охоплює всі психічні явища, що не 

усвідомлюються людиною (інстинкти, інтуїцію, автоматизми, лунатизм, гіпноз, 

гарячку та інші хворобливі стани нестямності). 

Поняттям «підсвідоме» позначають лише ті феномени психіки, які на 

даний момент перебувають поза фокусом свідомості, проте щільно з нею 

пов’язані, впливають на її перебіг і з відповідною зміною умов порівняно легко 

переходять у її сферу. 

Надсвідоме – рівень психічної активності особистості під час 

виконання творчих завдань, який не піддається усвідомлено-вольовому 

контролю. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 3 

1. Опишіть механізми відображувальної діяльності на різних стадіях 

розвитку психіки. 

2. У чому полягають особливості «мови» і «спілкування» тварин? 

3. Чим відрізняється психіка людини від психіки тварини? 

4. У чому полягає єдність свідомого і несвідомого в психічній діяльності 

людини. 

5. Розкрийте сутність українського менталітету. 

6. Чим обумовлюється функціонування психіки? 

7. Поясніть взаємодію симпатичної та парасимпатичної нервової системи. 



8. Які частини складають головний мозок? 

9. Які функціональні зони виділяють у корі головного мозку? 

10. У яких формах існує свідомість? 

11. Що називають свідомістю? 

12. Дайте характеристику неусвідомлених психічних явищ. 

13. Що називається самосвідомістю? Її склад. 

14. Дайте характеристику розвитку самосвідомості. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСОБИСТОСТІ 

ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ 

План 

4.1. Поняття про діяльність. Мета та мотиви діяльності. 

4.2. Структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. 

4.3. Перенесення та інтерференція навичок. 

4.4. Основні різновиди діяльності. Творча діяльність. 
Ключові поняття теми: активність, поведінка, діяльність, мотив, мета, 

інтеріоризація, екстеріоризація, зворотна аферентація, дія, рух, уміння, навички, 

вправляння, автоматизація навички, перенесення навички, інтерференція, гра, навчання, 

праця. 

 

4.1. Поняття про діяльність. Мета та мотиви діяльності 
Людська діяльність за сутністю є соціальною. Вона сформувалася 

історично, у процесі праці. Людина не лише пристосовується до умов життя, а 

й активно змінює їх відповідно до своїх потреб, що виникли й розвинулися 

історично. Діяльність людини характеризується свідомістю і 

цілеспрямованістю. Особистість як суб’єкт діяльності, задовольняючи свої 

потреби, взаємодіє із середовищем, ставить перед собою певну мету, мотивує її, 

добирає засоби для її здійснення, виявляє фізичну й розумову активність у 

досягненні поставленої мети. 

Свідомий характер людської діяльності виявляється в її плануванні, 

передбаченні результатів, регуляції дій, прагненні до її вдосконалення. 

Отже, діяльність людини має такі головні характеристики: мотив, мета, 

предмет, структура, засоби. 

Мотив – це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до діяльності. 

Мотиви діяльності та поведінки людини генетично пов’язані з і її органічними 

та культурними потребами. Потреби породжують інтереси, тобто 

спрямованість особистості на певні об’єкти з метою пізнати їх, оволодіти ними. 

Мета – це те, до чого прагне людина, для чого вона працює, за що 

бореться, чого хоче досягти у своїй діяльності. Без мети не може бути свідомої 

діяльності. 

Для поведінки людини характерна динамічність: із зміною обставин 

можуть змінюватися і мотиви поведінки, і засоби, необхідні для досягнення 

мети. Мотиви в ході діяльності можуть проходити такі етапи: 

1) етап усвідомлення спонукання – мотиваційне спонукання 



усвідомлюється і починає виконувати спрямовуючу функцію; 

2) етап прийняття мотиву – перетворення усвідомленого 

спонукання в особистісний мотив, відбувається співвідношення і включення 

спонукання до ієрархії суб’єктивно-особистісних цінностей; 

3) етап реалізації мотиву – відбувається насичення мотиву змістом, 

неможливість реалізації мотиву призводить до фрустрації спонукання; 

4) етап закріплення мотиву – багаторазове повторення веде до 

перетворення мотиву в рису характеру, якщо ж закріплення мотиву не 

відбувається, то формується нецільність характеру, виникає відчуття 

соціально-рольової неадекватності; 

5) етап актуалізації спонукання – закріплення в рисах характеру, 

початок нового циклу формування мотиваційних утворень. (А.А. Файзуллаєва) 

Цілі та мотиви діяльності людини визначаються суспільними умовами 

життя, виробничими, навчальними, ігровими відносинами. Між цілями та 

мотивами діяльності людей існує певний зв’язок. З одного боку, мета та мотиви 

спонукають кожну людину до діяльності, визначають її зміст і способи 

виконання, а з іншого – вони й формуються, у процесі діяльності, під впливом 

умов, за яких вона відбувається. У процесі діяльності виникають і 

розвиваються нові потреби та інтереси, ідеали та переконання – виробничі, 

розумові, естетичні, спортивні. 

4.2. Структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх засвоєння 
В усіх різновидах діяльності люди користуються рухами природженими 

(безумовно-рефлекторними) та набутими (умовно-рефлекторними). 

У діяльності залежно від її мети та змісту, матеріалу та способів його 

обробки рухи об’єднуються в різноманітні комплекси і системи. Систему рухів, 

спрямованих на присвоєння предмета чи його змісту, називають діями. 

Розрізняють дії предметні та розумові. 

Інтеріоризоване зовнішнє опрацьовується в мисленні, набуває логічного 

оформлення, вплітається в систему знань і попереднього досвіду людини й 

реалізується в діяльності у вигляді тих чи інших дій. Винесення внутрішніх, 

розумових дій назовні називають екстеріоризацією. 

Важливу роль у діяльності відіграє її регуляція. У процесі засвоєння 

знань і досвіду у свідомості людини утворюється образ рухів і дій виконуваної 

діяльності, або акцептор дії, з яким порівнюється виконувана дія в разі її 

відхилення від окресленого способу її виконання, коригується відповідно до 

поставленої мети та акцептора дії. 

Отже, діяльність – це сукупність цілеспрямованих, усвідомлюваних дій. 

Свідома діяльність людини характеризується не тільки цілями та мотивами, а й 

певними засобами, за допомогою яких вона здійснюється. 

Успішне виконання будь-якої діяльності потребує від людини оволодіння 

необхідними для неї засобами. Воно передбачає вироблення у людини вмінь і 

навичок користуватися ними для досягнення поставленої мети. 

Вміння є там, де знання певної справи поєднується з вправністю у 

виконанні дій, з яких складається ця діяльність. Вміє керувати автомашиною 

той, хто, дотримуючись встановлених правил, робить це вправно, чітко й 



бездоганно, хто має навички у цій справі. Вміє складати план той учень, в якого 

вироблені певні навички роботи над текстом. Так само і вміння грати на 

якомусь музичному інструменті, малювати, виконувати фізкультурні вправи та 

інші завдання спирається на певні навички. Отже, вміння – це готовність 

людини успішно виконувати певну діяльність, що ґрунтується на знаннях і 

навичках. 

Повторно виконуючи ту чи іншу дію, людина вправляється в її виконанні. 

Унаслідок цього вдосконалюється виконання нею цієї дії. Дія виконується 

дедалі швидше, легше, вільніше, потребує менше напруження, зусиль і 

вольового контролю, кількість помилкових рухів зменшується. Людина 

усвідомлює мету дії, шлях досягнення цієї мети; техніка ж її досягнення 

функціонує сама по собі, більш-менш автоматизовано. Отже, удосконалені 

шляхом багаторазових вправ компоненти вмінь, що виявляються в 

автоматизованому виконанні дій, називаються навичками. 

4.3. Перенесення та інтерференція навичок 
Найчастіше раніше сформовані навички сприяють засвоєнню нових, 

полегшуючи цей процес. Так, навички ліплення та малювання допомагають 

дитині опановувати навичку писати. Навичка гри на одному музичному 

інструменті полегшує оволодіння технікою гри на інших музичних 

інструментах. Тому, хто грає на піаніно, легше навчитися друкувати. Такий 

позитивний вплив раніше набутих навичок на процес формування нових 

називається перенесенням навичок. 

Раніше вироблені навички іноді справляють негативний, гальмівний 

вплив на формування нових навичок, що виявляється у зниженні 

продуктивності дій, виникненні помилок тощо. Таке явище називається 

інтерференцією навичок. В інтерференції виявляється суперництво, що 

спостерігається між деякими вже сформованими та новоутворюваними 

стереотипами. 

Навички тим швидше ослаблюються, чим меншою мірою вони 

сформовані, закріплені. А їх ослаблення виявляється в деавтоматизації 

виконуваних дій. 

Різновиди вмінь і навичок. Дослідження формування виробничих умінь 

показують, що їх можна поділити на три групи:  

• конструктивні, пов’язані з уявленнями про продукти праці, з 

конструюванням останніх за рисунками, моделями, описами та з виявом цих 

уявлень у словах, моделях, проектах, робочих рухах; 

• організаційно-технологічні, пов’язані з добором необхідних знарядь 

праці та матеріалів, з визначенням способів їх обробки, з плануванням і 

контролем самої праці; 

• операційні, пов’язані із застосуванням знарядь праці та матеріалів для 

виготовлення певного продукту праці, з виконанням потрібних для цього 

виробничих операцій. Особливу групу становлять мовні вміння та навички, які 

є складовою мовлення людини, спрямованого на задоволення її потреби у 

спілкуванні з іншими людьми, в обміні думками. До цієї групи належать 

навички як усного, так і письмового мовлення. Розумові вміння та навички 



виявляються у виконанні різних видів розумової діяльності (наприклад, 

запам’ятовування певного матеріалу, розв’язання арифметичних та інших 

задач, виконання розумових операцій, дослідних завдань, теоретична робота в 

тій чи іншій галузі). Різні вміння і навички об’єднуються також у мистецькі, 

спортивні та інші їх різновиди. 

4.4. Основні різновиди діяльності. Творча діяльність 
Людська діяльність різноманітна й багатогранна. Залежно від мети, 

змісту та форм розрізняють три основні різновиди діяльності: гру, навчання та 

працю. Людині незалежно від віку властиві всі три різновиди діяльності, проте 

в різні періоди життя вони виявляються по-різному за метою, змістом, формою 

та значенням. У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра, у 

шкільному – навчання, а у зрілому віці – праця. 

Діяльність людини є різноманітною, тому потрібно розрізняти види 

діяльності, які забезпечують існування та формування людини як особистості; 

до основних видів діяльності належать:  

1. Гра – це діяльність в умовних ситуаціях, що спрямовується на 

відтворення в доступній формі праці і навчання, є процесом соціалізації 

дитини, підготовкою її до майбутнього дорослого життя. Ігрова діяльність. Як 

основна форма вияву активності дитини дошкільного віку ігрова діяльність є 

водночас основним засобом пізнання нею зовнішнього світу, відображення 

його у формі відчуттів, сприймань, уявлень тощо. Але вона відрізняється віл 

навчання та праці. Гра – не продуктивна діяльність.  

2. Навчання – це діяльність, спрямована на засвоєння знань, 

вироблення навичок, вмінь, звичок. 

Процес навчання розглядається як спеціальна форма передавання і 

засвоєння суспільно-історичного досвіду. Це діяльність, яка криє в собі два 

протилежні, але єдині та внутрішньо зв’язані моменти навчання – викладання 

та учіння. 

Викладання – цілеспрямований вид діяльності, здійснюваний педагогом, 

організатором педагогічного процесу. Викладання є активним процесом, бо в 

його здійсненні намагаються не лише передати учневі (студентові) певні 

знання, а й розвивати у нього прагнення і вміння самостійно, без учителя, 

набувати нових знань, досвіду. 

Учіння – цілеспрямоване засвоєння знань, умінь, навичок, соціального 

досвіду з метою наступного використання їх у практичному житті. Учіння є 

однією зі складових педагогічного процесу, що охоплює діяльність учня 

(студента) під керівництвом учителя (викладача). Конкретно учіння виступає у 

формі інтелектуальних дій учня (читання літератури, слухання і засвоєння того, 

що викладає вчитель, розв’язання різних навчальних завдань тощо), а також у 

формі фізичних дій (лабораторні роботи, уроки праці, робота в майстернях, на 

пришкільній ділянці, посильна праця під час проходження виробничої 

практики). Кінцевою метою учіння є міцне засвоєння знань, вироблення 

практичних умінь, доведення навичок до автоматизму їх виконання. 

3. Праця – цілеспрямована діяльність людини на перетворення і 

освоєння природних і соціальних сил з метою задоволення потреб, внаслідок 



якої створюються матеріальні і духовні цінності, формується сама людина. 

Процес праці складається з трудової діяльності: предмета праці (над чим 

працюють) і знарядь праці (чим працюють). Під час праці люди вступають у 

відносини – виробничі і міжособистісні. У праці людина самостверджується, 

реалізує свій фізичний, духовний, соціальний потенціал. 

Працю у психології розглядають як репродуктивну, продуктивну та 

творчу під кутом зору психологічних механізмів і досягнутих матеріальних чи 

ідеальних результатів. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 4 

1. Що таке діяльність? 

2. Розкрийте поняття «причини діяльності» та «мета діяльності». 

3. Дайте характеристику основним /загальним видам діяльності. 

4. Дайте характеристику структурним елементам діяльності. 

5. Які етапи можуть проходити мотиви в ході діяльності? 

6. Які види дій існують? 

7. Які Ви знаєте різновиди вмінь і навичок? 

8. Що Ви розумієте під поняттям «перенесення навичок»? 

9. Що таке деавтоматизація навичок? 

10. Що таке інтерференція навичок? 

11. Охарактеризуйте основні різновиди діяльності. 

12. Які види праці розглядають у психології? 

 

ТЕМА 5. МОВА І МОВЛЕННЯ 

План 

5.1. Поняття про мову та її функції. 

5.2. Фізіологічні механізми мовної діяльності. 

5.3. Різновиди мовлення. 
Ключові поняття теми:. мова, знак, знакова система, семантика, словниковий 

склад, граматична будова сигніфікативна функція мови, функція вираження змісту 

предмета інформації, мовлення, зовнішнє мовлення, діалогічне мовлення, монологічне 

мовлення, письмове мовлення, усне мовлення, внутрішнє мовлення. 

 

5.1. Поняття про мову та її функції 
Найзагальнішими та найнеобхіднішими умовами продуктивної психічної 

діяльності особистості є мова і мовлення, спілкування та увага. 

Мова – це суспільно зумовлена система словникових знаків, які є 

засобом спілкування в даному суспільстві. 

Вимовлювані комплекси звуків, якими позначалися певні об’єкти, 

набували певного значення, ставали спільними для людей засобами обміну 

думками. 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 володіння мовою, характеру та змісту діяльності. 

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. 

5.2. 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. 

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. 

5.3. 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. 

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. 

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). 

Внутрішнє мовлення. Усне та письмове мовлення, що може виражатися 

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. 

Мовлення у різних людей має індивідуальні особливості; що виявляються 

в темпі, ритмі, емоційності, виразності, точності, плавності, голосності, 

логічній послідовності, образності висловлювання 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 

мови. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 5 

1. Яке значення грає мова у розвитку людини? 



2. Які існують відмінності між мовленням та мовою? 

3. Охарактеризуйте фізіологічні основи мовленнєвої діяльності. 

4. Які порушення мови існують? 

5. У яких формах може протікати усне мовлення? 

6. Які особливості має  монологічне мовлення? 

7. Що таке письмове мовлення? 

8. Які індивідуальні особливості мовлення існують? 

 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ.  

План 

6.1. Поняття особистості у психології. 

6.2. Структура особистості. Самосвідомість особистості. 

6.3. Мотиваційна сфера особистості. Спрямованість особистості.  

6.4. Рушійні сили і рівні становлення і розвитку особистості. 
Ключові поняття теми: людина, особистість, індивід, індивідуальність, біологічна 

підструктура, особливості соціального досвіду, спрямованість, активність, мотив, 

інтерес, переконання, ідеал, звичка, установка, мета, рівень домагань, самооцінка, 

фрустрація, рушійні сили розвитку особистості, біогенетичний закон розвитку, 

соціогенний закон розвитку; 

 

6.1. Поняття особистості у психології 

Людина взаємодіє з навколишнім середовищем на різних рівнях. 

Особливості цієї взаємодії зафіксовані в поняттях «людина», «індивід», 

«суб’єкт», «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. Людина – 

це високоорганізована соціальна та біологічна істота, що є носієм свідомості.  

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.  

Суб’єкт – людина завжди є суб’єктом (учасником, виконавцем, 

ініціатором) історичного або суспільного процесів в цілому, суб’єктом 

конкретної діяльності, джерелом пізнання та перетворювання як об’єктивної 

дійсності, так і самої себе. 

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. 

Кожна людина має свої специфічні особливості та властивості. Тому 

індивідуальність – це сукупність індивідних особливостей та особистісних 

властивостей, характерних лише для даної людини, таке їх поєднання, яке 

відрізняє одну людину від інших та утворює її своєрідність. Це індивідуальна 

неповторність людини. 

Отже, поняття «особистість» тісно пов’язане з поняттями «індивід» і 

«індивідуальність», але не тотожне їм. 



Таким чином: з точки зору самої людини, особистість це її стійкі якості, 

що породжують у неї відчуття ідентичності («моє»), єдності (думки, почуття, 

поведінка – це все частина мене самого) і унікальності («Я»); з точки зору 

інших людей, особистість – це сукупність психічних якостей, що 

відрізняють людей один від одного. 

Дослідження особистості спираються на ті ж самі принципи, що 

використовуються при вивченні психіки, але конкретизовані під вирішення 

задач психології особистості. Такими принципами є: 

– по-перше, особистість – це складна єдина система психічних структур і 

процесів, яка є результатом синергічної взаємодії усієї сукупності підсистем, 

що входять в цю систему; 

– по-друге, особистість – це суб’єкт діяльності, який набуває свого 

розвитку і функціонує лише у взаємодії з навколишнім суспільним і природним 

середовищем; 

– по-третє, особистість характеризується внутрішньою узгодженістю та 

безперервністю, тому розглядати її треба як дещо цілісне і, обов’язково, на 

протязі усього життєвого шляху. 

6.2. Структура особистості. Біологічне і соціальне в 

структурі особистості. Самосвідомість особистості 

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. 

Зігмунд 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. 

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. 

6.3. 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.  

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. Потреби – це активний стан особистості, що віддзеркалює її 

залежність від конкретних умов існування і породжує поведінку, яка 

спрямована на зняття цієї залежності. 

Наявність тієї чи іншої потреби створюється порушенням рівноваги між 

організмом і середовищем (біологічні потреби) чи між особистістю і 

суспільством (соціальні потреби). 

Властивістю потреб є також діалектична єдність їх суб’єктивної і 

об’єктивної сторін. 

6.4. Рушійні сили і рівні становлення та розвитку особистості 

Зігмунд Фройд пропонує гомеостатичну модель функціонування 

особистості, яка виводить будь-які прояви активності особистості з прагнення 

до досягнення рівноваги. 



За Віктором 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 Еріка Хомбургера Еріксона, розвиток особистості відбувається 

протягом усього життя людини через психосоціальні кризи, які вона переживає. 

За Борисом Сергійовичем 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. 

Отже, структура особистості – це складне системне цілісне психологічне 

утворення, яке має всі ознаки системи і сукупність структурних елементів – 

біологічний (фізіологічний), психологічний, соціальний. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 6 

1. Сутність поняття «особистість». 

2. Людина та індивід – вихідні поняття для розуміння особистості людини. 

3. Які відносини має привласнити індивід, щоб стати особистістю? 

4. Чому можна стверджувати, що людина сама себе формує як особистість? 

5. У чому полягає історичний характер особистості? 

6. Особистість і індивідуальність. Розкрийте їх сутність. 

7. Біологічне і соціальне у структурі особистості. 

8. Назвіть підструктури особистості людини за К.К. Платоновим. 

9. Як визначає структуру особистості людини  А.В.Петровський? 

10. Назвіть вікові періоди та відповідні їм провідні типи діяльності. 

11. В чому полягають особливості періодизації психічного розвитку 

Е. Еріксона? 

 

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 

План 

7.1. Поняття про спілкування. 

7.2. Засоби спілкування. 

7.3. Функції спілкування. 

7.4. Різновиди та рівні спілкування. 

7.5. Позиція партнерів при контакті. 

7.6. Моделі спілкування. 
Ключові поняття теми: Спілкування, комунікація, інформація, вербальне 

спілкування, невербальне спілкування, комунікативна функція спілкування, інтерактивна 

функція спілкування, рефлексія, перцептивна функція спілкування, інтерпретація, 

стереотипізація, міжособистісне спілкування, особистісно-групове спілкування, міжгрупове 

спілкування, опосередковане спілкування, безпосереднє спілкування, довготривале спілкування, 

короткочасне спілкування, завершене спілкування, незавершене спілкування. 

 

7.1. Поняття про спілкування 



Спілкування є важливою духовною потребою особистості як суспільної 

істоти. Потреба людини у спілкуванні зумовлена суспільним способом її буття та 

необхідністю взаємодії у процесі діяльності. Будь-яка спільна діяльність, і в першу 

чергу трудова, не може здійснюватись успішно, якщо між тими, хто її виконує, не 

будуть налагоджені відповідні контакти та взаєморозуміння. 

Важливий вплив на характер спілкування справляють відносини, що 

склалися між членами контактної групи. Від того, якими є взаємовідносини, 

залежать система спілкування конкретної особистості, її манера, колорит, 

використовувані засоби. 

7.2. Засоби спілкування 
Передавання інформації у процесі спілкування забезпечується за 

допомогою мови як основного, специфічно людського знаряддя спілкування, а 

також немовними засобами. Всі засоби спілкування діляться на п’ять основних 

груп: 

 мовні; 

 оптико-кінетичні (жести, міміка, пантоміміка); 

 паралінгвістичні (якість голосу, його діапазон, тональність); 

 ексталінгвістичні (пауза, сміх, плач, темп мовлення); 

 просторово-часові (дистанція, час, місце, ситуація спілкування). 

Мова як засіб спілкування виникла і сформувалась історично, у процесі 

розвитку людського суспільства, з його потреб. 

Природа мови є знаковою. Кожне слово – це знак, який у певний спосіб 

співвідноситься з предметами зовнішнього світу. За кожним словом мови як 

знаком історично закріпилося певне значення, зрозуміле для спільноти, яка 

користується цією мовою. 

Паралельно з мовою як засобом спілкування за допомогою слова широко 

використовуються немовні засоби – жести, міміка, інтонація, паузи, манери, 

зовнішність – наука Кінесика вивчає зовнішні прояви людських почуттів і емоцій.  

Найдинамічніше зовнішній бік невербального спілкування ви являється в 

жестах, міміці. Жест – це соціально сформований та усталений рух, що передає 

певний психічний стан. Маючи соціальне походження, міміка та жести за 

біологічною природою містять елементи природженого характеру. Наприклад, 

міміка страху, жести погроз походять від біологічно доцільних захисних рухів, 

що спостерігаються в поведінці тварини.  

Міміка та жести у процесі вербального спілкування дають можливість 

посилювати смислові наголоси інформації, що передається, посилювати 

емоційний ефект від усвідомлення її значущості. Проте слід ураховувати, що 

невиправдано гіпертрофована міміка та жестикуляція, позбавлені змістового 

підґрунтя, можуть ускладнити сприймання інформації, а то й просто 

дезорієнтувати реципієнта.  

Вираз обличчя (міміка) – головний показник почуттів. Легше за все 

розпізнаються позитивні емоції: щастя, любов, здивування. Важче 

сприймаються негативні емоції: печаль, гнів, відраза. Як правило, емоції 

асоціюються з мімікою таким чином: 



 здивування – підняті брови, широко розплющені очі, напіввідкритий 

рот, кінчики губ опущені вниз; 

 страх – напівпідняті і зведені над переніссям брови, широко 

розплющені очі, губи розтягнуті, рот може бути відкритим; 

 гнів – брови опущені вниз, зморшки на чолі зігнуті, очі примружені, 

губи стулені, зуби стиснуті; 

 відраза – брови опущені, зморщений ніс, нижня губа випнута або 

стулена з верхньою губою; 

 смуток – брови зведені, очі погаслі, часто кутики губ трохи 

приопущені; 

 щастя – очі спокійні, куточки губ напівпідняті і, як правила, відведені 

назад. 

Як особливий різновид невербального спілкування виокремлюють 

тактильно-м’язову чутливість. Наука Такесика вивчає дотики під час 

спілкування (потиски руки, поцілунок, поглажування, відштовхування).  

При міжособистісному спілкуванні віч-на-віч сторони мають можливість 

одержувати вичерпну інформацію про предмет розмови, визначати суб’єктивну 

позицію та ставлення до неї іншої сторони. Як зневага може розцінюватись 

репліка, зроблена іншою особою «крізь зуби», чи відсутність запрошення 

присісти, коли до цього спонукають об’єктивні умови. Комунікативне значення 

дистанції у спілкуванні вивчає напрямок психології, що називається 

«проксеміка». Проксеміка виокремлює чотири дистанції у спілкуванні: 

інтимну (до 0,5 м) – прийнятна лише для близьких, добре знайомих людей; 

особистісну або персональну (0,5–1,2 м), яка засвідчує, що ті, хто спілкується, 

є друзями, колегами; соціальну (1,2–3,7 м), яка характеризує офіційні 

контакти, що існують між сторонами, які входять у стосунки; публічну (3,7 м і 

більше), що встановлюється між чужими людьми (епізодичні, ситуаційні 

контакти). 

7.3. Функції спілкування 
Існують різні підходи до визначення функцій спілкування.  

І. За Б.Ф. Ломовим: інформаціно-комунікативна – сприймання, пізнання 

та передача інформації; регулятивно-комунікаційна – регуляція поведінки, 

діяльності, способи впливу; афективно-комунікативна – усе розмаїття проявів 

емоцій. 

ІІ. За Т.К. Чміт: організація спільної діяльності; пізнання; 

міжособистістні взаємини. 

ІІІ. За В.А.Семиченко: контактна – встановлення комунікацій, як 

виявлення взаємної готовності прийняти та передати інформацію; 

інформаційна – обмін інформацією; спонукальна – стимул, спрямування 

активності на виконання певних дій; координаційна – взаємна орієнтація на 

узгодження дій для спільної діяльності; розуміння – адекватне сприйняття і 

розуміння стилю поведінки, взаєморозуміння; амотивна – цілеспрямований 

виклик необхідних емоцій, обмін емоціями, зміна у партнерів емоційних станів; 

встановлення відносин – усвідомлення та фіксація свого місця в системі; 



здійснення впливу – зміна стану, поведінки, ціннісно-мотиваційної сфери, 

особистісно-смислових утворень, намірів, настанов, думок, рішень, потреб, дій, 

оцінок. 

ІV. За С.Д. Максименко спілкування – це багатоплановий процес, в якому 

можна виокремити такі основні функції: комунікативну, інтерактивну та 

перцептивну. 

7.4. Різновиди та рівні спілкування 
Спілкування як соціальне явище охоплює всі сфери суспільного буття та 

діяльності людей і може бути охарактеризоване за різними параметрами, а саме: 

залежно від контингенту учасників, тривалості стосунків, міри опосередкування, 

завершеності, бажаності тощо. 

Залежно від контингенту учасників виокремлюють спілкування 

міжособистісне, особистісно-групове та міжгрупове. 

Міжособистісне спілкування характерне для первинних груп, в яких усі 

члени підтримують між собою безпосередні контакти і спілкуються один з одним. 

Особливості спілкування визначаються змістом і цілями діяльності, що їх реалізує 

група. 

Особистісно-групове спілкування спостерігається тоді, коли одну із сторін 

спілкування репрезентує особистість, а іншу – група. Таким є спілкування 

вчителя з класом, керівника з колективом підлеглих, оратора з аудиторією. 

Міжгрупове спілкування передбачає участь у цьому процесі двох спільнот, 

кожна з яких обстоює власну позицію, домагається власних цілей, або ж обидві 

групи намагаються дійти згоди щодо певного питання, досягти консенсусу. Через 

гострі суперечності щодо обговорюваного питання може виникнути міжгруповий 

конфлікт. У міжгруповому спілкуванні кожна особистість постає як виразник 

колективного інтересу, активно його обстоює, добираючи для цього засоби, що 

найповніше відбивають колективну позицію. 

7.5. Позиція партнерів при контакті 
У психологічній літературі прийнято вважати, що контактне спілкування 

здійснюється в міжособистісному просторі, і це знаходить своє вираження в 

поняттях «територія», «дистанція» і «прибудова». Справді, будь-який 

психологічний вплив неминуче означає вступ на чужу психологічну територію. 

Різниця в тому, що цей вступ може бути результатом запрошення, на-

сильницького вторгнення або таємного проникнення. 

К. Холл вказував на те, що відстань, характерна для тієї чи іншої форми 

спілкування, вибирається людиною підсвідомо. Тим не менше, вона так чи 

інакше реагує, якщо прийнята нею відстань порушується. Таким чином, можна 

з упевненістю сказати, що психологічний простір спілкування – реальність, з 

якою не можна не рахуватися. 

Дистанція – включає низку міжособистісних перепон, які стоять на шляху 

зближення людей. Такими перепонами можуть бути: зовнішні фізичні бар’єри, 

якщо вони відіграють роль еквівалентних психологічних перепон – стіл, 

стілець, схрещені руки на грудях, закинута нога на ногу, паузи, зупинки, 

переведення розмови на інші теми; смислові та емоційні. Повного об’єднання 



партнерів по комунікації практично ніколи не буває, тому дистанція наявна 

майже завжди. 

Прибудова – відображає взаємне «розташування» партнерів по 

спілкуванню. Варіанти прибудови характеризують у просторі спілкування вісь 

«домінантності  підлеглості». 

Прибудова зверху може виглядати як повчання, осуд, порада, зауваження, 

догана, звернення «ТИ», «СИНОК», поблажливі або гордовиті інтонації, 

поплескування по плечу, прагнення зайняти більш високе місце, подача руки 

долонею вниз тощо. 

Симетрична до прибудови зверху позиція прибудова знизу, котра означає 

готовність до покірності, слухняності. Проявляється ця готовність як прохання, 

вибачення, виправдовування, винувата або улеслива інтонація, нахили корпусу, 

опускання голови та інша демонстрація залежності і підлеглості. 

Для прибудови на рівних характерні відсутність прибудов зверху або 

знизу, прагнення до співробітництва, інформаційного обміну, змагання, 

спокійна розповідна інтонація, серйозні, задані з гідністю запитання і т. ін. 

По-іншому, але дуже схоже підійшов до позицій контакту американський 

психотерапевт Е. Берн. З його погляду, у кожній людині існує три «Я»: 

Дитина (залежна, покірна, безвідповідальна і беззахисна істота); Батько 

(навпаки, незалежний, непокірний, бере на себе відповідальність, вимагає, 

оцінює, вчить, керує, підпорядковує); Дорослий (характеризується 

розсудливістю, схильністю до роботи з інформацією, зважає на ситуацію, 

розуміє інтереси інших, розподіляє відповідальність між собою і ними). 

Домінуючим станом «Дитини» є емоції. Вона керується принципом «хочу 

– не хочу»; «цікаво – не цікаво». Стаючи в позицію «Дитини», людина виступає 

підлеглою і невпевненою в собі («прибудова знизу»); в позиції «Батька» – 

самовпевненою, агресивною («зверху»); в позиції «Дорослого» – конкретною і 

стриманою («поруч»). Тоді різницю в характерах, про яку щойно йшлося, 

можна в першому наближенні описати і так: кому в якій позиції більш властиво 

виступати – в «дитячій», «батьківській» чи «дорослій»? 

Як бачимо, рольова позиція, яку займає один з партнерів контакту, 

найвищою мірою інформативна для іншого. Може, ще нічого не було 

вимовлено, а процес «співзмін» поведінки уже почався. 

Найефективнішою в контексті міжособистісної взаємодії (особливо на 

діловому рівні) є позиція «дорослий – дорослий», тобто партнерське 

спілкування. Однак на інших рівнях (ігровий, духовний) необхідно навчитися 

засвоювати інші позиції адекватно до тієї ситуації, в якій перебувають партнери 

по спілкуванню. 

7.6. Моделі спілкування 

Аналіз характеристик основних моделей спілкування найбільш повно дає 

змогу розкрити характер поведінки людей в тих чи інших комунікативних 

ситуаціях. За основу виділення основних моделей спілкування візьмемо 

критерій, який називається психоемоційний статус особистості як суб’єкта 

спілкування (ПЕС), який залежить від самооцінки особистості. Другим 

критерієм візьмемо ціль спілкування. Це дає нам змогу виділити дві групи 



моделей спілкування: моделі комфортно-психологічного спілкування та 

дискомфортно-психологічного спілкування 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 7 

1. Що називається спілкуванням? 

2. Дайте характеристику аспектів спілкування. 

3. Які є комунікативні бар’єри? Дайте характеристику вербальній 

комунікації. 

4. Види погляду у процесі спілкування. 

5. Що називається ідентифікацією? 

6. Що називається емпатією? 

7. Що називається рефлексією? 

8. Що називається стереотипизацією? 

9. Які є Я-стани особистості за Е. Берном? 

 

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ. ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 

План 

8.1. Поняття про групи. 

8.2. Міжособистісні стосунки у групі.  

8.3. Позиція особистості у колективі. Типологія лідерів. 

8.4. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках 

8.5. Поняття та структура конфліктів. Типологія конфліктів. 

8.6. Сутність, причини та структура внутрішньоособистісного конфлікту. 
Ключові поняття теми: група, реальна група, умовна група, референтна група, 

офіційна група, неофіційна група, колектив, конформізм, статус, лідер, внутрішньогрупова 

диференціація, «зірки», «ізольовані», соціометрична матриця, соціограма. 

Конфлікт, внутрішньоособистісний конфлікт, міжособистісний конфлікт, 

конфліктна поведінка, ескалація, пристосування, ухилення, компроміс, співробітництво, 

конкуренція, конструктивний прийом, деструктивний прийом, сумісність. 

 

8.1. Поняття про групи 
Групою можна назвати будь-яке об’єднання людей незалежно від того, 

якого характеру зв’язки виявляються між її членами. Групи можна поділити на 

великі та малі, реальні, умовні, офіційні, неофіційні та референтні. 

Великі та малі групи можуть бути реальними або умовними. 

Реальні групи – це об’єднання людей на ґрунті реальних стосунків – 

ділових чи особистісних. Так, реальною групою є учнівський клас, сім’я, коло 

знайомих тощо. 

Умовна група об’єднує людей за якоюсь умовною ознакою – віком, 

статтю, національністю та ін. Члени умовної групи не підтримують між собою 

реальних контактів і навіть можуть не знати один одного. 

У психології малі групи часто поділяють на первинні та вторинні. 

Первинна група – об’єднання людей, пов’язаних між собою родинними узами, 

дружбою чи спільними інтересами. Головними ознаками первинної групи є 

контакт віч-на-віч, постійне спілкування і мала чисельність (від 2 до 5–7 осіб). 

Вторинна група – це об’єднання декількох первинних груп. Класичним 



прикладом первинної групи є сім’я, а вторинної – громада, яка об’єднує 

декілька сімей. 

8.2. Міжособистісні стосунки у групі 

Основним методом дослідження взаємовідносин у колективі є 

спостереження. Воно дає можливість всебічно з’ясувати змістовний бік життя 

групи, її структуру, рівень розвитку, статус окремих членів. Плідними при 

вивченні колективів є також різні форми анкетування, опитування, інтерв’ю, 

результати яких дають уявлення про цінності групи, думки її членів про різні 

аспекти життя певної спільноти. 

Ефективним інструментом оперативного вивчення міжособистісних 

стосунків є запропонований американським психологом і мікросоціологом Дж. 

Морено метод соціометрії.  

8.3. Позиція особистості у колективі. Типологія лідерів. 

Характер взаємин особистості і колективу зумовлений не лише якостями 

особистості, а й особливостями колективу. 

Ступінь активності кожної особистості, як і ступінь впливу колективу на 

особистість, визначається тим, наскільки особистість переживає емоційне 

благополуччя, які позиції особистість може займати в колективі. 

В сучасній психологічній літературі виділяють офіційну (формальну) та 

неофіційну (неформальну) структури взаємовідносин в колективі. 

Офіційна структура відносин – це система позицій, які задані 

суспільством і необхідні для функціонування даного колективу. «Система 

відповідальних залежностей» – так називав офіційну систему відносин 

А.С. Макаренко. 

Соціальна позиція характеризується двома параметрами: соціальною 

поведінкою особистості та соціальними чеканнями оточуючих. 

Соціальна поведінка – це реальні вчинки, завдяки яким людина 

утверджує себе в ролі, якої забажає. 

Соціальні очікування – це відношення оточуючих до позиції даної 

людини. Якщо дехто затвердив себе на даній позиції, то оточуючі як би 

«прив’язують» особистість до цієї позиції. У структурі сформованих груп чітко 

виявляються ієрархії статусів їхніх членів, що визначаються різними 

соціально-психологічними чинниками. Найпопулярніші з них належать до 

підгрупи лідерів. 

Особливе місце серед внутрішньоколективних позицій займає позиція 

лідера, вожака. Ця позиція зв’язана з успішністю виконання завдань, які 

стоять перед групою. Якщо в класі ніхто фактично не є вожаком, тобто ніхто 

фактично не займає позицію лідера (а, припустимо, тільки вважається ним), то 

такий клас як правило, являється ніяким, «сірим». Лідер – це особистість, яка 

користується визнанням та авторитетом у групі й за якою група визнає право 

приймати рішення у значущих для неї ситуаціях, бути організатором діяльності 

групи й регулювати взаємини в ній. 

8.4. Поняття та структура конфліктів. Типологія конфліктів 

Переважна більшість людей переконана в тому, що конфлікт – це 

«соціальна хвороба», якої люди свідомо чи несвідомо прагнуть уникнути; у 



декого навіть сформувалася «конфліктофобія» – страх перед конфліктами. 

Конфліктофобія пов’язана з притаманними буденній свідомості негативними 

установками щодо конфліктів, за якими стоїть страх перед їх можливим 

руйнівним впливом; конфлікт сприймається як загроза власному благополуччю, 

відносинам з іншими людьми, своїй репутації. Витоки конфліктофобії укорінені 

в глибинній природі людини, її потребі в захищеності, в позитивних зв’язках з 

людьми, порушення яких, на думку Е. Фромма, породжує відчуття 

безпорадності, самотності. Тривалі конфліктні стосунки можуть спричинити 

руйнацію внутрішнього світу людини. 

Слово конфлікт (від лат. konflikt – зіткнення) – зіткнення протилежно 

спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості окремо взятого 

індивіда, в міжособистісних взаємодіях або міжособистісних відносинах 

індивідів або групи людей, які пов’язані з гострими негативними емоціями, 

переживаннями. 

Конфлікт – це суперечність, що виникає між людьми у зв’язку з 

розв’язанням тих чи інших питань соціального чи особистого життя. Стан 

конфлікту характеризується гострими негативними емоційними 

переживаннями його учасників. Конфлікт може виявитися на рівні свідомості 

окремо взятої людини – це внутрішньоособистісний конфлікт, а також у 

міжособистісній взаємодії та на рівні міжособистісних групових стосунків. 

8.5.1. Стратегії і тактики взаємодії 

Традиційні стратегії поведінки, які вибирають учасники конфлікту, 

розрізняються залежно від їх орієнтації – на досягнення своїх власних цілей або 

цілей партнера. Ці стратегії можна вважати визнаними більшістю 

конфліктологів, хоч різні автори називають їх різними термінами: 

• домінування (конкуренція, суперництво, боротьба, напористість); 

• уникнення, ігнорування; 

• поступка (пристосування); 

• співробітництво (кооперація, інтеграція); 

• компроміс. 

Схема Томаса – Клімена ілюструє стратегії поведінки особистості в 

конфліктній взаємодії. 

8.5.2. Види впливу і техніка боротьби між учасниками взаємодії 

Психологічний вплив визначається авторами як вплив на стани, думки, 

почуття і дії іншої людини за допомогою виключно психологічних засобів; 

відповідно, протистояння чужому впливу – як опір впливу іншої людини за 

допомогою психологічних засобів. 

Використовуючи ці засоби впливу і протистояння цьому впливу, людина 

прагне подолати суперечливу ситуацію, яка склалася у стосунках з партнером. 

Польський вчений Т. Котарбинський, обмірковуючи різноманітні методи 

і прийоми боротьби, акцентує увагу на головному, що лежить в їх основі – 

«створи труднощі супротивнику». 

8.5. Сутність, причини та структура внутрішньоособистісного 

конфлікту. 



Світ явищ внутрішнього життя особистості надзвичайно різноманітний. 

О.М.Леонтьєв писав, що людський внутрішній світ пристрастний, емоційний, 

суб’єктивний, конфліктний. Особистість думає, діє через щось, а все це 

пов’язано з бажаннями, прагненнями, намірами, інтересами, проблемами, 

потребами. Це і є рушійні сили людини, які проявляються через 

внутрішньоособистісний конфлікт та його вирішення в тій чи іншій формі. 

Причини відсутності єдності з самим собою, внутрішньої цілісності по-

різному інтерпретуються в сучасній зарубіжній психології. Популярними є 

психоаналітичні уявлення про неусвідомлювані причини і джерела 

внутрішньоособистісних конфліктів (З.Фройд, К.Левін). Згідно з ними, 

причинами конфліктів є протидіючі сили ВОНО, ЕГО, СУПЕР–ЕГО. Ці сили 

проектуючись назовні, формують конфліктне буття, породжують протиріччя, в 

усвідомленні особливостей яких і полягає суть психотерапії.  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 8 

1. Що є центральним психологічним феноменом групи ? 

2. Дайте характеристику феномену психологічної спільності. 

3. Що називається групою ? 

4. Поясніть формування формальних та неформальних груп. 

5. Дайте характеристику стадіям розвитку груп. 

6. Поясніть сутність групової згуртованості. 

7. Що називається соціальною фасилітацією? 

8. Що називається соціальною інгібіцією ? 

9. Які є напрямки вивчення взаємодії індивіда і групи ? 

10. Поясніть сутність конформізму. 

11. Які є види конформізму ? 

12. Які причини можуть зменшити можливість альтруїстичного вчинку? 

13. Назвіть стадії динаміки конфлікту. 

14. Охарактеризуйте можливі стратегії і тактики в конфлікті. 

15. Які існують класифікації конфліктів? 

16. Які є позитивні сторони конфліктів? 

17. Які є негативні сторони конфліктів? 

18. Які види психологічного впливу Ви знаєте? 

19. Які види психологічного протистояння впливові існують? 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА 
ОСОБИСТОСТІ 

ТЕМА 9. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ.  

ПСИХІЧНІ СТАНИ. ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ. ВОЛЯ 

План 

9.1. Поняття про емоції і почуття. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів 

9.2. Вираження емоцій і почуттів 

9.3. Форми переживання емоцій і почуттів 

9.4. Вищі почуття 

9.5. Основні емоційні стан 



9.6. Поняття про волю. Довільні дії та їх особливості 

9.7. Аналіз складної вольової дії 

9.8. Основні якості волі. Безвілля, його причини і переборення 

9.9. Проблема свободи волі. Локус контролю. Воля і ризик. 
Ключові поняття теми: почуття, емоції, стенічні почуття, астенічні почуття, 

чуттєвий тон, настрої, афекти, пристрасті, стреси, фрустрація, моральні почуття, 

інтелектуальні почуття, естетичні почуття, праксичні почуття; 

воля, мимовільна дія, довільна дія, вольове зусилля, дія, затримка, бажання, потяг, 

воління, боротьба мотивів, прийняте рішення, сила волі, безвілля, абулія. 

 

9.1. Поняття про емоції і почуття. Фізіологічне підґрунтя емоцій і 

почуттів 
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. 

Емоція – це загальна активна форма переживання організмом своєї 

життєдіяльності, це конкретна форма переживання почуттів. Розрізняють 

прості та складні емоції. 

Емоції – це відносно короткочасні переживання, які носять чітко 

виражений ситуативний характер, тобто зв’язані зі ставленням людини до 

ситуацій, що виникають, або можливих ситуацій, до своєї діяльності, до 

конкретних вчинків. 

Емоція (лат. emovere – збуджувати, хвилювати) – узагальнена чуттєва 

реакція, що виникає у відповідь на різні за характером екзогенні (ті, що йдуть з 

навколишнього середовища) і ендогенні (ті, що виходять із власних органів і 

тканин) сигнали, які обов’язково викликають певні зміни у фізіологічному стані 

організму. 

Почуття – це специфічні стійкі, 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 одні емоції та почуття 

від інших (наприклад, радість – від гніву, любов – від ненависті). 

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. 
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. 



9.2. 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. 

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. 

9.3. 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.  

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.  

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. 



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. 

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. 

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. 

9.4. 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. 

9.5. Основні емоційні стани 
Різноманітні переживання почуттів зовнішньо виявляються у 

специфічному виразі обличчя (емоційній масці), позі, інтонації голосу і 

свідчать про певний емоційний стан людини. Таких емоційних станів багато, і 

кожному з них властивий свій набір психологічних характеристик і 

особливостей зовнішнього вияву. 

До основних емоційних станів (за американським психологом Керролом 

Ізардом (нар. 1923) — «фундаментальних емоцій») відносять інтерес, радість, 

здивування, страждання, гнів, страх, сором та ін. 

Спектр людських переживань, безперечно, є значно різноманітнішим. 

Крім того, кожне з них може мати різні ступені вираженості, наприклад 

спокійне задоволення, бурхлива радість, захоплення, екстаз і т. д. Поєднуючись 

між собою, деякі емоції викликають складні переживання, що робить емоційне 

життя людини дуже насиченим. 

9.6. Поняття про волю. Довільні дії та їх особливості 



Воля – психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції 

людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставлених 

цілей. 
У вольовій діяльності розрізняють дії довільні та мимовільні. 

У процесі розвитку людина навчилася не тільки довільно діяти, а й 

довільно затримувати свої дії. Засадовою стосовно цього є вироблена в 

людини у процесі навчання та виховання здатність до гальмування. Довільно 

діючи й довільно затримуючи свої дії, людина цим самим регулює власну 

діяльність і поведінку. Важливу роль у здійсненні вольових актів відіграє мова. 

І. Павлов вказував, що слова нашої мови пов’язані з усіма зовнішніми 

подразненнями, які надходять до кори великих півкуль головного мозку. Через 

це мова може спричинювати всі ті дії організму, що їх викликають ці 

подразнення. Слово, замінюючи конкретні подразники, відіграє таку саму роль, 

як і перші сигнали, викликаючи потрібні рухи та дії. Отже, вольові рухи та дії 

ґрунтуються на взаємодії першої та другої сигнальних систем. 

Мова відіграє важливу роль у розвитку довільних рухів і дій. 

9.7. Аналіз складної вольової дії 
Кожна вольова дія чимось мотивується. Мотив – це рушійна сила, яка 

спонукає людину до дії, до боротьби за досягнення поставленої мети. 

Мотивами дій є людські потреби, почуття, інтереси, усвідомлення необхідності 

діяти. 

Вольові дії бувають прості та складні. 

Простою вольовою є така дія, яка не потребує особливого напруження 

сил і спеціальної організації дії. Вона характеризується безпосереднім 

переходом бажання в рішення та у здійснення цього рішення. Наприклад, 

захотівши пити, людина одразу наливає води у склянку і п’є; якщо їй холодно, 

вона вдягає пальто тощо. Ці дії не потребують складних засобів для їх 

виконання. 

Складна вольова дія потребує значного напруження сил, терплячості, 

наполегливості, вміння організувати себе на виконання дії. Так, учень, 

розв’язуючи математичні завдання, щоб досягти бажаного успіху, повинен 

здійснювати низку вольових дій. Складність вольової дії залежить від 

складності завдання, на виконання якого вона спрямована. 

Прагнення людини, що є засадовими стосовно її дії, іноді виявляється у 

формі потягів. Як правило, потяги бувають невиразними, 

малоусвідомлюваними. Людина кудись поривається, але чого саме їй 

забажалося, вона виразно не усвідомлює. Прагнення, що виявляються лише у 

формі потягів, не ведуть до цілеспрямованої вольової дії. 

Усвідомлюючи свої потяги, людина тим самим перетворює їх на 

бажання. Бажаючи чогось, людина вже більш-менш виразно бачить мету свого 

прагнення, напрямок своєї діяльності. 

Будь-яка дія відбувається успішніше, якщо стає звичною. Навички та 

звички сприяють легшому подоланню труднощів та успішному завершенню дії. 

9.8. Основні якості волі. Безвілля, його причини і переборення 



Однією з найважливіших вольових якостей особистості є 

цілеспрямованість. Вона визначається принциповістю та переконанням 

людини і виявляється у глибокому усвідомленні нею своїх завдань і 

необхідності їх здійснювати. Цілеспрямованість виявляється в умінні людини 

керуватись у своїх діях не випадковими прагненнями, а стійкими 

переконаннями, принципами. Цілеспрямованість і принциповість особистості – 

підґрунтя її сильної волі. 

Без твердого переконання та принципової спрямованості поведінки у 

людини не може бути й сильної волі. Важлива вольова якість людини – 

ініціативність, тобто здатність самостійно ставити перед собою завдання й без 

нагадувань і спонукань інших виконувати їх. 

Ініціативність людини характеризується дійовою активністю. Мало, 

виявивши ініціативу, поставити перед собою завдання, треба його здійснити, 

довести до кінця. Це можливо лише за належної активності в діях. 

Істотними якостями волі людини є також рішучість, витриманість і 

наполегливість. Ці якості виявляються в умінні своєчасно та обдумано 

приймати рішення, особливо у складних обставинах, у гальмуванні негативних 

прагнень і дій, у здатності людини долати труднощі, що виникають на шляху до 

досягнення мети. 

Наполегливість людини слід відрізняти від такої її якості, як упертість. 

Упертість є проявом не сили, а швидше слабкості волі. Приймаючи рішення, 

вперта людина заперечує розумні докази, не зважає на інтереси інших, 

суспільні інтереси і своїми діями часто завдає їм шкоди. Упертість – негативна 

якість людини, тому треба намагатися її позбутися. 

Важливою вольовою якістю людини є самостійність. Самостійність волі 

виявляється у здатності людини критично ставитись як до власних вчинків і 

дій, так і до вчинків інших людей, не піддаватися негативним впливам інших.  

Протилежною до самостійності якістю людини є навіюваність. 

Навіюваність виявляється в тому, що людина легко піддається впливу інших.  

Ті, хто легко піддаються навіюванню та самонавіюванню, – це люди з 

нестійкою волею. Важливою вольовою якістю людини є самовладання.  

Відсутність самовладання робить людину нестриманою, імпульсивною. 

Люди, які не володіють собою, легко піддаються впливу почуттів, часто 

порушують дисципліну, відступають перед труднощами, впадають у розпач. 

Своєрідним проявом безвілля особистості є конформність. Суть її 

виявляється в тому, що людина, хоча і має свою думку, але піддається впливу, 

тиску групи у своїх діях і вчинках, не виявляє незалежності, не обстоює свої 

позиції. Як показали дослідження, конформним особам властиві негнучкість 

психічних процесів, бідність ідей, знижена здатність володіти собою, поверхове 

уявлення про себе, не вистачає віри в себе, вони виявляють більшу пасивність, 

навіюваність і залежність від інших. 

Сукупність позитивних якостей волі, властивих людині, зумовлює її силу 

волі. Як позитивні, так і негативні якості волі не є природженими. Вони 

розвиваються у процесі життя та діяльності. 



Безвілля більшою чи меншою мірою виявляється в різних фізичних і 

розумових діях. Характерними його особливостями є зниження загальної 

активності, психічна млявість, вагання там, де необхідність дій очевидна. 

Безвільні люди не доводять розпочатої справи до кінця, нездатні переборювати 

навіть незначні труднощі, відкладають справу на потім. Вони легко 

відволікаються від важливої діяльності, беруться за маловажливе, дрібне, 

непотрібне, їм не властиві стійкі, цілеспрямовані інтереси, самостійність і 

критичне ставлення до себе та до інших. 

9.9. Проблема свободи волі. Локус контролю. Воля і ризик 
Усі можливі точки зору на її вирішення можна об’єднати у дві 

протилежні течії: індетермінізм і детермінізм. Індетермінізм (лат. in – не, 

determinare – визначати). Відносячи волю до суто духовних явищ, у сфері яких 

ніби не існує причинності, а панує повна свобода, його прибічники вважають, 

що воля людини, її бажання і дії повністю вільні, нічим не зумовлені й не 

обмежені. 

Детермінізм. Згідно з цією точкою зору всі дії та вчинки людини мають 

причину. Підходячи до цієї проблеми спрощено і механістично, детерміністи 

заперечували існування будь-якої свободи волі. На їх думку, об’єктивні закони 

розвитку природи і суспільства позбавляють індивіда можливості самостійно 

визначати свої дії і змінювати обставини. А отже, людина не може і не повинна 

відповідати за свої дії та вчинки. 

Локус контролю. Вольове регулювання поведінки неможливе без 

врахування її умов, адже вольовий акт людина здійснює як особистість, 

відповідальна за всі його наслідки. Хоча поведінка завжди спрямована на 

досягнення мети, кінцеві результати діяльності інколи не відповідають 

сподіванням. На основі досліджень встановлено, що люди різняться між собою 

залежно від того, кому вони схильні приписувати відповідальність за власні дії. 

Локус контролю (лат. locus – місце) – індивідуальна якість людини, яка 

характеризує її схильність приписувати відповідальність за наслідки своєї 

діяльності зовнішнім силам (екстернальний локус контролю) чи внутрішнім 

станам і переживанням (інтернальний локус контролю). 

Воля і ризик. Не всяке бажання спонукає до практичних дій, спрямованих 

на досягнення усвідомленої мети. Воно може обмежитися лише уявленням про 

мету і шлях її досягнення. В окремих випадках бажання зразу не викликає 

активності через невизначеність результату і можливих несприятливих 

наслідків у разі неуспіху. Перед людиною виникає ситуація вибору між двома 

можливими варіантами дії: менш приємним, але надійнішим, і приємнішим, але 

не таким надійним (результат якого невизначений, із можливими небажаними 

наслідками). 

Ризик – активна дія, спрямована на привабливу ціль, досягнення якої 

пов’язано з елементами небезпеки. 

Існує дві причини ризикової поведінки, які передбачають використання 

волі як необхідної умови для ризику. Перша пов’язана з розрахунком на 

виграш, очікувана величина якого за умови успіху переважає рівень покарання. 

Це ситуативний ризик. Тут мотивація успіху сильніша за мотивацію 



уникнення невдачі. Якщо ж мотивація уникнення невдачі сильніша від 

мотивації успіху, то для прийняття рішення про ризикову поведінку потрібна 

велика сила волі. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 9 

1. Поясніть полярність емоцій. 

2. Дайте характеристику стенічним та астенічним почуттям. 

3. Що називається емоціями та почуттями. 

4. Назвіть форми переживання емоцій. 

5. Порівняйте афект і фрустрацію. 

6. Дайте характеристику стресу. 

7. Назвіть вищі почуття. 

8. Дайте характеристику моральним почуттям. 

9. Проаналізуйте умови виникнення та існування праксичних почуттів. 

10. Що називається волею? 

11. Порівняйте наполегливість і впертість. 

12. Порівняйте самостійність і навіюваність. 

 

РОЗДІЛ ІV. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ  
ТЕМА 10. ВІДЧУТТЯ. СПРИЙМАННЯ 

План 

10.1.  Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про 

відчуття. 

10.2.  Фізіологічне підґрунтя відчуттів. 

10.3.  Класифікація і різновиди відчуттів. 

10.4.  Основні властивості відчуттів. 

10.5.  Відчуття і діяльність. 

10.6.  Поняття про сприймання 

10.7.  Різновиди сприймання 

10.8.  Властивості сприймання 

10.9.  Спостереження і спостережливість 
Ключові поняття теми: чуттєве пізнання, відчуття, аналізатор, контактні 

відчуття, дистантні відчуття, екстерорецептори, інтерорецептори, пропріорецептори, 

чутливість, поріг чутливості, адаптація, адекватний подразник, сенсибілізація, синестезія; 

перцептивні дії, цілісність сприймання, константність сприймання,свідомість 

сприймання, апперцепція, ілюзія, сприймання простору, часу та руху.  

 

10.1. 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. 

Відчуття – пізнавальний психічний процес відображення в мозку 

людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на 

органи чуття людини. 
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. 

10.2. 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.  

У центральній частині аналізатора розрізняють його ядро, тобто 

скупчення чутливих клітин, і розсіяні поза ним клітини. Ядро аналізатора, як 

зазначав І. Павлов, здійснює тонкий аналіз і синтез збуджень, що надходять від 

рецептора. За його допомогою подразники диференціюються за особливостями, 

якістю та інтенсивністю. Розсіяні клітини здійснюють більш грубий аналіз, 

наприклад відрізняють лише музичні звуки від шумів, виконують нечітке 

розрізнення кольорів, запахів. 

10.3. 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 зовнішнього 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 закономірності виникнення та перебігу. 

10.4. 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. 

Крім абсолютного порогу відчуття розрізняють ще поріг розрізнення, або 

диференційний поріг. Він полягає у здатності відчувати найменшу різницю в 

інтенсивності двох діючих подразників, диференціювати подразники за силою, 

розміщувати їх за силою від найслабшого до найсильнішого. Дослідженнями 

доведено, що диференційна чутливість, здатність розрізняти інтенсивності 

подразників є закономірною.  

Відчуття сили подразника може підвищуватись і знижуватись. Зниження 

чутливості викликається адаптацією, тобто пристосуванням органу чуття до 

подразника.  

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. 

10.5. Відчуття і діяльність 
Чутливість аналізаторів людини до дії подразників зумовлена їх 

психофізіологічними характеристиками, особливостями структури, будови та 

життєвих функцій. Проте відображувальні можливості аналізаторів не є 

константними, незмінними. Доведено, що людські відчуття змінюються й 

розвиваються під впливом життя та вимог практичної трудової діяльності. 

Чутливість кожного аналізатора людини великою мірою залежить від того, як 



вона використовує його у своїй діяльності. Розрізняють дві групи чинників, під 

впливом яких відбувається сенсибілізація відчуттів: 

• необхідність компенсації сенсорних дефектів (сліпота, глухота); 

• специфічні вимоги професійної діяльності людини. 

Сенсибілізація чутливості спостерігається в осіб, які тривалий час 

займаються професійною діяльністю, що потребує високого розвитку 

відповідних відчуттів. 

Сенсибілізація відчуттів пояснюється тим, що розрізнюванні якості 

предметів є значущими для успішної практичної діяльності людини та 

орієнтування її у навколишньому середовищі. 

10.6. 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. 

10.7. 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). 

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. 

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. 

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.  

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). 

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. 

10.8. 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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

10.9. Спостереження і спостережливість 
Важливими умовами адекватного сприймання є спостереження та 

спостережливість. Вони яскраво виявляються при довільному 

цілеспрямованому сприйманні. Спостереження найбільше відрізняє довільне 

сприймання від мимовільного. Найхарактерніший показник спостереження – 

тривале, цілеспрямоване зосередження уваги на предметі сприймання. Воно 

здійснюється з певною метою і за визначеним планом. Спостереження може 

бути тривалим, коли планується спостереження змін у поведінці тварин під 

впливом догляду за ними, розвитку дитини під впливом виховання, успішності 

учнів у засвоєнні знань залежно від умов і методів навчання. Короткотривалим 

воно буває тоді, коли спостерігаються нетривалі за часом явища. 

Спостереження і спостережливість відіграють велику роль у навчанні та 

трудовій діяльності людини.  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 10 

1. Яке значення відчуття у повноцінному житті людини? 

2. Класифікація і різновиди відчуттів. 

3. Які є спільні та відмінні властивості відчуттів? 

4. Як відчуття впливає на діяльність людини? 

5. Яке значення має сприймання для людини? 

6. Які властивості сприймання існують? 

7. Охарактеризуйте властивості сприймання людини. 

8. Чому так необхідні для людини спостережливість? 

9. У чому виявляється активний характер відчуттів і сприймання у взаємодії 

людини із середовищем? 

 

ТЕМА 11. МИСЛЕННЯ. ІНТЕЛЕКТ. ПАМ’ЯТЬ 

План 

11.1. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 



11.2. Розумові дії та операції мислення 

11.3. Форми мислення 

11.4. Процес розуміння. Процес розв’язання завдань 

11.5. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення. 

11.6. Сутність та теорії  інтелекту. Вимірювання інтелекту. 

11.7. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті 

11.8. Різновиди пам’яті 

11.9. Запам’ятовування і Відтворення та їх різновиди 

11.10 Забування та його причини 

11.11. Індивідуальні особливості пам’яті 
Ключові поняття теми: мислення, аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, конкретизація, класифікація, систематизація, судження, умовивід, поняття, 

проблемна ситуація, завдання, гіпотеза, наочно-дійове мислення, наочно-образне мислення, 

словесно-логічне мислення, інтелект; 

пам’ять, асоціація, запам’ятовування, відтворення, впізнавання, згадування, 

пригадування, персеверація, ремінісценція, образна пам’ять, словесно-логічна пам’ять, 

емоційна пам’ять, рухова пам’ять, оперативна пам’ять, короткочасна пам’ять, 

довготривала пам’ять, амнезія. 

 

11.1. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 
Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймань. 

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. 

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. 
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. 

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. 

11.2. Розумові дії та операції мислення 
Щоб зрозуміти певний об’єкт, треба знати факти, що його 

характеризують. 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.  

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. 

І. 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. 

ІІ. 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. 

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. 

ІІІ. 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. 

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. 

ІV. 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. 

V. 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. 

11.3. Форми мислення 
Результати процесу мислення (думки) існують у формі суджень, 

міркувань, умовиводів і понять. 

І. 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. Характерна властивість судження 

полягає в тому, що воно існує, виявляється й формується в реченні. Проте 

судження та речення не тотожні. 



Істинність знань або суджень можна з’ясувати шляхом розкриття підстав, 

на яких вони ґрунтуються, порівнюючи їх з іншими судженнями, тобто 

розмірковуючи. 

ІІ. 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. 

ІІІ. 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. 

1) Індуктивний умовивід – це судження, в якому на основі 

конкретного, часткового робиться узагальнення. Наприклад: «Срібло, залізо, 

мідь – метали; срібло, залізо, мідь при нагріванні розширюються; отже, метали 

при нагріванні розширюються».  

2) 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».  

3) 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. 

ІV. 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. 

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. 

1) 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»).  

2) 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»).  

3) 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. 



11.4. Процес розуміння. Процес розв’язання завдань 
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  

1) у співвіднесенні нового об’єкта з відомим як такого, що має з ним 

спільні ознаки,  

2) у з’ясуванні причини явища, визначенні вихідних принципів і логічних 

засад розуміння факту,  

3) у розумінні підтексту мовного висловлювання, мотивів, змісту та 

значення вчинку тощо.  

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 людина 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. 

Отже, процес розв’язання завдань потребує мобілізації та напруження 

всіх психічних сил особистості, концентрації її пізнавальної активності. 

11.5. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості 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. 

І. Наочно-дійове мислення характеризується тим, що розв’язання 

завдання безпосередньо міститься в самій діяльності. Генетично це найбільш 

рання стадія розвитку мислення.  

ІІ. 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.  

ІІІ. Словесно-логічне, або абстрактне, мислення здійснюється у 

словесній формі за допомогою понять, які не мають безпосереднього чуттєвого 

підґрунтя, властивого сприйманням та уявленням.  

Індивідуальні особливості мислення 
Розумова діяльність різних людей, що підлягає загальним психологічним 

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. 

І. Самостійність мислення характеризується вмінням людини ставити 

нові завдання й розв’язувати їх, не вдаючись до допомоги інших людей.  

ІІ. 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. 

ІІІ. 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.  

ІV. 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. V. 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. 

VI. Послідовність мислення виявляється в умінні дотримуватися 

логічної наступності при висловлюванні суджень, їх обґрунтуванні.  

VII. Швидкість мислення – це здатність швидко розібратися у складній 

ситуації, швидко обдумати правильне рішення й прийняти його.  

Усі якості мислення людини формуються й розвиваються в діяльності. 

Змістовна й відповідно організована діяльність сприяє всебічному розвитку 

цінних якостей мислення особистості. 

11.6. Сутність та теорії інтелекту. Вимірюваність інтелекту 

Слово інтелект походить від латинського intellectus – розумний. Під 

інтелектом розуміють глобальну властивість людини, що забезпечує 

правильність сприймання і розуміння інформації, правильність мислення, 

гармонійність взаємодії з навколишнім світом. Погляди на інтелект пройшли 

певну трансформацію і суттєво залежать від методологічних поглядів 

дослідника та тих тестів, що використовують для дослідження цього феномену. 

Динаміка та фактори, що обумовлюють інтелект 

Інтелект, як і інші психічні утворення, протягом життя людини 

змінюється, тобто розвивається. Розвиток інтелекту як глобального утворення 

залежить від багатьох факторів. Ми розглянемо лише вплив віку, освіти та 

професійної діяльності. 

Таким чином, інтелект людини залежить від віку, рівня освіти та 

професійної діяльності, що вимагає інтелектуальної активності. 

Вимірювання інтелекту 

Необхідність вимірювання інтелекту викликана практичними потребами, 

і перш за все потребами навчання. У 1881 році у Франції було запроваджене 

обов’язкове початкове навчання. У переповнених класах об’єднувалися діти 

одного віку, але з різним рівнем психічного розвитку та інтелекту. Головною 



проблемою навчання виявилася повільна робота деяких дітей. Орієнтація на 

них призводила до відставання всього класу. У зв’язку з цим виникла 

необхідність селекції дітей за критерієм швидкості виконання завдань.  

У 70-х роках минулого століття наукова і практична цінність 

інтелектуальних тестів була поставлена під сумнів. Психологи поступово 

відмовляються від них. Величезна кількість інтелектуальних тестів різних 

авторів, на жаль, не вирішують задовільно завдань вимірювання інтелекту. 

Адже тести дозволяють визначати не стільки рівень інтелектуальних функцій, 

скільки знання чи обізнаність у певній галузі знань чи людської діяльності. Ось 

чому сьогодні тести інтелекту використовуються із застереженнями, а одержані 

результати інтерпретують не так категорично. 

11.7. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті 
Враження, що їх одержує 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. 

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. 

11.8. 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. 

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. 

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 на меті 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. 

11.9. Запам’ятовування і відтворення та їх різновиди 
Запам’ятовування — один з основних процесів пам’яті. Засадовими 

стосовно 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.  

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. 

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. 

Відтворення та його різновиди 
Відтворення – один з основних процесів пам’яті. Воно є показником 

міцності запам’ятовування і разом з тим наслідком цих процесів. Засадовою 

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. 

11.10. 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. 

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. 

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. 

11.11. 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. 

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. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 11 

1. Що називають мисленням? 

2. Поясніть абстрактний і опосередкований характер мислення. 

3. Дайте характеристику видів мислення. 

4. Що називається інтелектом? 

5. Які є теорії, що пояснюють інтелект? Динаміка інтелекту. 

6. Проаналізуйте фактори, що впливають на інтелект. 

7. Що називається увагою? 

8. Які є види відчуттів? 

9. Що називається пам’яттю? 

10. Назвіть функції пам’яті.  

11. Класифікація видів пам’яті. 

12. Дайте характеристику процесів пам’яті.  

 

ТЕМА 12. УВАГА. УЯВА 

План 

12.1. Поняття про увагу 

12.2. Фізіологічне підґрунтя уваги 



12.3. Моделі уваги 

12.4. Різновиди і форми уваги 

12.5. Властивості уваги 

12.6. Поняття про уяву. 

12.7. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю. 

12.8. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси 

12.9. Процес створення образів уява. 

12.10. Різновиди уяви 

12.11 Уява і особистість 
Ключові поняття теми: 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; 

уява, довільна уява, мимовільна уява, випереджальне відображення, репродуктивна 

уява, творча уява, мрія, дисоціація, аглютинація, наголошування, гіперболізація, 

схематизація, типізація. 

 

12.1. 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. 
У психології виокремлюють критерії уваги, які торкаються практично 

всіх аспектів психічної діяльності, від зовнішніх реакцій до суб’єктивних 

вражень: 

 зовнішні реакції – моторні, вегетативні, які забезпечують умови кращого 

сприйняття сигналу. До них належать поворот голови, фіксація очей, міміка і 

зосередження, затримка подиху, вегетативні компоненти орієнтованої реакції; 

 збільшення продуктивності пізнавальної діяльності. У цьому разі 

йдеться про підвищення ефективності «уважної» дії (перцептивної, мнемічної, 

розумової, моторної) порівняно з «неуважною»; 

 вибірковість (селективність) інформації. Цей критерій виражається в 

можливості активно сприймати, запам’ятовувати, аналізувати лише деяку 

частину інформації, яка надходить, а також реагувати лише на обмежене коло 

зовнішніх стимулів. Зарубіжний дослідник М.М. Ланге підкреслював, що увага 

– це відносне панування цього уявлення цієї миті; 

 ясність і виразність змістів свідомості, які є в полі уваги. Цей 

суб’єктивний критерій було висунуто в межах психології свідомості. Усе поле 

свідомості розділяють на фокальну сферу і периферію. Одиниці фокальної 

сфери свідомості уявляються стійкими, яскравими, а змісти його периферії 

чітко не розрізнені і зливаються в пульсуючу хмару невизначеної форми. Така 



структура свідомості можлива не тільки під час сприймання об’єктів, а й у 

спогадах і міркуваннях. 

12.2. 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. 

Вагомий внесок у з’ясування фізіологічного підґрунтя уваги зробив 

Олексій 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 збудження 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. 

12.3. Моделі уваги 

Дослідження, які почалися наприкінці 1950-х pp., проблеми уваги в межах 

когнітивної психології, зумовили нагромадження багатьох фактів і створення 

значної кількості моделей процесів уваги. Упродовж 40 років дослідники 

розвивали концепції, коректуючи свої погляди. Нині можна говорити про 

моделі не лише ранньої або пізньої селекції, а й раннього й пізнього Д. 

Бродбента, Д. Нормана, Д. Канемана. 

Моделі селекції. У 1958 р. було опубліковано книгу Дональд Бродбента 

«Сприйняття і комунікація», де він порівнював функціонування уваги з 

роботою електромеханічного фільтра, який здійснює добір (селекцію) 

інформації й канал передачі, який охороняє, від перевантаження. Термін 



прижився в психології, в результаті з’явилася значна кількість моделей уваги. 

Усі такі моделі можна умовно розділити на моделі ранньої і пізньої селекції. 

Було запропоновано й різні компромісні варіанти.  

Моделі ранньої селекції припускають, що інформацію відбирає на основі 

сенсорних ознак «фільтр», який працює за принципом «усе або нічого».  

Відповідно до моделей пізньої селекції, усю інформацію, яка надходить, 

паралельно опрацьовують і впізнають, після чого відібране зберігається в 

пам’яті, а інше дуже швидко забувається. 

Увага як передбачення. Моделі У. Найсера і Дж. Хохберга було 

запропоновано як альтернативу моделям селекції. Увагу в цих моделях 

розуміють як активне передбачення результатів сприйняття, яке веде до синтезу 

сенсорних даних на основі внутрішніх схем. Найсер поділяє всі пізнавальні 

процеси на два рівні: а) грубі швидкі рівнобіжні процеси передуважної 

обробки; б) докладні повільні послідовні процеси фокальної уваги. Він 

підкреслює циклічний характер, який розгортається в часі, пізнавальної 

активності. На його думку, безглуздо локалізувати «лійку» ближче до стимулу 

або до відповіді, тому що сприйняття активне і стимули нерозривно пов’язані з 

відповідями. Вибірковість – один з аспектів сприйняття, який забезпечується 

передбаченням необхідної інформації та безперервним настроюванням 

перцептивної схеми. 

Розробивши разом з колегами методику вибіркового споглядання, Найсер 

продемонстрував, що увага пов’язана не так з фільтрацією ознак, як з 

циклічною організацією діяльності, зокрема дій спостереження. 

Увага як зусилля. Моделі ресурсів. У 1973 р. Даніель Канеман опублікував 

свою монографію, у якій виклав розуміння уваги як розумового зусилля. Це 

стало початком теорій уваги «другого покоління». Мабуть, головна ідея всіх 

таких теорій – поняття ресурсу. На думку Канемана, кількість ресурсів, які 

лімітують розумові зусилля, у кожен момент часу виявляється величиною 

постійною, хоча вона і може змінюватися в певних межах під впливом 

активації. 

Моделі уваги й організаційна метафора. Розвиткові когнітивної 

психології сприяла «комп’ютерна метафора» (Величковський), яка проводила 

аналогію між моделями штучного інтелекту і людською психікою. 

Експерименти і моделі, які обговорювали впродовж останніх 30 років, привели 

до розуміння того, що когнітивні процеси людини не можна описати 

формально-логічно й розкрити через послідовно-блокову обробку інформації. 

Нейрональні моделі функціонування мозку стають основою для моделювання 

психічних функцій та машинних процесів. Для більш адекватного опису 

когнітивних процесів пропонують нові метафори. Найбільшу популярність має 

«організаційна метафора», яка дає змогу порівнювати психіку з організованим 

співтовариством взаємозалежних і водночас самостійних індивідів, подібно до 

великої автомобільної компанії або державної установи. 

Увага і керування діями. У теорії, яку розробив у 1950-х pp. 

П.Я. Гальперін, увагу трактують як функцію внутрішнього контролю за 

виконанням виконавчих та інтеріоризованих дій.  



Увага й рівнева організація діяльності. Ще одним перспективним 

напрямом у сучасних дослідженнях уваги є розгляд рівневої організації 

активності або діяльності, зокрема когнітивної діяльності. М. Познер. Він, на 

відміну від прихильників інших підходів, вважає, що увага пов’язана не лише зі 

свідомими діями, а й з автоматичною переробкою. Продуктивні дослідження 

уваги, на його думку, необхідно здійснювати одночасно в декількох аспектах: 

фізіологічному, когнітивному і феноменологічному. 

12.4. 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 зосередження. 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. 

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. 

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 післядовільній увазі мимовільність, свідоме 

зосередження на об’єкті діяльності та його окремих етапах і зменшується, проте 

цей різновид 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. 

12.5. 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.  

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.  

Відволікання настає тоді, коли відсутні чинники, які сприяють 

зосередженості та стійкості уваги, про що вже йшлося. 

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.  

Відволікання уваги не слід плутати з її переключенням. Переключення 

уваги – це навмисне її перенесення з одного предмета на інший, якщо цього 

потребує діяльність.  

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. 

Особливості виявлення властивостей уваги залежать від стану, 

інтенсивності, спрямованості та мотивації як пізнавальної, так і емоційно-

вольової діяльності.  

12.6. Методи дослідження уваги 

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.  

Методики, основані на селекції інформації. Початком досліджень уваги в 

когнітивній психології стала методика вибіркового слухання, яка вимагала від 

піддослідного відстежувати в часі тільки один тип інформації, ігноруючи 

інший. 

Метод вибіркового слухання К. Черрі, або «Вечірка з коктейлем». Суть 

методу в тому, що одночасно пред’являють два повідомлення. Під час 

бінаурального пред’явлення обидва повідомлення, записані на різні доріжки 

магнітофонної стрічки, подають одночасно в праве і ліве вухо.  

Метод вибіркового бачення У. Найсера. У. Найсер і Р. Беклен 

запропонували методику вибіркового бачення як альтернативу методиці Черрі. 

У цьому разі накладалися один на одного два відеозаписи.  

Методики, що вимагають розподілу уваги. До цього типу методик можна 

зарахувати і більш прості варіанти, які застосовують у нейропсихології.  

Методики пошуку – одні з найбільш поширених у дослідженні уваги. 

Знамениті таблиці Бурдона, таблиці Шульте, як і тест коректурної проби, є, 

фактично, завданням на зоровий пошук.  

Методики повного відтворення дають змогу досліджувати обсяг уваги 

через аналіз кількості одночасно запропонованих елементів, які суб’єкт може з 

ясністю сприйняти. 

Методики передналаштування. Метод передналаштування дає змогу 

досліджувати спрямовану увагу, яка є наслідком очікування стимулу.  

Методики реєстрації рухів оком спрямовані насамперед на дослідження 

напряму уваги під час виконання різної діяльності, наприклад, читання текстів, 

розглядання картинок або розв’язання шахових завдань. 

Методики, які використовують фізіологічні кореляти уваги. Одним з 

методів, який широко використовують у дослідженнях уваги тепер, – метод 

реєстрації викликаних потенціалів (ВП). 

12.7. Поняття про уяву 
Уява – це специфічно людський психічний процес, що виник і 

сформувався у процесі праці. Будь-який акт праці неодмінно містить в собі 

уяву.  

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. 

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. 

12.8. 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. 

Фантазія, яка відривається від реальної дійсності, стає безсилою, 

продукти такої фантазії перетворюються на порожнє мрійництво, 

прожектерство й можуть завдати шкоди. 

Отже, уява – це своєрідна форма відображення людиною дійсності, де 

виявляється активний випереджальний характер пізнання нею 

об’єктивності світу. 

12.9. 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. 

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. 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. 

12.10. Процес створення образів уяви 
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. 

 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.  



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.  

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. 

12.11. 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.  

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. 

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.  

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. 

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.  

Наукова уява виявляється у побудові гіпотез, проведенні експериментів, 

в узагальненнях, що їх роблять при створенні понять.  

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.  

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. 

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. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 12 

1. У чому полягає подібність та відмінність між коливанням та 

переключенням уваги? 

2. Які чинники викликають мимовільну увагу? 

3. Які існують властивості уваги? 

4. Дайте характеристику видів уваги.  

5. Які є відмінності між  уявою та уявленням? 

6. Які відмінності між уявою та образним  мисленням?  

7. Дайте характеристику видів уяви. 

8. Чим відрізняються відтворююча та творча уява? 

 

РОЗДІЛ V. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
ТЕМА 13. ЗДІБНОСТІІ 



План 

13.1. Поняття про здібності 

13.2. Структура здібностей 

13.3. Різновиди здібностей 

13.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні 

передумови. 
Ключові поняття теми: Здібності, структура здібностей, загальні здібності, 

спеціальні здібності, задатки, обдарованість, талант, геніальність. 

 

13.1. Поняття про здібності 
На тлі загальнолюдських фізичних і психічних особливостей у кожної 

людини помітно виокремлюються індивідуальні особливості, які 

позначаються на її житті, поведінці, діяльності. 

Фізичні індивідуальні особливості – це конституція організму, його 

фізіологічні процеси: гуморальні, ендокринні, нервові. У кожному окремому 

організмі ці процеси відбуваються своєрідно, хоча у них є багато спільного для 

всіх людей, що зумовлюється антропогенезом, тобто походженням і розвитком 

людини. 

Психічні індивідуальні особливості виявляються в різній швидкості 

реакцій, порогах чутливості, у властивостях уваги, пам’яті, спостережливості, 

кмітливості, в інтересах. Особливо яскраво вирізняються люди за 

індивідуальними здібностями: музичними, образотворчими, спортивними, 

художньо-літературними. 

Індивідуально-психологічні особливості – неповторна своєрідність 

психіки кожної людини. Природною передумовою індивідуальних 

особливостей людини є передусім спадкові та природжені біологічні 

особливості будови та функцій організму. Дитина народжується з властивими 

їй конкретними задатками, на ґрунті яких за життя залежно від умов виховання 

розвиваються й формуються притаманні певному індивіду будова та функції 

організму, особистісне психічне буття. 

Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявляються в 

темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній, емоційно-вольовій 

діяльності, потребах та інтересах. Особливості їх прояву залежать від 

виховання дитини. Індивідуальні риси характеру, як свідчать дослідження, 

досить яскраво виявляються вже в дошкільному віці. 

Серед істотних властивостей людини є її здібності. Здібності та 

діяльність, особливо праця, органічно взаємопов’язані 

Здібності – це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що 

виявляються в навчальній, трудовій, особливо науковій та іншій діяльності і є 

необхідною умовою її успіху. 

Здібності – це такі психологічні особливості людини, від яких 

залежить оволодіння знаннями, вміннями та навичками, але які самі по 

собі до знань, умінь і навичок не зводяться. 

Щодо знань, умінь і навичок здібності постають як певна можливість. 

Подібно до того, як вкинуте в землю зерно ще не є колоском, а тільки має змогу 



для його розвитку залежно від структури, складу, вологи ґрунту, погоди тощо, 

так і здібності людини є лише можливістю для оволодіння знаннями, вміннями, 

навичками. А те, чи перетворяться ці можливості на дійсність, залежатиме від 

багатьох чинників: форм і методів навчання та виховання, сімейних умов тощо. 

Психологія, заперечуючи тотожність здібностей та важливих компонентів 

діяльності – знань, умінь і навичок, підкреслює їх єдність. 

Тільки у процесі спеціального навчання можна встановити, чи має 

людина здібності до певного виду діяльності. Помилкою педагога є оцінювання 

як нездібних тих учнів, які не мають достатніх знань. 

Ігнорування відмінності між здібностями та знаннями в певний момент 

часто призводило до помилок в оцінюванні можливостей. Так, М. Гоголь – 

геніальний письменник – був оцінений свого часу як людина з посередніми 

здібностями. Молодий В. Суріков не був зарахований до Академії мистецтв, бо 

був оцінений як людина з посередніми художніми здібностями. Його ще 

недосконалі малюнки були приводом до цього. За три місяці В. Суріков 

оволодів технікою малюнка, необхідними вміннями й був зарахований до 

Академії мистецтв. 

Таким чином, між здібностями та знаннями існує складний зв’язок. 

Здібності залежать від знань, але здібності визначають швидкість та якість 

оволодіння цими знаннями. Щодо знань, умінь і навичок здібності швидше 

виявляються не в їх наявності, а в динаміці оволодіння ними, тобто в тому, 

наскільки за однакових умов людина швидко, глибоко, легко і міцно опановує 

знання та вміння. Тому можна зробити більш точне визначення здібностей. 

Здібності – це індивідуально-психологічні особливості особистості, які 

є умовою успішного здійснення певної діяльності й визначають відмінності 

в оволодінні необхідними для неї знаннями, вміннями та навичками. 

13.2. Структура здібностей 
Кожна здібність (наприклад, до малювання, музики, техніки, науки тощо) 

– це синтетична властивість людини, яка охоплює цілу низку загальних і 

часткових властивостей у певному їх поєднанні. 

До загальних властивостей особистості, які за умов діяльності постають 

як здібності, належать індивідуально-психологічні якості, що характеризують 

належність людини до одного з трьох типів людей, визначених І. Павловим як 

«художній», «розумовий» та «середній».  

Для «художнього» типу властиві яскравість образів, жива вразливість, 

емоційність. Таким людям легше опанувати діяльність художника, скульптора, 

музиканта, актора тощо. 

Для «розумового» типу характерне вміння оперувати абстрактним 

матеріалом, поняттями, математичними залежностями. 

До часткових властивостей людини, які, постаючи у певному 

поєднанні, входять до структури здібностей, належать: 

• уважність, тобто здатність тривало і стійко зосереджуватися на 

завданні, об’єкті діяльності (що складніше завдання, то більшої зосередженості 

воно потребує); 

• чутливість до зовнішніх вражень, спостережливість. 



Кожна здібність охоплює певні якості пам’яті людини: швидкість, міру, 

повноту запам’ятовування та відтворення. Особливо важливу роль у структурі 

здібностей відіграє здатність людини мислити, розкривати не дані 

безпосередньо зв’язки та відношення. Важливе значення тут мають такі якості 

мислення, як широта, глибина, якість, послідовність, самостійність, 

критичність, гнучкість.  

Якості мислення та пов’язаної з ним мови посідають важливе місце у 

структурі здібностей. 

Отже, здібності не можна розглядати просто як властивість. Це своєрідне 

й відносно стійке поєднання психічних властивостей людини, що зумовлює 

можливість успішного виконання нею певної діяльності. Недостатня 

розвинутість окремих властивостей може компенсуватися. Наприклад, люди, 

які не мають слуху чи зору, компенсують їх підвищеною дотиковою, нюховою, 

вібраційною чутливістю. 

13.3. Різновиди здібностей 
Загальними називаються здібності, які певною мірою виявляються в усіх 

видах діяльності – навчанні, праці, грі, розумовій діяльності тощо. Завдяки 

загальним здібностям люди успішно оволодівають різними видами діяльності, 

легко переходять від однієї діяльності до іншої. В учнів загальні здібності 

виявляються в успішному засвоєнні різних навчальних дисциплін. 

Спеціальні здібності виявляються у спеціальних видах діяльності. 

Наявність певних властивостей є підґрунтям спеціальних здібностей. Так, уява 

– важлива ознака літературних здібностей, абсолютний музичний слух – 

підґрунтя музичних здібностей. 

Формування здібностей залежить від культурного рівня суспільства. 

Розподіл праці зумовлює диференціацію, спеціалізацію здібностей. Розвиток 

здібностей особистості цілком залежить від попиту, на який, у свою чергу, 

впливають розподіл праці й породжені ним умови освіти людей. 

13.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні 

передумови 
У межах однієї здібності люди можуть виявляти різний рівень здібностей 

– низький, посередній, високий. Чим зумовлюються такі відмінності? Вони не 

є природженими, хоча ми іноді чуємо, наприклад, що «ця дитина здібна» чи «не 

здібна» від природи. 

На думку Ф. Галля, рівень розвитку психічних якостей пов’язаний з 

розміром окремих частин мозку, і якщо кістки черепа повністю відповідають 

вигинам та западинам у мозку, то за черепом людини можна визначити її 

здібності. Ф. Галль склав навіть так звану френологічну карту (від грецьк. 

phren – розум), де поверхня черепа була поділена на 27 частин, і кожна з цих ча-

стин відповідала певним психічним здібностям. 

Природжені передумови до розвитку здібностей називаються 

задатками. Під задатками розуміють природні можливості розвитку 

здібностей. Матеріальним їх підґрунтям є передусім будова мозку, кори його 

великих півкуль та її функціональні властивості. Ці відмінності зумовлені не 



тільки спадковою природою організму, а й утробним і позаутробним 

розвитком. 

Провідну роль у розвитку здібностей відіграють не задатки, а умови 

життя, навчання людей, їх освіта та виховання. Між здібностями і задатками 

існує не однозначний, а багатозначний зв’язок. Задатки є багатозначними. Які 

саме здібності сформуються на основі задатків, залежатиме не від задатків, а від 

умов життя, виховання та навчання. На ґрунті одних і тих самих задатків 

можуть розвинутися різні здібності. 

У розвитку здібностей важливу роль відіграє оволодіння знаннями, 

вміннями, досвідом. Видатні індивідуальні здібності людей в одній чи кількох 

галузях діяльності називають талантом, а самих людей – талановитими. Такі 

здібності виявляються у творчій діяльності, творчому розв’язанні складних 

практичних, теоретичних і художніх завдань. 

Найвищий щабель розвитку здібностей, що виявляються у творчій 

діяльності, результати якої мають історичне значення в житті суспільства, у 

розвитку науки, літератури, мистецтва, називають геніальністю. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 13 

1. Чи є здібності природженими властивостями? 

2. Чим відрізняються задатки і здібності? 

3. Які існують різновиди здібностей? 

4. Що відіграє провідну роль у розвитку здібностей? 

5. Розкрийте сутність рівнів розвитку здібностей: здібності, обдарованість, 

талант. геніальність. 

6. На підставі яких ознак можна охарактеризувати обдарованих дітей? 

 

ТЕМА 14. ТЕМПЕРАМЕНТ 

План 

14.1. Поняття про темперамент 

14.2. Типи темпераментів 

14.3. Основні властивості темпераменту 

14.4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту 

14.5. Роль темпераменту в діяльності людини 
Ключові поняття теми: темперамент, тип вищої нервової діяльності, сила 

нервових процесів, рухливість нервових процесів, врівноваженість нервових процесів, 

екстравертованість, інтровертованість, сензитивність, реактивність, пластичність, 

ригідність, резистентність. 

 

14.1. Поняття про темперамент 
Діяльність і поведінка людини зумовлюються не лише соціальними 

умовами життя, а й індивідуальними особливостями її психофізичної 

організації. Це виразно виявляється в темпераменті особистості. 

Темперамент (від лат. temperare – змішувати в належних 

співвідношеннях, підігрівати, охолоджувати, уповільнювати, керувати) 

характеризує динамічний бік психічних реакцій людини – їх темп, швидкість, 

ритм, інтенсивність.  



Отже, темперамент – це індивідуально-своєрідні властивості психіки, 

які визначають динаміку психічної діяльності, однаково виявляються в 

різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів і 

залишаються постійними в зрілому віці. 

Вчення про темперамент започатковане славнозвісним давньогрецьким 

лікарем і філософом Гіппократом. Гіппократ вважав, що життєдіяльність 

організму визначається співвідношенням між кров’ю, жовчю та слизом (лімфа, 

флегма).  

На основі цього погляду сформувалося вчення про чотири типи 

темпераменту: сангвінічний (від лат. sanguis – кров, перевага в організмі 

крові),  

флегматичний (від грецьк. phlegm-ma – слиз, перевага в організмі 

слизу),  

холеричний (від грецьк. chole – жовч, перевага в організмі жовчі) та  

меланхолійний (від грецьк. melas – чорний, похмурий та chole – жовч, 

перевага в організмі чорної жовчі).  

14.2. Типи темпераментів 
У сучасній психології користуються гіппократовою класифікацією типів 

темпераментів: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік. Кожному з цих 

типів властиві своєрідні психологічні особливості. 

Сангвініку властиві досить висока нервово-психічна активність, 

багатство міміки та рухів, емоційність, вразливість, лабільність. Разом з тим 

емоційні переживання сангвініка здебільшого неглибокі, а його рухливість при 

незадовільних виховних впливах спричинює недостатню зосередженість, 

похапливість, а то й поверховість.  

Холерику властиві високий рівень нервово-психічної активності та 

енергії дій, різкість і поривчастість рухів, сильна імпульсивність та яскравість 

емоційних переживань. Недостатня емоційна і рухова врівноваженість 

холерика може виявитися за відсутності належного виховання в нестриманості, 

запальності, нездатності контролювати себе в емоціогенних обставинах. 

Флегматик характеризується порівняно низьким рівнем активності 

поведінки, ускладненням переключення, повільністю і спокійністю дій, міміки і 

мовлення, рівними, постійними та глибокими почуттями і настроями. Невдале 

виховання може сприяти формуванню у флегматика таких негативних рис, як 

млявість, збідненість і слабкість емоцій, схильність до виконання лише звичних 

дій. 

Меланхоліку властиві низький рівень нервово-психічної активності, 

стриманість і приглушеність моторики та мовлення, значна емоційна 

реактивність, глибина і стійкість почуттів, але слабка їх зовнішня вираженість. 

При недостатньому вихованні у меланхоліка можуть розвинутися такі 

негативні риси, як підвищена аж до хворобливості емоційна вразливість, 

замкнутість, відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань за 

таких життєвих обставин, які на це не заслуговують. 

14.3. Основні властивості темпераменту 



Темперамент як динамічна характеристика психічної діяльності 

особистості має певні властивості, які позитивно або негативно позначаються 

на його проявах. Розрізняють такі основні властивості темпераменту, як 

сензитивність, реактивність, пластичність, ригідність, резистентність, 

екстравертованість та інтровертованість. 

Сензитивність – міра чутливості до явищ дійсності, що стосуються 

особистості. 

Реактивність – це особливості реакції особистості на подразники, що 

виявляються в темпі, силі та формі відповіді, а найяскравіше – в емоційній 

вразливості, і відображуються на ставленні особистості до навколишньої 

дійсності та до самої себе.  

Пластичність виявляється у швидкому пристосуванні до обставин, що 

змінюються. 

Ригідність – особливість, протилежна пластичності, складність або 

нездатність перебудовуватися при виконанні завдань, якщо цього потребують 

обставини. 

Резистентність – міра здатності опиратися негативним або 

несприятливим обставинам. Досить яскраво ця особливість виявляється у 

стресових ситуаціях, при значному напруженні в діяльності.  

Екстравертованість та інтровертованість – спрямованість реакцій та 

діяльності особистості назовні, на інших (екстравертованість) або на саму себе, 

на свої внутрішні стани, переживання, уявлення (інтровертованість).  

14.4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту 
Поєднання різного ступеня сили, врівноваженості та рухливості процесів 

збудження та гальмування дало підставу виокремити чотири основні типи 

нервової системи. 

1. Сильний, врівноважений, але рухливий – жвавий тип. 

2. Сильний, врівноважений, але інертний – спокійний, але 

малорухливий тип. 
3. Сильний, неврівноважений з переважанням збудження над 

гальмуванням – збудливий, нестриманий тип. 

4. Слабкий тип. 
Окреслену типологію нервової системи І. Павлов пов’язував з 

темпераментом. Користуючись термінологією темпераментів Гіппократа, він 

писав, що сангвінік – палкий, врівноважений, продуктивний тип, але лише 

тоді, коли у нього є багато цікавих справ, які його збуджують. Флегматик – 

врівноважений, наполегливий, продуктивний працівник. Холерик – яскраво 

бойовий тип, задерикуватий, легко й швидко збуджується. Меланхолік – 

помітно гальмівний тип нервової системи, для представників якого кожне 

явище в житті стає гальмівним агентом, він недовірливий, в усьому бачить 

погане, небезпечне. 

14.5. Роль темпераменту в діяльності людини 
Діяльність – трудова, навчальна, ігрова – висуває вимоги не лише до 

знань і рівня розумового та емоційно-вольового розвитку особистості, а й до 

типологічних особливостей нервової системи, а отже, до темпераменту людини. 



Залежно від змісту та умов діяльності сила, врівноваженість і рухливість 

нервової системи (темпераменту) особистості виявляються по-різному, 

відіграють позитивну або негативну роль. Там, де потрібна значна 

працездатність, витривалість, краще виявляє себе сильний тип нервової 

системи, а де слід виявити співчутливість, лагідність, краще виявляє себе 

слабкий тип нервової системи. 

Дослідженнями доведено, що на основі однакових властивостей вищої 

нервової діяльності можна сформувати істотно різні динамічні особливості 

особистості: у слабкого типу нервової діяльності – силу дій, у 

неврівноваженого – врівноваженість, у інертного – жвавість, рухливість. Такі 

зміни настають під впливом змістовного боку діяльності. Стиль діяльності 

кожної людини значною мірою залежить від типу вищої нервової діяльності, що 

входить до структури її темпераменту. Отже, у професійній орієнтації та підготовці 

до праці молоді потрібно зважати на особливості темпераменту. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 14 

1. Що визначає темперамент людини? 

2. Яку роль відіграє темперамент в праці та навчанні? 

3. Які існують теорії темпераменту?  

4. Назвіть сутність класифікації темпераментів за Гіппократом.  

5. Дайте характеристику типів темпераменту. 

6. Що є підґрунтям відмінностей людей за типом темпераменту? 

7. Чи завжди психологічний вік співпадає з хронологічним? 

8. Дайте характеристику жвавого типу нервової системи (сангвініка).  

9. Дайте характеристику спокійного типу темпераменту (флегматик).  

10. Дайте характеристику нестримного (холеричного) темпераменту.  

11. Якості слабкого типу нервової системи (меланхоліка). 

12. Які Ви знаєте властивості темпераменту? 

13. Особливості поведінки людей різного темпераменту в однакових 

ситуаціях (на прикладах). 

14. Чи впливає темперамент на стиль діяльності людини? 

15. Які Ви знаєте шляхи пристосування темпераменту до вимог діяльності? 

16. Який тип темпераменту краще підходить до професії педагога? 

 

ТЕМА 15. ХАРАКТЕР 

План 

15.1. Поняття про характер 

15.2. Структура характеру 

15.3. Основні риси типового характеру 

15.4. Природа характеру 

15.5. Формування характеру 
Ключові поняття теми: характер, структура характеру, тип характеру, 

акцентуація, акцентуація застрявання, акцентуація педантизму, акцентуація 

демонстрування, акцентуація тривожності, риси характеру, моральні риси характеру, 

вольові риси характеру. 

 



15.1. Поняття про характер 
Кожній людині крім динамічного боку дій, що виявляється в 

темпераменті, властиві істотні особливості, які позначаються на її діяльності та 

поведінці. Про одних говорять, що вони працьовиті, дисципліновані, скромні, 

чесні, сміливі, колективісти, а про інших – лінькуваті, хвалькуваті, 

неорганізовані, честолюбні, самовпевнені, нечесні, егоїсти, боягузи. Такі й 

подібні до них риси виявляються настільки виразно й постійно, що становлять 

собою типовий вид особистості, індивідуальний стиль її соціальної поведінки. 

Такі психологічні особливості особистості називаються рисами характеру. 

Отже, характер – це сукупність стійких індивідуально-психологічних 

властивостей людини, які виявляються в її діяльності та суспільній 

поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці, навколишньої 

дійсності та самої себе. 

Термін «характер» (від грецьк. character – «риса», «прикмета», 

«відбиток»). Введений він для позначення цих властивостей людини другом 

Аристотеля Теофрастом, який у «Характеристиках» описав з позицій мораліста 

31 тип людських характерів – людей хвалькуватих, базік, нещирих, нудних у 

розмові, улесливих та ін. Пізніше філософи та психологи засадовими стосовно 

пояснень і класифікації людських характерів робили або особливості будови та 

функцій тіла, або морально-етичні особливості суспільних стосунків людей, або 

їхні розумові властивості та досвід. 

Характер найбільше пов’язується з темпераментом, який, як відомо, 

визначає зовнішню, динамічну форму його вираження. 

Характер людини можна зрозуміти тільки в її суспільній діяльності, 

суспільних відносинах. 

15.2. Структура характеру 
Визначити структуру характеру означає виокремити в ньому провідні 

компоненти, без яких цілісність характеру уявити не можна. 

У структурі характеру необхідно розрізняти зміст і форму. Зміст 

характеру особистості визначається суспільними умовами життя та виховання. 

Вчинки людини завжди чимось мотивуються, на щось або на когось 

спрямовуються. Але за формою наміри, прагнення реалізуються по-різному. Це 

залежить і від обставин, ситуацій, у яких перебуває людина, і від особливостей 

її характеру, передусім від темпераменту. 

У структурі характеру виокремлюють такі його компоненти: 

спрямованість; переконання; розумові риси; емоції; волю; темперамент; 

повноту; цілісність; визначеність; силу. 

Спрямованість є провідною в структурі характеру особистості. Вона 

виявляється у вибірковому позитивному або негативному оцінному ставленні 

до вчинків і діяльності людей і самої себе. 

Переконання – знання, ідеї, погляди, що є мотивами поведінки людини, 

стають рисами її характеру й визначають ставлення до дійсності, вчинки, 

поведінку. Переконання виявляються в принциповості, непідкупності та 

правдивості, вимогливості до себе. Людина з твердими переконаннями здатна 

докласти максимум зусиль для досягнення мети, віддати, коли потрібно, своє 



життя заради суспільних справ. Безпринципним людям, кар’єристам ці риси 

характеру не властиві. 

Розумові риси характеру виявляються в розсудливості, 

спостережливості, поміркованості. Спостережливість і розсудливість сприяють 

швидкій орієнтації в обставинах. 

Емоції стають підґрунтям таких рис характеру, як гарячковість, 

запальність, надмірна або вдавана співчутливість, всепрощення або 

брутальність, грубість, «товстошкірість», нечутливість до страждань інших, 

нездатність співпереживати. Воля в структурі характеру зумовлює його силу, 

твердість. Отже, воля, як вважають, є стрижневим компонентом сформованого 

характеру. 

Темперамент у структурі характеру є динамічною формою його прояву. 

Характер – це єдність типологічного і набутого за життя досвіду. 

Повнота характеру – це всебічний розвиток основних його структурних 

компонентів: розумових, моральних, емоційно-вольових. Розсудливість вчинків 

такої людини завжди узгоджена з емоційною врівноваженістю та 

самовладанням. 

Внутрішня єдність рис характеру визначає його цілісність. Вона 

виявляється в єдності слова та діла або в її відсутності у вчинках.  

Особливо важливою в характері є його визначеність. Твердість і 

незалежність особистості в її прагненнях і переконаннях, у боротьбі за 

досягнення окреслених цілей свідчать про визначеність її характеру.  

Сила характеру виявляється в енергійних діях, завзятті та активності в 

діяльності, боротьбі за доведення справи до кінця, незважаючи на жодні 

перешкоди. Такі люди не бояться труднощів, уміють їх долати.  

Справжню людину – активного діяча, колективіста, патріота, 

інтернаціоналіста, гуманіста – характеризує єдність усіх компонентів її 

характеру. Проте єдність характеру не виключає того, що в різних ситуаціях у 

однієї й тієї самої людини по-різному виявляються зазначені компоненти та 

риси характеру. 

15.3. Основні риси типового характеру 
Особливості типового характеру виявляються при позитивному або 

негативному ставленні до праці, інших людей, самого себе, предметів та явищ 

дійсності. 

Ставлення до праці є однією з найістотніших рис характеру людини. 

Воно виявляється в повазі до праці, працелюбності або ж у зневазі до праці та 

працівників. Важливі риси у ставленні до праці: акуратність, сумлінність, 

дисциплінованість, організованість. 

Ставлення до інших людей виникає у міжособистісних контактах і 

зумовлюється суспільними умовами життя, які складаються історично і 

розкриваються в колективі.  

Ставлення до інших виявляється залежно від обставин і характеру 

оцінювання вчинків і в позитивних, і в негативних рисах характеру. 

Позитивними рисами характеру культурної людини є справедливість, 

дотримування слова, щедрість, доброзичливість, чесність, принциповість. 



Засадові стосовно них – гуманістичні моральні якості людей, ідейні 

переконання, прогресивні прагнення. 

До негативних рис характеру належать відчуженість, замкнутість, 

заздрість, скупість, зневага до інших, хвалькуватість, гординя, схильність до 

безпідставного кепкування та глузування, причіпливість, схильність до 

пустопорожніх суперечок, заперечення істини, дріб’язковість, мізантропія.  

Ставлячись до вчинків і поведінки інших, людина формує власні риси 

характеру за аналогією чи протиставленням. Ставлення до самої себе – 

позитивне або негативне – залежить від рівня розвитку самосвідомості, 

здатності оцінювати себе. Такі риси характеру, як скромність, почуття власної 

гідності, вимогливість до себе, відповідальність за справу, схильність віддавати 

себе, свої сили колективу, державі, свідчать про високий рівень розвитку 

самосвідомості особистості. 

Разом з тим деяким людям властиві негативні риси: нескромність, 

хвалькуватість, кар’єризм, гординя, самовпевненість тощо. 

Акцентуалізація – це по суті ті ж індивідуальні риси, які мають 

тенденцію до переходу в паталогічний стан. При більшій проявленості вони 

накладають відбиток на особистість і в решті решт можуть набути 

паталогічного характеру, руйнуючи структуру особистості. 

Розглянемо найхарактерніші прояви акцентуації. 

Застрявання в стані збудження на впертості, недовірливості, 

нетерпимості до заперечень у дискусіях. У спокійному стані такі люди 

виявляють відповідальність і розсудливість при розгляді справ. 

Педантизм виявляється в крайньому, нічим не виправданому формалізмі 

при вирішенні справи, в дотриманні «букви», хоча це й шкодить справі, у 

міркуванні типу «коли б чого не трапилося». 

Демонстративні характери виявляють амбіційність, їм властиве 

хизування, зухвалість, де потрібно погодитися, вони заперечують очевидне: «це 

неможливо», «я цього не розумію». За звичайних умов такі особистості здатні 

погоджуватися, досягати значних творчих успіхів. 

Екзальтовані особистості надмірно захоплюються, вихваляють те, що на 

це не заслуговує, легко збуджуються в радощах або сумують аж до розпачу, 

їхні реакції на вчинки свої або інших людей загострено емоційні, афективні. 

Тривожні характери в усьому чекають небезпеку, виявляють підвищену 

боязливість, соромливість, розгубленість, здатні сховатися від небезпечного, 

поступитися навіть слабшому, втекти від нього, якщо він чимось погрожує. 

Інтровертовані особистості замкнуті, свої думки та переживання 

спрямовують на самих себе, на свій внутрішній світ, уникають контактів з 

іншими, не пристосовані до обставин. Вважають, що аутизм підлітків більше 

властивий інтровертованим особистостям. 

Екстравертовані особистості прагнуть до спілкування, контактів з 

іншими, багато говорять про себе, хвалькуваті, зосереджуються переважно на 

зовнішніх явищах, а не на собі, схильні погоджуватися з усім, що їм 

пропонують.  

15.4. Природа характеру 



У процесі життя у людини утворюються динамічні стереотипи, тобто 

система нервових зв’язків у корі великих півкуль головного мозку, яка виникає 

під впливом різноманітних подразнень, що діють у певній послідовності та 

певній системі. Багаторазові повторення таких подразнень спричиняють 

утворення міцних нервових зв’язків, які потім виявляються дедалі легше та 

автоматичніше, без особливого нервового напруження. Утворення та 

перероблення динамічних стереотипів потребують значної, часом важкої 

роботи нервової системи. Динамічні стереотипи утворюють фундамент звичних 

дій, рис характеру, які, як уже зазначалося, здебільшого виявляються мимоволі. 

Отже, характер особистості є складним синтезом типу нервової 

діяльності та життєвих вражень, умов життя, виховання. Жива істота, 

писав І. Павлов, з дня народження зазнає найрізноманітніших впливів 

навколишнього середовища, на які вона неминуче повинна відповідати певною 

діяльністю, що часто закріплюється на все життя і виявляється у певних рисах 

характеру. Отже, характер, вважав І. Павлов, «є сплав з рис типу та змін, 

зумовлених середовищем». 

Люди народжуються з різними особливостями функціонування головного 

мозку, що зумовлюється типом нервової системи, але ці фізіологічні 

відмінності людей є лише передумовою для формування в процесі життя різних 

морально-психологічних якостей, зокрема і відмінностей у характері. Те, що в 

одній сім’ї за схожих умов виростають діти з різними рисами характеру, не 

може бути доказом природженості рис характеру. Адже однакових умов у 

вихованні дітей не буває. Багатогранність спілкування, обставин, в які 

потрапляють діти, їхніх переживань створює надзвичайно різноманітні умови 

життя та виховання дітей. 

15.5. Формування характеру 
Формування характеру – це процес становлення стійких психологічних 

утворень особистості під впливом об’єктивних і спеціально створених для 

цього умов, коли її дії та вчинки в результаті їх багаторазових повторень стають 

звичними й визначають типову модель її поведінки. 

Серед чинників, які мають для людини життєве значення і впливають на 

формування її характеру, особлива роль належить вихованню. Виховання 

організовує обставини життя і спрямовує в потрібному напрямі життєві впливи, 

підкріплює їх, створює відповідне ставлення до навколишньої дійсності 

особистості, що формується. Разом з тим воно гальмує негативні впливи, пере-

шкоджає закріпленню небажаних звичок і рис її поведінки. 

Відмінності в характерах помітні вже у дітей молодшого дошкільного 

віку. У цьому віці, як показує досвід виховання в дитячих садках, досить 

виразно виявляються такі риси: товариськість, колективізм, ласкавість, 

сміливість, соромливість, замкнутість, охайність, точність, терплячість або 

примхливість, впертість, різкість та ін. Прояви рис характеру у цьому віці 

близько стосуються темпераменту. 

Особливо важливе виховання характеру в підлітковому віці. Підліток уже 

не дитина, у нього гострий інтерес до навколишньої дійсності, дуже велика 

активність, прагнення до праці – фізичної та розумової. Потрібно навчитися 



організовувати цю активність, навчити підлітків діяти дружно, займатися 

громадською роботою, працювати організовано. Треба мати на увазі те, що 

неврахування у вихованні вікових особливостей підлітків дуже часто зумовлює 

негативізм, браваду, неслухняність, нестриманість, невмотивовані вчинки. 

Разом з тим підлітки чутливі до думки колективу. Вони дорожать оцінкою 

колективом їхньої трудової, навчальної та спортивної діяльності, керуються 

нею у своїй поведінці, і це відіграє значну роль у формуванні їхнього 

характеру. 

Успішне формування рис характеру потребує єдності виховних заходів 

сім’ї, школи та соціального середовища, громадськості. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ТЕМИ 15 

1. Які риси особистості поєднує в собі характер? 

2. Чи можливі суперечності між змістом і формою характеру? 

3. Які компоненти можна відокремити в структурі характеру? 

4. Які риси характеру особистості є типовими, а які – нетиповими? 

5. У чому виявляється акцентуація характеру особистості? 

6. Як пов’язані між собою характер і темперамент? 

7. Що входить до структури характеру? 

8. Назвіть типове та індивідуальне у характері людини. 

9. Чи існують у характері сталі риси? 

10. Чим можна пояснити, що найповніше характер виявляється в складних, 

критичних ситуаціях? 
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Ректорська контрольна робота з дисципліни Психологія загальна 

Варіант 1 

ОО рівень 

1. Психологія – це ... 

а) наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в 

житті людини; 

б) наука, що вивчає факти, механізми та закономірності розвитку і функціонування 

психіки; 

в) процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів. 

2. Ідеї яких видатних вчених належать до певних етапів становлення 

психології... 
а) перший етап;   а) Декарт, Спіноза, Локк; 

б) другий етап;   б) Вундт, Фехнер, Сєченов, Павлов, Фрейд; 

в) третій етап;   в) Демокрит, Платон, Аристотель. 

3. За змістом розрізняють таки види тестів... 

а) результативності; 

б) стандартизовані; 

в) інтелекту та здібностей; 

г) досягнень та оцінювання рівня розвитку особистості. 

4. Вільне інтерв’ю характеризується... 

а) гнучкістю тактики;  

б) урахуванням індивідуальних особливостей; 

в) природністю умов; 

г) проведення опитування за чітко визначеною схемою. 

5. Які основні види діяльності, що забезпечують існування та формування 

людини як особистості, виділяють? 

а) гра; 

б) навчання; 

в) активний відпочинок; 

г) праця. 

6. Винесення внутрішніх, розумових дій назовні називають: 

а) інтеріорізацією; 

б) інтровертованістю; 

в) екстеріорізацією; 

г) екзальтованістю. 

7. Усне мовлення поділяється на ... 

а) контекстуальне; 

б) монологічне; 

в) діалогічне; 

г) змішане. 

ПА рівень 

8. Розкрийте поняття Психічні процеси. 

ПС рівень 

9. Охарактеризуйте напрями психологічної науки – гештальтпсихологія. 



10. Охарактеризуйте перший із основних блоків головного мозку: Блок тонусу 

кори, або енергетичний блок мозку 

11. Охарактеризуйте узагальнення незалежних характеристик як метод 

психологічного дослідження. 

Ректорська контрольна робота з дисципліни Психологія загальна 

Варіант 1 

ОО рівень 

1. Психологія – це ... 

а) наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в 

житті людини; 

б) наука, що вивчає факти, механізми та закономірності розвитку і функціонування 

психіки; 

в) процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів. 

2. Ідеї яких видатних вчених належать до певних етапів становлення 

психології... 
а) перший етап;   а) Декарт, Спіноза, Локк; 

б) другий етап;   б) Вундт, Фехнер, Сєченов, Павлов, Фрейд; 

в) третій етап;   в) Демокрит, Платон, Аристотель. 

3. За змістом розрізняють таки види тестів... 

а) результативності; 

б) стандартизовані; 

в) інтелекту та здібностей; 

г) досягнень та оцінювання рівня розвитку особистості. 

4. Вільне інтерв’ю характеризується... 

а) гнучкістю тактики;  

б) урахуванням індивідуальних особливостей; 

в) природністю умов; 

г) проведення опитування за чітко визначеною схемою. 

5. Які основні види діяльності, що забезпечують існування та формування 

людини як особистості, виділяють? 

а) гра; 

б) навчання; 

в) активний відпочинок; 

г) праця. 

6. Винесення внутрішніх, розумових дій назовні називають: 

а) інтеріорізацією; 

б) інтровертованістю; 

в) екстеріорізацією; 

г) екзальтованістю. 

7. Усне мовлення поділяється на ... 

а) контекстуальне; 

б) монологічне; 

в) діалогічне; 

г) змішане. 

ПА рівень 



8. Розкрийте поняття Психічні процеси. 

ПС рівень 

9. Охарактеризуйте напрями психологічної науки – гештальтпсихологія. 

10. Охарактеризуйте перший із основних блоків головного мозку: Блок тонусу 

кори, або енергетичний блок мозку 

11. Охарактеризуйте узагальнення незалежних характеристик як метод 

психологічного дослідження. 
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Практичне заняття № 1. 

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАДАЧІ ТА СУЧАСНІ НАПРЯМКИ І 

ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ. 

План 

1. Сутність психології як науки.  

2. Структура психології та головні галузі психологічних знань. 

3. Зв'язок психології з іншими науками. 

4. Основні історичні етапи становлення психології. 

5. Напрями психологічної науки. 

Ключові поняття теми: психологія, загальна психологія, соціальна 

психологія, вікова психологія, практична психологія, психіка, механізми психіки, 

психічні процеси, психічні властивості, психічні стани, когнітивна психологія, 

гуманістична психологія, трансперсональна психологія, психоаналіз, 

біхевіоризм, гештальтпсихологія, діяльність, психічне відображення, рефлекс, 

свідомість, несвідоме. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 ―Основні етапи становлення психології як науки‖ 

 ―Внесок вітчизняної школи психологів у розвиток психологічної 

науки‖ 

 ―Етапи історичного розвитку психології‖, 

 ―Завдання сучасної психології‖,  

 ―Методологічні проблеми сучасної психології‖,  

 ―Взаємозв’язок психології з іншими науками‖,  

 ―Структура сучасної психології‖. 

 

Практичне заняття № 2. 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ.  

План 

1. Методологічні методи психології. 

2. Метод спостереження та його види. 

3. Експеримент, види експерименту. 

4. Основні етапи психологічного дослідження. 

Питання для самостійного опрацювання 

Ключові поняття теми: метод, принцип об’єктивності, методи 

інтроспекції, спостереження, експерименту, бесіди, тести, соціометрії, 

аналізу продуктів діяльності, анкетування, узагальнення незалежних 

характеристик, самооцінки, генетичний метод, кількісний аналіз результатів 

дослідження, якісний аналіз дослідження. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 ―Характеристика основних методів дослідження в психології‖,  

 ―Етапи психологічного дослідження‖. 



 ―Вимоги до організації психологічного дослідження‖,  

 ―Класифікація методів дослідження‖ 

 

Практичне заняття № 3. 

ДОПОМІЖНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ: ОПИТУВАННЯ, 

ТЕСТУВАННЯ, ВИВЧЕННЯ ПРОДУКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

План 

1. Метод опитування: бесіда як його вид. 

2. Інтерв’ювання як вид опитування. 

3. Анкетування як метод психології. 

4. Тестування як метод психології. 

5. Вивчення продуктів діяльності як метод психологічного 

дослідження. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особливості застосування методу анамнезу в психології. 

2. Характеристика методу експертних оцінок у загальній психології. 

3. Моделювання як метод психологічного дослідження та його види. 

4. Особливості використання методу самоспостереження та самозвіту. 

5. Характеристика методу контент-аналізу. 

Ключові поняття теми: метод, принцип об’єктивності, методи 

інтроспекції, спостереження, експерименту, бесіди, тести, соціометрії, 

аналізу продуктів діяльності, анкетування, узагальнення незалежних 

характеристик, самооцінки, генетичний метод, кількісний аналіз результатів 

дослідження, якісний аналіз дослідження. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 ―Характеристика допоміжних методів дослідження в психології‖,  

 ―Етапи психологічного дослідження‖. 

 ―Вимоги до організації психологічного дослідження‖,  

 ―Класифікація методів дослідження‖,  

 

Практичне заняття № 4. 

ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ.  

План 

1. Структура і функціонування центральної нервової системи людини. 

2. Загальні уявлення про основні фізіологічні механізми 

функціонування мозку. 

Ключові поняття теми: нервова система, центральна нервова 

система, спинний мозок, головний мозок, нейрони, синапси, рецептор, 

аналізатор, закон індукції нервових процесів, гальмування, збудження, 

периферійна нервова система, ретикулярна формація, динамічний стереотип, 

безумовний рефлекс, умовний рефлекс. 

Питання для самостійного опрацювання 



1. Еволюція умовно-рефлекторного розуміння психіки від І.П.Павлова 

до сучасних психологічних концепцій: 

- модель концептуальної рефлекторної дуги за Є.М. Соколовим; 

- психофізіологічна поведінкова теорія К.Халла; 

- модель функціональної системи за П.К. Анохіним; 

- функціональні блоки мозку за А.Р.Лурією. 

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. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 ―Рефлекторна природа психічного‖,  

 ―Анатомо-фізіологічний механізм рефлекторної діяльності‖, 

 ―Будова нервової системи‖, 

 ―Психіка – властивість мозку‖, 

 ―Безумовні та умовні рефлекси‖, 

 ―Динаміка збудження і гільмування в умовно-рефлекторній 

діяльності‖, 

 ―Аналітико-синтетична діяльність великих півкуль головного 

мозку‖, 

 ―Системність у роботі великих півкуль‖,  

 ―Перша і друга сигнальні системи‖. 

 

Практичне заняття № 5. 

МОЗОК І ПСИХІКА. МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ. 

ПСИХІКА І СВІДОМІСТЬ. План 

1. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. 

1.1. Проблема співвідношення мозку і психіки. 

1.2. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу. 

2. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. 

3. Розвиток психіки в онтогенезі (філогенезі). 

Питання для самостійного опрацювання 

Ключові поняття теми: подразливість, тропізми, чутливість, інстинкт, 

научіння, свідомість, самосвідомість, несвідоме, над свідоме, ментальність, 

онтогенез, філогенез 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 ―Система і рівні основних форм відображення‖,  

 ―Наукові погляди на сутність психіки‖, 



 ―Особливості психічного відображення‖, 

 ―Механізми психіки людини‖, 

 ―Психіка і свідомість‖, 

 ―Свідомість, структура свідомості‖, 

 ―Самосвідомість людини. Неусвідомлені форми психічної 

діяльності людини‖, 

 ―Розвиток психіки в філогенезі. Психіка як результат еволюції 

матерії‖, 

 ― Розвиток психіки в філогенезі. Подразливість. Тропізми‖, 

 ―Розвиток психіки в філогенезі. Інстинктивні форми поведінки 

тварин‖, 

 ― Розвиток психіки в філогенезі. Індивідуально набуті форми 

поведінки‖, 

 ―Розвиток психіки в філогенезі. Інтелектуальна поведінка тварин‖, 

 ―Розвиток психіки в філогенезі.  Стадії і рівні розвитку психіки й 

поведінки тварин‖, 

 ― Розвиток психіки в філогенезі. Спілкування і ―мова‖ тварин‖, 

 ―Залежність психіки від середовища і будови органів‖, 

 ―Виникнення свідомості в процесі трудової діяльності та її 

суспільно-історична природа‖ 

 

Практичне заняття № 6 . 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ.  

План 

1. Поняття про діяльність. Мета та мотиви діяльності. 

2. Структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. 

3. Перенесення та інтерференція навичок. 

4. Основні різновиди діяльності. Творча діяльність. 

5. Основні характеристики активності і діяльності. 

Підготувати реферат за вибором 

1. Головні відмінності діяльності людини від активності тварин. 

2. Структура діяльності та активності. 

3. Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності. 

4. Види діяльності, їхня характеристика. 

5. Освоєння та перетворення діяльності в процесі її розвитку. 

Діяльність і особистість. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Енергопотенціал людини та її здатність до діяльності. 

2. Психологічний зміст натхнення як творчого стану. 

3. Основні підходи до класифікації мотивів діяльності. 

4. Порівняльна характеристика процесуальної та особистісної 

саморегуляції. 

5. Характерні риси гри як одного із видів діяльності. 

6. Характерні риси навчання як виду діяльності. 



Основні поняття 

Активність, поведінка, діяльність, мотив, мета, інтеріоризація, 

екстеріоризація, зворотна аферентація, дія, рух, уміння, навички, вправляння, 

автоматизація навички, перенесення навички, інтерференція, гра, навчання, 

праця. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

«Поняття про діяльність», 

«Класифікація діяльності». 

 

Практичне заняття № 7. 

МОВА І МОВЛЕННЯ 

План 

1. Поняття про мову та мовлення, їх функції. 

2. Фізіологічні механізми мовної діяльності. 

3. Різновиди мови та мовлення. 

4. Стилі мовлення (науковий, побутовий, діловий, художній, 

публіцистичний). 

Підготувати реферат за вибором 

1. Вербальні і невербальні засоби спілкування. 

2. Функції мови і мовлення. 

3. Відмінності між мовою і мовленням. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення мовлення і мислення. 

2. Феномен егоцентричного мовлення. 

Основні поняття 

Мова, знак, знакова система, семантика, словниковий склад, граматична 

будова сигніфікативна функція мови, функція вираження змісту предмета 

інформації, мовлення, зовнішнє мовлення, діалогічне мовлення, монологічне 

мовлення, письмове мовлення, усне мовлення, внутрішнє мовлення, афазія, 

розлади фонематичного слуху.. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

«Функції мовлення», 

«Основні групи механізмів мовлення», 

«Фізіологічні механізми мовлення», 

«Психологічна модель походження і формування мовлення», 

«Види мовлення», 

«Розлад мовлення». 

Практичне заняття № 8. 

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ.  

План 
1. Індивід, особистість, індивідуальність. 

2. Класифікація типів та природа особистості у психологічних теоріях. 



3. Струкрура особистості (за Артуром Володимировичем 

Петровським, Костянтин Костянтиновичем Платоновим, Зігмунтом Фройдом). 

4. Самосвідомість та «Я-концепція» особистості. Когнітивний, 

емоційно-оціннний, поведінковий компоненти.  

5. Самооцінка особистості: за рівнем, за співвіднесенням з реальними 

успіхами, за особливістю функціонування. 

6. Формування та розвиток особистості: періодизація Даніїла 

Борисовича Ельконіна.  

7. Стадії розвитку особистості за Ерік Хомбургером Еріксоном. 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Свідомість і самосвідомість як продукт природної та соціальної 

еволюції людини. 

2. Форми і методи самовиховання як фактор самовдосконалення 

особистості. 

3. Біогенетична і соціогенетична концепція розвитку особистості. 

4. Психологічні механізми та основні етапи соціалізації особистості. 

Індивідуальне завдання 

1. Психологічне дослідження особистості. 

Основні поняття 

Особистість, 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; 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 «Поняття про  особистість», 

«Сучасні теорії особистості», 

«Структура особистості (сучасна, за Сергієм Леонідовичем 

Рубінштейном, К.К. Платоновим, Алексендром Григоровичем Ковальовим)», 

«Активність особистості», 

«Класифікація потреб (види потреб)», 

«Класифікація потреб (вищі потреби)», 

«Спрямованість особистості», 

«Види мотивів», 

«Характеристика усвідомлених мотивів», 

«Характеристика інтересів», 

«Форми прагнень (мрія, пристрасті, ідеал)», 

«Неусвідомлені мотиви», 

«Самосвідомість особистості», 

«Я-образ», 

«Самооцінка», 

«Рівень домагань особистості», 

«Концепції розвитку особистості», 

«Рушійні сили розвитку особистості», 



«Основні властивості особистості» 

 

Практичне заняття № 9. 

СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ. 

План 
1. Психологічні механізми міжособистісних стосунків. 

2. Міжособистісні стосунки як основа соціалізації особистості. 

3. Класифікація груп у психології. Рівні соціально-психологічного 

розвитку груп. 

4. Вплив групи на особистість та особистості на групу.  

5. Референтні групи й особистість. 

6. Проблема конформізму та нонконформізму. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Соціальні еталони та стереотипи як стабілізуючі фактори психіки. 

2. Взаєморозуміння – важлива умова встановлення й розвитку 

міжособистісних стосунків. 

3. Група і її роль у розвитку людини як особистості. 

4. Психологічні прояви співчуття особистості в групі. 

Основні поняття 

Група, реальна група, умовна група, референтна група, офіційна група, 

неофіційна група, колектив, конформізм, статус, лідер, внутрішньогрупова 

диференціація, «зірки», «ізольовані», соціометрична матриця, соціограма. 

 

Практичне заняття № 10. 

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 

План 

1. Поняття про спілкування. 

2. Функції спілкування. 

3. Механізми спілкування. 

4. Різновиди та рівні спілкування. 

5. Позиція партнерів при контакті. 

6. Моделі спілкування. 

Основні поняття 

Спілкування, комунікація, інформація, вербальне спілкування, невербальне 

спілкування, комунікативна функція спілкування, інтерактивна функція 

спілкування, рефлексія, перцептивна функція спілкування, інтерпретація, 

стереотипізація, міжособистісне спілкування, особистісно-групове спілкування, 

міжгрупове спілкування, опосередковане спілкування, безпосереднє спілкування, 

довготривале спілкування, короткочасне спілкування, завершене спілкування, 

незавершене спілкування. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Методики на виявлення стилів та типів спілкування. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти кросворд з теми 

 



Практичне заняття № 11-12. 

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 

План 

1. Поняття та структура конфліктів. 

2. Типологія конфліктів. 

3. Сутність, причини та структура внутрішньоособистісного 

конфлікту. 

4. Міжособистісні конфлікти, типологія, причини. 

5. Аналіз конфліктного стану і ситуації. 

6. Прийоми та стилі розв’язання або приглушення конфліктів. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Соціально-психологічний аналіз внутрішньоособистісних 

конфліктів. 

2. Соціально-психологічний аналіз міжособистісних конфліктів. 

3. Форми, результат і критерії завершення конфліктів. 

4. Умови і фактори конструктивного розв’язання конфліктів. 

Основні поняття 

Конфлікт, внутрішньоособистісний конфлікт, міжособистісний 

конфлікт, конфліктна поведінка, пристосування, ухилення, компроміс, 

співробітництво, конкуренція, конструктивний прийом, деструктивний 

прийом  

Завдання для самостійної роботи 

1. Провести методики на визначення конфліктності особистості 

 

Практичне заняття № 13. 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. ВІДЧУТТЯ. 

План 

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. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Зв’язок відчуттів з властивостями зовнішнього і внутрішнього 

середовища організму. 

2. Психофізіологічні механізми формування відчуттів. 

3. Зміна чутливості аналізаторів та її причини. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Знайти методики для вияву рівня розвитку відчуття та дослідити 

свою особистість. 

Основні поняття 

Відчуття, аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, 

нижній абсолютний поріг чутливості, адаптація, закон Вебера-Фехнера, 

сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція; 



Практичне заняття № 14. 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. СПРИЙМАННЯ. 

План 

І. Пізнавальні психічні процеси. 

1. Поняття про сприймання, його фізіологічна основа. 

2. Властивості та індивідуальні особливості сприймання. 

3. Класифікація та види сприймання. Сприймання та спостереження. 

Питання для самостійного опрацювання 

І. Пізнавальні психічні процеси. 

1. Спільне та відмінне у сприйняттях та відчуттях, їхня роль у 

життєдіяльності людини. 

2. Зв’язок сприймання та моторики людини. Активний характер 

відчуттів і сприймань у взаємодії людини із середовищем. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Знайти методики для вияву рівня розвитку сприймання, відчуття та 

дослідити свою особистість. 

Основні поняття 

Сприймання, сприйняття, перцепція, аперцепція, спостереження, 

предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, 

категоріальність, вибурковість, динамічний стереотип, установка, ілюзії, 

галюцинації. 

 

Практичне заняття № 15. 

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ. ПРИРОДА ЕМОЦІЙ ТА 

ПОЧУТТІВ. ВОЛЯ. 

План 

1. Поняття про емоції та почуття, їхня фізіологічна основа. 

2. Теорії емоцій (еволюційна теорія Ч. Дарвіна, теорія У. Джеймса-

Ланге, теорія Кеннона-Барда, активаційна теорія Ліндсея-Хебба, теорія 

когнітивного дисонанса Л.Фестінгера, теорія С. Шехтера, інформаційна теорія 

П.В.Сімонова). 

3. Види емоцій (прості і складні; вроджені і набуті) і почуттів 

(моральні, інтелектуальні, естетичні), їхня характеристика. 

4. Загальні властивості емоцій і почуттів. 

5. Форми переживання емоцій і почуттів (афекти, настрої, стрес, 

пристрасті, потяги; емоційні стани: страх, тривога, сором, гнів, роздратування, 

радість та ін.) 

6. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції волі 

(спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча). 

7. Теорії волі (інтелектуалістична, емоційна, волюнтаристична). 

8. Природа волі (реактивна, рефлекторна, мотиваційна, регуляційна, 

―вольового вибору‖). 

9. Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція поведінки: 

внутрішня і зовнішня. Критерії вольової поведінки. Вольові дії (довільні і 



мимовільні). Простий і складний вольовий акт. Потяг, бажання, хотіння як 

форми прояву волі. Розлади складної вольової дії: абуляція та апраксія. 

10. Класифікація вольових якостей особистості: первинні (базальні) – 

сила волі, енергійність, наполегливість, витримка, сміливість тощо; вторинні 

(характерологічні) – хоробрість, рішучість, упевненість у собі, самоволодіння 

та ін.; третинні (морально-ціннісні) – відповідальність, принциповість, 

обов’язковість, ініціативність, діловитість та ін. 

11. Розвиток та виховання вольової активності людини: позитивні та 

негативні вольові якості. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Зв’язок емоцій і почуттів з потребами людини. 

2. Емоції, почуття та людська індивідуальність. 

3. Роль емоцій і почуттів у сфері людських взаємин. 

4. Зв’язок моторики з емоційною сферою людини. 

5. Вплив органічних станів людини на її емоції та почуття. 

6. Зв’язок вольової регуляції поведінки з боротьбою мотивів, 

потребами і цілями людини. Воля і рефлексія. 

7. Проблема взаємозв’язку високого рівня свідомості та ―сили волі‖ 

особистості. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Діагностика власної емоційної спрямованості або самопочуття. 

2. Дослідження рівня суб’єктивного контролю (варіанти шкали локус 

контролю Дж. Роттера). 

3. Діагностика власної сили волі. 

Основні поняття 

Емоції, почуття, амбівалентність почуттів, модальність почуттів, 

стрес, афект, настрій, потяг, пристрасть, емпатія, ейфорія, психічна 

депривація, фрустрація, депресія, страх, тривога, сором, симпатія, радість, 

гнів, зневага, іронія, відраза, горе. 

Воля, активність, локус контролю (внутрішній і зовнішній), бажання, 

хотіння, первинні, вторинні і третинні вольові якості, вольове зусилля, вольові 

дії (проста і складна), боротьба мотивів, сила волі, безвілля, абулія, апраксія. 

 

Практичне заняття № 16. 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. МИСЛЕННЯ.  

План 

1. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. 

2. Основні теорії мислення. Концепції розвитку мислення в 

онтогенезі. 

3. Мислительні процеси та операції, їхня характеристика. 

4. Види мислення, їхні особливості та характер взаємодії. 

5. Індивідуальні особливості мислення. 

6. Стимулювання розвитку мислення за допомогою техніки 

―брейнстормінга‖. 

Питання для самостійного опрацювання 



1. Проблема генетичного зв’язку мислення і мовлення. Мовлення як 

матеріальна основа мислення. 

2. Альтернативні підходи до розвитку мислення. 

3. Зв’язок між коефіцієнтом інтелекту і життєвими успіхами. 

4. Поняття штучного інтелекту: проблема створення і 

функціонування. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Знайти методики для вияву рівня розвитку, характеристик мислення та 

дослідити свою особистість. 

Основні поняття 

Мислення, розуміння, аналіз, синтез, порівняння, абстракція, 

узагальнення, класифікація, систематизація, проблемна ситуація, задача, 

наочно-дієве, наочно-образне, абстрактно-логічне, теоретичне, практичне, 

дискурсивне, інтуїтивне, репродуктивне, продуктивне мислення, поняття, 

судження, умовивід; самостійність, глибина, широта, гнучкість, критичність 

мислення. 

 

Практичне заняття № 17. 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. ПАМ’ЯТЬ  

План 

1. Поняття про пам’ять. Роль та місце пам’яті в системі психічних 

процесів. 

2. Фізіологічні та біохімічні процеси пам’яті. 

3. Класифікація та різновиди пам’яті. Взаємозв’язок і взаємодія різних 

видів пам’яті. 

4. Процеси та індивідуальні особливості пам’яті. Кількісні та якісні 

характеристики пам’яті. 

Питання для самостійного опрацювання 

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 

1. Знайти методики для вияву рівня розвитку або обсягу уяви та пам’яті та 

дослідити свою особистість. 

Основні поняття 

І. Пізнавальні психічні процеси. 

Пам’ять, запам’ятовування, збереження, відтворення, забування, 

впізнавання, пригадування, інтерференція, проактивне і ретроактивне 

гальмування, ремінісценція, амнезія. 

 

Практичне заняття № 18. 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. УВАГА 

План 

1. Поняття про увагу, її фізіологічну основу. 



2. Роль та значення уваги в житті і діяльності людини.  

3. Функції уваги. 

4. Види уваги, їхня характеристика. 

5. Властивості уваги та особливості їх взаємодії.  

Питання для самостійного опрацювання 

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. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Знайти методики для вияву рівня розвитку або обсягу уваги та дослідити 

свою особистість. 

Основні поняття 

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 № 19. 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. УЯВА  

План 

1. Поняття про уяву. Її фізіологічна основа. 

2. Класифікація і види уяви. 

3. Функції та індивідуальні особливості уяви. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу. 

2. Поняття ―інсайт‖, особливості його виникнення та вияву. 

3. Уява та індивідуальна творчість. 

4. Використання продуктів уяви в особистісних та проективних 

тестах. 

5. Вплив уяви на стан організму. 

6. Психобіологічні ритми. Сон і сновидіння. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Знайти методики для вияву рівня розвитку або обсягу уяви та дослідити 

свою особистість. 

Основні поняття 

Уява, попереджуюче відтворення, мимовільна уява, довільна уява, 

репродуктивна уява, творча уява, аглютинація, гіперболізація, типізація, 

ятрогенія, ідеомоторний акт, мрія, фантазія, антиципація, аналогія, алегорія, 

галюцинація; 

 

Практичне заняття № 20. 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ. ЗДІБНОСТІ. 



План 

1. Поняття про здібності. Природа і соціальні передумови здібностей. 

2. Структура та види здібностей: загальні та спеціальні здібності.  

3. Співвідношення та якісна характеристика понять: геніальність, 

обдарованість, талант, майстерність. 

4. Формування та розвиток здібностей. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Взаємодія та взаємокомпенсація здібностей. 

2. Умови та передумови формування людських здібностей. 

3. Міжстатеві відмінності у здібностях та їх наукове пояснення. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Діагностика здібностей особистості. 

Основні поняття 

Здібності, задатки, нахили, інтереси, структура здібностей, загальні 

здібності, спеціальні здібності, обдарованість, талант, геніальність, 

майстерність. 

 

Практичне заняття № 21. 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ. ТЕМПЕРАМЕНТ. 

План 

1. Поняття про темперамент як сукупність індивідуальних проявів 

динаміки психічної діяльності людей. 

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). 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності людини. 

2. Вплив типу темпераменту на формування екставертованих чи 

інтровертованих поведінкових характеристик людини. 

3. Темперамент як основа для формування певних особистісних рис 

людини (вразливість, емоційність, тривожність, імпульсивність тощо). 

4. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль та ефективність 

діяльності людини. 

5. Вплив темпераменту на формування рис характеру особистості. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Діагностувати себе за тестом Айзенка на екстра-інтроверсію, нейротизм 

та тип темпераменту. 

2. Діагностика шкали темпераменту за Шелдоном. 

Основні поняття 

Темперамент, динамічність, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, 

пластичність, лабільність, сензитивність, реактивність, активність, темп 

реакції, емоційна збудливість, резистентність. 

 



Практичне заняття № 22. 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ. ХАРАКТЕР.  

План 

1. Поняття про характер. Природні і соціальні передумови формування 

характеру. 

2. Структура характеру. Провідні риси характеру (емоційно-вольові, 

когнітивно-пізнавальні або інтелектуальні, морально-ціннісні, мотиваційні). 

3. Акцентуації рис характеру. Класифікація:  

- за тілесною конституцією людини Е.Кречмера (атлетичний, 

пікнічний, астенічний);  

- типологія соціальних характерів Е.Фромма (―мазохіст-садист‖, 

―руйнівник‖, ―конформіст-автомат‖);  

- підліткові акцентуації А.Є.Лічко (гіпертимний, циклоїдний, 

лабільний, астоневротичний, сензитивний, психастенічний, шизоїдний, 

епілептоїдний, істероїдний, нестійкий, конформний);  

- за характером манери спілкування К.Леонгарда (гіпертимний, 

дистимний, циклоїдний, збудливий, застрягаючий, педантичний, тривожний, 

емотивний, демонстративний, екзальтований, екстравертований, 

інтровертований). 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Сензитивний період для становлення і розвитку позитивних рис 

характеру. 

2. Психофізіологічні та соціальні проблеми профілактики та корекції 

негативних рис характеру особистості.  

Завдання для самостійної роботи 

1. Діагностика типів акцентуацій за опитувальником Смішека. 

2. Вербальний тест Айзенка для оцінки інтелектуальних здібностей. 

Основні поняття 

Характер, структура характеру, типи характеру, провідні риси 

характеру, акцентуації рис характеру, мотивація досягнень, хіромантія. 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

Психологія (загальна, дитяча, педагогічна) 

 

За напрямом _______01 Освіта___________ 

Спеціальність ______012 Дошкільна освіта ____________ 

 

Автори: 

доцент Олексюк О.Є. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

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

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ЗАЛІКІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Психологія (загальна, дитяча, педагогічна) 

 

За напрямом _______01 Освіта___________ 

Спеціальність ______012 Дошкільна освіта ____________ 

 

Автори: 

доцент Олексюк О.Є. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 
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Контрольна робота  № 1 

І варіант 

ОО рівень 

1. Психологія – це ... 

а) наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і 

явища в житті людини; 

б) наука, що вивчає факти, механізми та закономірності розвитку і 

функціонування психіки; 

в) процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів. 

2. Автором Трактату ―Про душу‖ є... 

а) Геракліт;  б) Демокрит;  в) Платон;  г) Арістотель. 

3. До завдань загальної психології належать... 

а) розробка теорії і методів дослідження найзагальніших законів вищих 

психічних функцій; 

б) визначення змісту основних наукових понять і категорій психології; 

в) вивчення принципових теоретичних питань фізичного розвитку людини. 

4. До сфери діяльності якої психології належить розробка рекомендацій і 

безпосередня робота з людьми і групами на основі психологічної діагностики 

їхніх проблем 

а) соціальна психологія; 

б) вікова психологія; 

в) практична психологія; 

г) спеціальна психологія. 

5. Кому з видатних психологів належать висунуті гіпотези, що людиною 

рухають не тільки біологічно задані потяги й інстинкти, а й набуті... 

а) прагнення до безпеки;       а) Е. Ериксон; 

б) уявлення себе і міжособистісних      б) Г. Саллівен; 

відносин, що склалися в дитинстві;     в) Е. Фромм; 

в) вплив соціальних і економічних факторів;   г) К.Хорні. 

г) прагнення до ідентичності, психічного здоров’я особистості. 

ПА рівень 

6. Як Арістотель розкриває принцип Псюхе?  

7. Розкрийте поняття Психічні процеси. 

ПС рівень 

8. Основні історичні етапи становлення психології (Демокрит, Платон, 

Арістотель; Декарт, Спіноза, Локк; Вундт, Сєченов, Павлов, Фрейд) 

9.  Напрями психологічної науки – гештальтпсихологія та психоаналіз. 

 
 



 

Контрольна робота № 2 з Психологія загальна  

І варіант 

ОО рівень 

1. Основними механізмами психіки людини є... 

а) зовнішнє ставлення; б) відображення; в) проектування; г) опредметнення.  

2. Хто з видатних вчених древніх часів створив ієрархію трьох частин 

псюхе – раціональна, емоційно-гнівлива, похітлива... 

а) Геракліт; б) Демокрит; в) Платон; г) Аристотель. 

3. Структура особистості за З.Фройдом складається з таких 

компонентів... 

а) Ід; б) Его; в) Супер-Ід; г) Супер-Его. 

4. Відхилення в психічному розвитку вивчає... 

а) спеціальна психологія; б) психологія праці; в) соціальна психологія; г) 

практична психологя. 

5. Хто з видатних психологів вважається засновниками основних напрямів 

у психології? 

а) біхевіоризм;    а) Ж.Піаже, Дж.Брунер, У.Найссер 

б) гештальтпсихологія;   б) С. Гроф; 

в) когнітивна психологія;  в) Д. Уотсон, Е. Толмен, Б. Скіннер, К.Халл 

г) гуманістична психологія;  г) М.Вертгеймер, К.Коффка, В.Келер 

д) трансперсональна психологія; д) А.Маслоу, К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Франк 

е) психоаналіз;    е) З. Фройд, А.Адлер, Е. Фром, К.Юнг, Е. 

Еріксон. 

6. Порівняння однієї й тієї ж групи людей упродовж досить тривалого часу з 

метою дослідити динаміку розвитку певного психічного явища передбачає... 

а) метод поперечних зрізів; б) метод поздовжних зрізів; 

в) комплексний метод; г) емпіричні методи. 

7. До допоміжних методів психології відносяться... 

а) тестування; б) спостереження;  

в) узагальнення незалежних характеристик;  г) опитування. 

8. Вільне інтерв’ю характеризується... 

а) гнучкістю тактики; б) урахуванням індивідуальних особливостей; 

в) природністю умов; г) проведення опитування за чітко визначеною схемою. 

9. Які компоненти містить у собі Я-концепція? 

а) пізнавальний (когнітивний) або Я-образ; б) емоційно-оцінний; 

в) поведінковий (вольовий); г) індивідуально-психологічний. 

10. Які основні види діяльності, що забезпечують існування та формування 

людини як особистості, виділяють? 

а) гра; б) навчання; в) активний відпочинок; г) праця. 

11. Джерелом активності особистості стає ... 

а) потреба; б) мотив; в) мета; г) прагнення. 

12. Серед вмінь та навичок існують такі різновиди: 

а) проектні; б) конструктивні; в) організаційно-технологічні; г) операційні. 



13. Гальмівний вплив раніше набутих навичок на процес формування нових 

називається... 

а) інтерференцією навичок; б) деавтоматизацією навичок; 

в) пристосуванням навичок; г) перенесенням навичок. 

14. Винесення внутрішніх, розумових дій назовні називають: 

а) інтеріорізацією; б) інтровертованістю; в) екстеріорізацією; г) 

екзальтованістю. 

15. Правила сполучення слів у реченнях вивчає: 

а) морфологія; б) синтаксис; в) орфоепія; г) пунктуація. 

16. Усне мовлення поділяється на ... 

а) контекстуальне; б) монологічне; в) діалогічне; г) змішане. 

17. Комунікативне значення дистанції у спілкуванні вивчає напрямок психології, 

що називається...  

а) кінесика; б) проксеміка в) такесика. 

18. Співставте, яким чином емоції асоціюються з мімікою: 
а)смуток а) підняті брови, широко розплющені очі, напіввідкритий рот, кінчики 

губ опущені вниз; 

б) гнів б) напівпідняті і зведені над переніссям брови, широко розплющені очі, 

губи розтягнуті, рот може бути відкритим; 

в) здивування в) брови опущені вниз, зморшки на чолі зігнуті, очі примружені, губи 

стулені, зуби стиснуті; 

г) щастя г) брови опущені, зморщений ніс, нижня губа випнута або стулена з 

верхньою губою; 

д) відраза д) брови зведені, очі погаслі, часто кутики губ трохи приопущені; 

є) страх є) очі спокійні, куточки губ напівпідняті і, як правила, відведені назад. 

19. Залежно від контингенту учасників виокремлюють види спілкування: 

а) міжособистісне; б) особистісно-групове; в) колективне; г) міжгрупове. 

20. Рівень спілкування, при якому визначається низький рівень орієнтації на 

особистість, домінує формальна структура відносин, тобто спілкування 

ґрунтується на якихось стандартах, а не на взаємному усвідомленні 

партнерами їх актуальних ролей, називають: 

а) примітивний рівень; б) маніпулятивний рівень;  

в) стандартизований рівень; г) діловий рівень. 

21. Конфлікт, який залежить від зміни обставин, що не завжди 

усвідомлюються сторонами, називають... 

а) справжнім; б) випадковим; в) хибним; г) прихованим. 

22. Емоції відображають: 

а) певну думку; б) фізичну втомленість; в) оцінююче відношення до тих чи 

інших явищ та об'єктів 

23. Воля безпосередньо пов'язана з: 

а) свідомістю; б) мисленням; в) силою нервової системи 

24. Таке відхилення, як зниження інтенсивності імпульсів, необхідних для 

відтворення нормального вольового акту зветься: 

а) афазія; б) абулія; в) булімія. 

25. Автором „Піраміди потреб" є: 

а) Г.Маррей; б) К.Халл; в) А.Маслоу; г) Г.Хекхаузен 



26. Внутрішня стійка психологічна причина поведінки чи вчинку людини це є: 

а) мотивація; б) потреба; в) інстинкт; г) мотив 

ПА рівень 

1. Хто такий лідер у колективі? 

2. Дайте визначення поняттю конфлікт. 

ПС рівень 

1. Які види груп Ви знаєте? Опишіть їх. 

2. Охарактеризуйте систему потреб за А. Маслоу. 

3. Співставте поняття мова і мовлення. У чому полягає їх відмінність? 

4. Охарактеризуйте немовні засоби та дистанції у спілкуванні. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ «ЗДІБНОСТІ. ТЕМПЕРАМЕНТ. 

ХАРАКТЕР» 

 

1. Фізіологічною основою розвитку здібностей є: 

а) інстинкти; 

б) умовні рефлекси; 

в) задатки. 

 

2. Індивідуальні відмінності між людьми вивчає: 

а) генетична психологія; 

б) диференційна психологія; 

в) соціальна психологія; 

г) спеціальна психологія. 

 

3. Темперамент характеризує динамічний бік психічних реакцій людини: 

а) темп; 

б) швидкість; 

в) ритм; 

г) кмітливість. 

4. Така властивість темпераменту, як особливість реакції особистості на 

подразники, що виявляються в темпі, силі та формі відповіді, називається: 

а) сензитивність; 

б) пластичність; 

в) реактивність; 

г) ригідність. 

 

5. Така властивість темпераменту, як швидке пристосування до обставин, 

що змінюються, називається: 

а) сензитивність; 

б) пластичність; 

в) реактивність; 

г) ригідність. 

 



6. Така властивість темпераменту, як складність або нездатність 

перебудовуватися при виконанні завдань, якщо цього потребують обставини, 

називається: 

а) сензитивність; 

б) пластичність; 

в) реактивність; 

г) ригідність. 

 

7. Така властивість темпераменту, як міра здатності опиратися 

негативним або несприятливим обставинам, називається: 

а) реактивність; 

б) ригідність; 

в) резистентність; 

г) пластичність. 

 

8. Така властивість темпераменту, як спрямованість реакцій та діяльності 

особистості назовні, на інших, називається: 

а) пластичність; 

б) сензитивність; 

в) екстравертованість; 

г) інтровертованість. 

9. Така властивість темпераменту, як спрямованість на саму себе, на свої 

внутрішні стани, переживання, уявлення, називається: 

а) пластичність; 

б) сензитивність; 

в) екстравертованість; 

г) інтровертованість. 

 

10. Темперамент, його особливості, безпосередньо пов’язані з: 

а) зовнішнім оточенням; 

б) подразниками; 

в) властивостями нервової системи. 

 

11. Характер це: 

а) вольові якості;  

б) конституціональні властивості особистості; 

в) вроджені прояви психіки. 

 

12. Німецький психіатр Е. Кречмер вбачав залежність психічного складу 

особистості від будови тіла і запропонував власну класифікацію типів 

конституції.  

а) пікнічний;  

б) астенічний;  

в) атлетичний;  

г) дисплатичний.  



 

13. Гіппократ вважав, що життєдіяльність організму визначається 

співвідношенням між кров’ю, жовчю та слизом (лімфа, флегма) і на основі 

цього сформував чотири типи темпераменту. Поставте у відповідність типам 

темпераменту його основу: 

а) сангвінік     а) перевага слизу 

б) флегматик    б) перевага крові 

в) холерик     в) перевага чорної жовчі 

г) меланхолік    г) перевага жовчі 

 

14. П. Лесгафт пояснював темперамент особливостями кровообігу, які 

залежать від діаметру отвору та товщини й гнучкості стінок судин. Поставте у 

відповідність типи темпераменту функціонуванню судин: 

а) великий діаметр і тонкі стінки судин  а) сангвінік 

б) великий діаметр та товсті стінки судин  б) флегматик 

в) невеликий діаметр судин  в) меланхолік 

 

15. Поставте у відповідність сучасне трактування типів темпераментів їх 

назвам: 

а) низький рівень активності поведінки, ускладнення 

переключення, повільність, спокійність дій, міміки, 

мовлення, ріні, постійні, глибокі почуття і настрої;  

а) сангвінік 

б) високий рівень нервово-психічної активності та 

енергії дій, різкість і поривчастість рухів, сильна 

імпульсивність та яскравість емоційних переживань;  

б) флегматик 

в) низький рівень нервово-психічної активності, 

стриманість і приглушеність моторики та мовлення, 

значна емоційна реактивність, глибина і стійкість 

почуттів, але слабка їх зовнішня вираженість;  

в) холерик 

г) досить висока нервово-психічна активність, 

багатство міміки та рухів, емоційність, вразливість, 

лабільність;  

г) меланхолік 

16. Здібності розподіляють на такі види:  

а) вроджені; 

б) загальні; 

в) набуті; 

г) спеціальні. 

 

17. В основі гуморальної теорії темпераменту полягає: 

а) конституціональні особливості тіла; 

б) властивості нервової системи;  

в) співвідношення рідини в організмі. 

 

18. Теорія акцентуацій характеру належить: 



а) У. Шелдону; 

б) І. Павлову; 

в) К. Леонгарду. 

19. Поставте у відповідність характеристики типів темпераменту їх назвам: 

а)врівноважений, наполегливий, продуктивний 

працівник  

а) сангвінік; 

б) помітно гальмівний тип нервової системи, для 

представників якого кожне явище в житті стає 

гальмівним агентом, він недовірливий, в усьому 

бачить погане, небезпечне  

б) флегматик; 

в) палкий, врівноважений, продуктивний тип, але 

лише тоді, коли у нього є багато цікавих справ, які 

його збуджують  

в) холерик; 

г) яскраво бойовий тип, задерикуватий, легко й 

швидко збуджується  

г) меланхолік 

 

20. Задатки це:  

а) природні передумови здібностей; 

б) наслідки виховання; 

в) прояв обдарованості. 

 

21. В основі темпераменту полягають такі властивості нервової системи: 

а) сила; 

б) гнучкість; 

в) урівноваженість; 

г) витривалість; 

д) рухливість. 

 

22. Найвищий щабель розвитку здібностей, що виявляються у творчій 

діяльності, результати якої мають історичне значення в житті суспільства, у 

розвитку науки, літератури, мистецтва, називають: 

а) талантом; 

б) геніальністю; 

в) задатками; 

г) інтуїцією. 

 

23. Прояв акцентуації характеру в крайньому, нічим не виправданому 

формалізмі, в дотриманні «букви», хоча це й шкодить справі, називається: 

а) застрявання; 

б) педантизм; 

в) екзальтованість; 

г) тривожність. 

 

24. Прояв акцентуації характеру в амбіційності, хизуванні, зухвалості, 

називається: 



а) застрявання; 

б) педантизм; 

в) екзальтованість; 

г) демонстративність. 

 

25. Прояв акцентуації характеру в захопленості, вихвалянні, легкому 

збудженні в радощах та сумуванні аж до розпачу, називають: 

а) застрявання; 

б) педантизм; 

в) екзальтованість; 

г) демонстративність. 

 

26. Прояв акцентуації характеру в очікуванні небезпеки, підвищеній 

боязливості, соромливості, розгубленості, називається: 

а) застрявання; 

б) педантизм; 

в) екзальтованість; 

г) тривожність. 

 

27. Позитивними рисами характеру культурної людини є: 

а) справедливість; 

б) щедрість; 

в) мізантропія; 

г) доброзичливість. 

 

28. До негативних рис характеру належать: 

а) заздрість; 

б) гординя; 

в) принциповість; 

г) скупість. 

29. Характер це сукупність властивостей індивіда які: 

а) змінюються в залежності від ситуації;  

б) мають вроджену природу;  

в)набуті в процесі спілкування та діяльності. 

 

30. Поставте у відповідність характеристики типів темпераменту за 

І. Кантом їх назвам: 

а) бракує моральних почуттів;  а) сангвінік; 

б) почуття прекрасного;  б) флегматик; 

в) справжня доброчинність;     в) холерик; 

г) найрозвиненіше почуття честі;  г) меланхолік. 

 
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ПИТАННЯ до екзамену 

1. Сутність психології як науки.  

2. Структура психології та головні галузі психологічних знань.  

3. Зв'язок психології з іншими науками. 

4. Основні історичні етапи становлення психології.  

5. Напрями психологічної науки. Охарактеризуйте напрям «психоаналіз». 

6. Напрями психологічної науки. Охарактеризуйте напрям «біхевіоризм». 

7. Напрями психологічної науки. Охарактеризуйте напрям «гештальтпсихологія». 

8. Напрями психологічної науки. Охарактеризуйте напрям «когнітивна 

психологія». 

9. Напрями психологічної науки. Охарактеризуйте напрям «гуманістична 

психологія». 

10. Напрями психологічної науки. Охарактеризуйте напрям «трансперсональна 

психологія». 

11. Напрями психологічної науки. Охарактеризуйте напрям «культурно-історичну 

концепцію розвитку особистості». 

12. Методологічні принципи психології.  

13. Класифікація методів психології.  

14. Основні методи психології: спостереження.  

15. Основні методи психології: експеримент.  

16. Допоміжні методи психології: опитування. 

17. Допоміжні методи психології: анкетування. 

18. Допоміжні методи психології: тестування. 

19. Допоміжні методи психології: вивчення продуктів діяльності. 

20. Допоміжні методи психології: узагальнення незалежних характеристик. 

21. Допоміжні методи психології: самооцінка. 

22. Структура і функціонування центральної нервової системи людини. 

23. Загальні уявлення про основні фізіологічні механізми функціонування мозку. 

24. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. 

25. Проблема співвідношення мозку і психіки. 

26. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу. 

27. Свідомість та її характеристики, несвідоме. 

28. Свідомість та її характеристики, підсвідоме. 

29. Свідомість та її характеристики, надсвідоме. 

30. Розвиток психіки в онтогенезі. 

31. Поняття про діяльність.  

32. Мета та мотиви діяльності. 

33. Структура діяльності.  

34. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. 

35. Перенесення та інтерференція навичок. 

36. Основні різновиди діяльності. Творча діяльність. 

37. Поняття про мову та її функції. 

38. Фізіологічні механізми мовної діяльності. 

39. Різновиди мовлення. 

40. Поняття про особистість у психології.   



41. Структура особистості.  

42. Мотиваційна сфера особистості.  

43. Спрямованість особистості.  

44. Рушійні сили і рівні становлення і розвитку особистості. 

45. Поняття про групи.  

46. Міжособистісні стосунки у групі.  

47. Позиція особистості у колективі.  

48. Типологія лідерів. 

49. Поняття про спілкування. 

50. Засоби спілкування.  

51. Функції спілкування. 

52. Різновиди та рівні спілкування. 

53. Позиція партнерів при контакті.  

54. Моделі спілкування. 

55. Поняття та структура конфліктів.  

56. Типологія конфліктів. 

57. Сутність, причини та структура внутрішньоособистісного конфлікту. 

58. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках 

59. Поняття про емоції і почуття 

60. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів.  

61. Вираження емоцій і почуттів.  

62. Форми переживання емоцій і почуттів.  

63. Вищі почуття.  

64. Поняття про волю.  

65. Довільні дії та їх особливості.  

66. Аналіз складної вольової дії. 

67. Основні якості волі.  

68. Безвілля, його причини і переборення 

69. Фізіологічне підґрунтя відчуттів.  

70. Класифікація і різновиди відчуттів. 

71. Основні властивості відчуттів.  

72. Відчуття і діяльність. 

73. Поняття про сприймання.  

74. Різновиди сприймання. 

75. Властивості сприймання.  

76. Спостереження і спостережливість. 

77. Поняття про мислення.  

78. Соціальна природа мислення 

79. Розумові дії та операції мислення 

80. Форми мислення.  

81. Процес розуміння 

82. Процес розв'язання завдань.  

83. Різновиди мислення 

84. Індивідуальні особливості мислення 

85. Поняття про увагу.  



86. Фізіологічне підґрунтя уваги 

87. Різновиди і форми уваги.  

88. Властивості уваги 

89. Поняття про уяву.  

90. Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю. 

91. Фізіологічне підґрунтя уяви.  

92. Уява і органічні процеси 

93. Процес створення образів уява.  

94. Різновиди уяви. Уява і особистість 

95. Поняття про пам'ять.  

96. Теорії пам'яті 

97. Різновиди пам'яті.  

98. Запам'ятовування та його різновиди 

99. Відтворення та його різновиди.  

100. Забування та його причини 

101. Індивідуальні особливості пам'яті 

102. Поняття про здібності 

103. Структура здібностей.  

104. Різновиди здібностей 

105. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови 

106. Поняття про темперамент.  

107. Типи темпераментів 

108. Основні властивості темпераменту.  

109. Фізіологічне підґрунтя темпераменту.  

110. Роль темпераменту в діяльності людини  

111. Поняття про характер.  

112. Структура характеру 

113. Основні риси типового характеру.  

114. Акцентуації характеру. 

115. Природа характеру. Формування характеру. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА З 

ДИСЦИПЛІНИ 

Психологія (загальна, дитяча, педагогічна) 

 

За напрямом _______01 Освіта___________ 

Спеціальність ______012 Дошкільна освіта ____________ 

 

Автори: 

доцент Олексюк О.Є. 

Посада, прізвище та ініціали  
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ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Завдання самостійної роботи 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психології  

1 Самостійна робота № 1. Конспект першоджерел за 

напрямами психології  

8 

2 Самостійна робота № 2. Тестування з теми кредиту 2 

 Кредит 2. Психіка і свідомість людини.  

Психологія діяльності, мовлення 

 

3 Самостійна робота № 3. Реферат за запропонованим 

списком тем 

6 

4 Самостійна робота № 4. Складання логічно-смислових 

опорних схем/конспектів до теми кредиту 

7 

5 Самостійна робота № 5. Складання кросворду за темою 

кредиту 

3 

6 Самостійна робота № 6. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

 Кредит 3. Психологічна характеристика особистості у 

соціумі 

 

7 Самостійна робота № 7. Словник термінів за ключовими 

поняттями, визначеними у лекціях  

5 

8 Самостійна робота № 8. Мультимедійна презентація з 

теми кредиту 

5 

9 Самостійна робота № 9. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

 Кредит 4. Психологія взаємовідносин  

10 Самостійна робота № 10. Конспектування тем, що 

винесено на самостійне опрацювання  

8 

11 Самостійна робота № 11. Тестування з теми 4 

 Кредит 5. Емоційно-вольова сфера особистості  

12 Самостійна робота № 12. Перегляд фільму «Тайна 

кохання» з наступним аналізом та написанням есе 

«Значення кохання у житті людини» 

https://www.youtube.com/watch?v=h0pdVlWwnSg) 

6 

13 Самостійна робота № 13. Мультимедійна презентація з 

теми кредиту 

10 

14 Самостійна робота № 14. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

 Кредит 6. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття. 

Сприймання. Увага. 

 

15 Самостійна робота № 15. Власні роздуми за змістом 

причти чи афоризму щодо формування особистості 

6 

16 Самостійна робота № 16. Складання тесту за темою 10 

https://www.youtube.com/watch?v=h0pdVlWwnSg


кредиту 

17 Самостійна робота № 17. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

 Кредит 7. Пізнавальні психічні процеси. 

Мислення. Інтелект. Пам’ять. Уява. 

 

18 Самостійна робота № 18. Словник термінів за 

ключовими поняттями, визначеними у лекціях 

10 

 Кредит 8. Індивідуально-психологічні  

характеристики особистості 

 

19 Самостійна робота № 19. Щоденник власних досягнень 

за технологією цілепокладання та життєтворення 

16 

 Самостійна робота № 20. Підготовка до контрольної 

роботи 

4 

Разом:  126 

 

 Додаткові варіативні завдання за вибором студентів  

1. Написання есе за змістом прочитаної притчи з проблеми 

формування особистості 

 

2. Проведення психологічного дослідження власної 

особистості за 20 психологічними тестами  

20 

 Разом: 48 

Самостійна робота № 1.  

Конспект першоджерел за напрямами психології  

Конспектування теоретичних питань передбачає поглиблений розгляд 

окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з 

фахових журналів, розділи монографій або підручників. 

Алгоритм підготовки. 

1) Прочитайте запропоноване першоджерело.  

2) Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні 

дані).  

3) Складіть план (простий або складний).  

4) Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка 

висвітлюється у першоджерелі.  

5) Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, використовуючи, 

при потребі, схеми, таблиці, графіки тощо.  

6) Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний 

конспект. 

Самостійна робота № 2, № 9.  

Тестування з теми кредиту 

За теоретичним матеріалом до певного кредиту передбачається 

тестування студентів, що проводиться під час самостійної роботи 

Самостійна робота № 3.  

Реферат за запропонованим списком тем 



Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз 

проблеми, винесеної у темі реферату. 

Алгоритм підготовки. 

 Ознайомтеся з вимогами до реферату.  

 Підберіть літературу, у якій розкривається тема реферату. При підборі 

літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами 

(алфавітним, предметним або систематичним).  

 Складіть план реферату.  

 Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до 

конспектування першоджерел.  

 Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану реферату.  

 Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми.  

 Оформіть реферат відповідно до вимог.  

 На основі реферату підготуйте усну доповідь на практичне заняття.  

Виконання, оформлення та захист реферативної роботи здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій.  

Реферат повинен містити: 

- Титульну сторінку (із вказаною темою, прізвищем автора, назвою 

інституту, дисципліною, прізвищем викладача, роком); 

- Зміст реферату; 

- Вступ (актуальність теми); 

- Основну частину; 

- Висновки; 

- Список використаних джерел (автор, назва книги чи статті (в 

останньому випадку – назву журналу, його рік і номер), місце і рік 

видання)). 

Обсяг реферату: 10-15 сторінок друкованого тексту (формат А4). У 

рефераті потрібно розкрити суть проблеми, дати визначення основних 

понять, огляд стану проблеми і основних підходів до її вивчення. 

Самостійна робота № 6, 9, 14, 17, 20.  

Підготовка до контрольної роботи 

Мета: узагальнення та систематизацію знань з окремих тем кредитів або 

дисципліни у цілому. 

Завдання: ознайомитися з переліком питань та завдань, що виносяться на 

залік; знайти питання у конспекті лекцій або в підручниках, запропонованих 

викладачем у переліку літератури. Ретельно ознайомитися зі змістом матеріалу, 

для самоперевірки виконайте тестові завдання з курсу. 

Зміст письмового звіту: відповідь на тестові питання на заліку. 

Зміст усного звіту: відповідь на теоретичні питання на заліку. 

Підготовка до контрольної роботи, екзамену має на меті узагальнення 

та систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни у цілому. 

Алгоритм виконання 

1) Ознайомтеся з переліком питань та завдань до КР або екзамену.  



2) Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу 

довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете 

знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).  

3) Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними 

конспектами або підручниками.  

4) Визначте рівень знань з кожного питання.  

5) Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання 

додаткової літератури, складання конспектів, схем, виконання окремих 

завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки 

теоретичних питань до практичних занять та виконання завдань до 

лабораторних занять.  

6) Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте 

практичне завдання. 

Самостійна робота № 7.  

Словник термінів за ключовими поняттями, визначеними у лекціях 

Мета: активізувати студентів на вивчення ключових понять теми;  

сприяти розумінню студентами теми. 

Завдання: записати до словника ключові поняття теми, що наведені у 

плані лекції та практичного заняття. 

Зміст письмового звіту: перевірка викладачем ведення словника. 

Зміст усного звіту: виступ на практичному занятті. 

Самостійна робота № 8, 13.  

Мультимедійна презентація з теми кредиту 

Мета: активізувати творчий потенціал студента за теоретичним 

матеріалом дисципліни Психологія загальна. 

Завдання: за пунктом плану або окремим підрозділом обраної теми 

лекційного матеріалу скласти комп’ютерну презентацію (від 10 до 20 слайдів). 

Зміст письмового звіту: подати до звіту комп’ютерну презентацію в 

електронному вигляді. Матеріал має бути оформлений у форматі Power Point. 

Зміст усного звіту: під час проведення заняття перевірки самостійних та 

індивідуальних завдань виступити з захистом презентації. 

Самостійна робота № 12.  

Перегляд фільму «Тайна кохання» з наступним аналізом 

Мета: спрямувати студентів до розуміння психо-фізіологічних процесів 

кохання та показати його значення у формуванні особистості. 

Завдання: переглянути в Інтернеті науково-популярну стрічку «Тайна 

любви» і у формі есе написати власні роздумі щодо значення кохання у житті 

людини. 

Зміст письмово звіту: подати твір на оцінювання викладачу.   

Зміст усного звіту: співбесіда з викладачем за змістом есе. 

Самостійна робота № 16.  

Складання тесту за темою кредиту 

Мета: активізувати студентів до ознайомлення з теоретичним матеріалом 

тем дисципліни Психологія загальна. 



Завдання: за обраною темою лекційного матеріалу скласти тести різних 

рівнів (не менше 10 питань). 

Зміст письмового звіту: подати до звіту матеріал за двома блоками: 1-ий 

блок – питання тесту, 2-ий блок – відповіді на питання тесту. 

Зміст усного звіту: на практичному занятті на вимогу викладача або за 

бажанням виступити з питаннями тесту. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Загальна 

психологія». 

Перелік завдань ІНДЗ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психології  

1. Індивідуальне науково-дослідне завдання № 1. Складання 

стратегічного плану життя 

4 

2. Індивідуальне науково-дослідне завдання № 2. 

Повідомлення за прочитаною науково-популярною або 

науковою книгою з психології загальної 

6 

 Кредит 3. Психологічна характеристика особистості у 

соціумі 

 

3. Індивідуальне науково-дослідне завдання № 3. Теорія 

особистості за різними психологічними науковими 

концепціями (теорії та їх автори обираються за 

запропонованим переліком) 

6 

 Кредит 4. Психологія взаємовідносин  

4. Індивідуальне науково-дослідне завдання № 4. Аналіз 

однієї з концепцій теорії лідерства  

8 

 Кредит 7. Пізнавальні психічні процеси. 

Мислення. Інтелект. Пам’ять. Уява. 

 

5. Індивідуальне науково-дослідне завдання № 5. Проведення 

психологічного дослідження 

10 

Разом:  34 
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Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання 

Методичні вказівки до контрольних робіт з курсу «Психологія (загальна, 

дитяча, педагогічна)» укладено з метою надання практичної допомоги 

студентам заочної форми навчання, що готуються до контрольної роботи та 

складання заліку. 

Контрольні роботи укладено згідно з робочою програмою з урахуванням 

різних розділів та тем лекційного курсу. 

Виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни сприяє 

професійному становленню студентів, визначенню їх здатності до самостійного 

розв’язання завдань, дозволяє перевірити їх уміння творчо мислити та 

знаходити оптимальні шляхи у виборі рішень. 

У ході виконання контрольної роботи студенти набувають навичок 

самостійної роботи з літературою, систематизації та узагальнення фактичного 

матеріалу, користування науковою термінологією. 

Головна мета її – перевірка самостійної роботи студентів в процесі 

навчання, виявлення ступеня засвоєння ними теоретичних положень курсу. 

Перед тим як виконувати контрольну роботу, студент повинен 

обов’язково прослухати установчі лекції та закріпити теоретичний матеріал на 

практичних заняттях. 

Після прослуховування установчих лекцій студент має право бути 

допущеним до складання заліку. Умовою допуску до екзамену є вчасно 

виконані завдання самостійної роботи та представлена контрольна робота з 

дисципліни. 

Контрольна робота розглядається як різновид самостійної роботи 

студентів, що спрямована на формування вмінь самостійно працювати з 

теоретичним матеріалом, аналізувати найважливіші категорії дисципліни, 

встановлювати взаємозв’язок між її головними поняттями. У ході виконання 

контрольної роботи студент має навчитися визначати практичну спрямованість 

та значущість дисципліни, її зв’язок з іншими науками. 

Ознайомившись із тематикою контрольних робіт, студент виконує той 

варіант контрольної роботи, на який вказує викладач. 

Контрольна робота виконується студентом після самостійного вивчення 

програмного матеріалу курсу і є формою контролю знань студентів. 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Процес підготовки і виконання контрольної роботи складається має 

декілька варіантів в залежності від кількості завдань та виду контрольної 

роботи 

1 варіант: 

1. Вибір варіанту контрольної роботи. 

Завдання контрольних робіт нараховує 10 варіантів. Вибір варіанту – за 

першою літерою прізвища студента. Кожен заданий варіант передбачає 

розкриття 3 питань. 



2. Вивчення літературних джерел, складання бібліографії за визначеною 

темою. 

Підготовка до написання контрольної роботи передбачає вивчення низки 

літератури, в якій найбільш повно та ґрунтовно розкрита дана тема. Написання 

контрольної роботи передбачає не переписування теми одного підручника, а 

осмислення вивченого матеріалу з даної теми, розуміння та усвідомлення його. 

3. Написання теоретичної частини контрольної роботи. 

Контрольна робота складається з таких розділів: змісту (плану), розкриття 

даних питань, висновків та списку використаних джерел. Кожне питання 

повинно бути розкрито конкретно та якомога більш змістовно, відповідно 

заданої проблеми, а не в цілому. В кінці кожного питання – висновок (обсягом 

4–5 речень), який буде тезисним підсумком розкритого матеріалу. Контрольна 

робота передбачає загальний висновок, в якому буде узагальнено результати 

викладеного  

матеріалу. Список використаних джерел необхідно складати в алфавітному 

порядку за встановленими правилами оформлення (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання»; детальніше за посиланням – 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2899/1/Бібліографічний%20опис%

20 дисертацій.pdf). 

Контрольна робота виконується в окремому зошиті. Загальний обсяг 

контрольної роботи повинен складати 24 (12 двосторонніх) сторінки 

рукописного тексту. Контрольна робота пишеться державною мовою, усі 

сторінки необхідно пронумерувати (при написанні роботи в учнівському 

зошиті на кожній сторінці слід залишити поля (по 2–3 см) для поміток 

викладача-рецензента. У кінці роботи повинні стояти підпис студента та дата 

виконання. 

5. Здача контрольної роботи на кафедру (за 1 тиждень до початку 

сесії). 

6. Захист контрольної роботи. 

1. Уважно прочитати конспект лекцій.  

2. Проаналізувати теоретичний матеріал, що відпрацьовувався на 

практичних заняттях.  

3. Уважно вивчити тематику контрольних робіт, що запропонована.  

4. Підібрати відповідну літературу, у якій відбиваються обрані питання.  

5. Зробити стислий конспект з тих питань, що обрано.  

6. Обміркувати та проаналізувати теоретичні положення.  

7. Конкретно та чітко відповісти на поставлені питання, ілюструючи 

виклад конкретними прикладами.  

8. Вказати практичну значущість питань, що розглядаються.  

9. Вказати літературу, що була використана.  



Контрольна робота остаточно оцінюється під час індивідуальної 

співбесіди викладача і студента. Захист контрольної роботи – це допуск 

студента до екзамену. 

Вимоги до оформлення контрольної роботи: 

 варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою номера 

залікової книжки студента. Наприклад, якщо це цифра «5», то можна 

обрати один з трьох варіантів контрольної роботи: 5, 15 або 25; або за 

буквою алфавіту у загальному списку студентів групи; 

 титульний лист (див. додаток А) обов’язково повинен містити назву 

кафедри, дисципліни, номер варіанту, тему контрольної роботи, П.І.Б. 

студента, номер групи та залікової книжки; 

 текст контрольної роботи виконується рукописним або комп’ютерним 

способом; 

 при вирішенні завдань треба, по-перше, переписати текст завдання та 

дати на нього відповідь; по-друге, кожне нове завдання починати з нової 

сторінки; 

 наприкінці контрольної роботи обов’язково повинен бути перелік 

джерел інформації (див. додаток Б). 

Відповіді на кожне теоретичне питання контрольної роботи повинні містити 

матеріал обсягом до 5–6 сторінок. При розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його роздумів, якими формулами він 

користувався. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Роботу слід писати у зошиті шкільного зразка.  

2. Чітко відокремлювати питання та розділи роботи.  

3. Обсяг контрольної роботи не може перевищувати двох аркушів на одне 

питання.  

4. Обов`язково вказати літературу, що було використано при підготовці 

контрольної роботи.  

5. Писати слід чітко та розбірливо.  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Оцінка «Відмінно/А» – студент повністю відповів на три питання, 

змістовно проаналізував теоретичний матеріал, навів відповідні приклади. 

Виклад матеріалу вирізняється чіткістю та послідовністю. 

Оцінка «Добре/В» – студент повністю відповів на три питання, 

змістовно проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі матеріалу мають 

місце одна неточність або одна помилка. Виклад матеріалу достатньо чіткий та 

послідовний. 

Оцінка «Добре/С» – студент в цілому відповів на три питання, змістовно 

проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі матеріалу мають місце 2- 3 

неточності або одна помилка. Виклад матеріалу не завжди достатньо чіткий та 

послідовний. 



Оцінка «Задовільно/D» – студент відповів на три питання, аналіз 

послідовний та чіткий, у викладі матеріалу мають місце 3-4 неточності або 2-3 

помилки. 

Оцінка «Задовільно/Е» – студент відповів на два питання, аналіз 

недостатньо послідовний та чіткий, мають місце 4-5 неточностей або 3-4 

помилки. 

Оцінка «Незадовільно/F» – студент відповів на одне питання або на всі 

три поверхово, аналіз матеріалу недостатньо послідовний, мають місце 3-4 

помилки. 

Оцінка «Незадовільно/Fx» – студент відповів на одне питання або на всі 

три поверхово, аналіз матеріалу не проведено, мають місце 4-5 помилок. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕСТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ (МДЦО) 

Інструкція: Кожен із нас виділяє для себе те головне, до чого він хотів би 

прагнути. Це і визначення цілей, яких необхідно домогтися (цінності-цілі), і 

цілком конкретні якості особистості, які потрібно використовувати для їхнього 

досягнення (цінності-засоби). Саме неповторні і унікальні, але властиві кожній 

людині система термінальних (цінності-цілі) і інструментальних (цінності-

засобу) цінностей і створить ціннісні орієнтації особистості, що глибоко й 

узагальнено визначають весь лад поведінки, діяльності і, більш того, 

життєдіяльність у цілому. 

Пропонована Вашій увазі методика полягає в ранжуванні двох списків 

цінностей. Уважно прочитайте перелік запропонованих цінностей і в графі 

―Місце‖ проставте цифри від ―1‖ до ―18‖ у порядку важливості для Вас того, що 

перераховано. Те ж саме проробіть із другим списком. 

Список цінностей 

№  Термінальні цінності Ранг 

1 Активне, діяльне життя  

2 Життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що 

досягаються життєвим досвідом) 

 

3 Здоров’я (фізичне і психічне)  

4 Цікава робота  

5 Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в 

природі і мистецтві) 

 

6 Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)  

7 Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів) 

 

8 Наявність гарних і вірних друзів  

9 Стабільна ситуація в країні, у нашому суспільстві, збереження 

світу між народами (як умова благополуччя кожного) 

 

10 Суспільне визнання (повага навколишніх, колективу, 

товаришів по роботі) 

 

11 Пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток) 

 

12 Рівність (братерство, рівні можливості для усіх)  

13 Самостійність як незалежність у судженнях, оцінках  

14 Воля як незалежність у вчинках і діях  

15 Щасливе сімейне життя  

16 Творчість (можливість творчої діяльності)  

17 Впевненість у собі (свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів)  

18 Задоволення (життя, повне задоволень, розваг, приємного 

проведення часу) 

 

№ Інструментальні цінності Ранг 

1 Акуратність (охайність, уміння тримати в порядку свої речі, 

порядок у справах) 

 



2 Вихованість (гарні манери, ввічливість)  

3 Високі запити (високі домагання)  

4 Життєрадісність (почуття гумору)  

5 Ретельність (дисциплінованість)  

6 Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче)  

7 Непримиренність до недоліків у собі й інших  

8 Освіченість (широта знань, висока загальна культура)  

9 Відповідальність (почуття обов’язку, уміння дотримувати 

слова) 

 

10 Раціоналізм (уміння розсудливо і логічно мислити, приймати 

обмірковані, раціональні рішення) 

 

11 Самоконтроль (стриманість, самодисципліна)  

12 Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів  

13 Тверда воля (уміння настояти на своєму, не відступати перед 

труднощами) 

 

14 Терпимість до поглядів і думок інших (уміння прощати іншим 

їхні помилки, толерантність) 

 

15 Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, 

поважати інші смаки, звичаї, звички) 

 

16 Чесність (правдивість, щирість)  

17 Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у 

роботі) 

 

18 Чуйність (дбайливість)  

Обробка: Тільки що Ви самостійно вибудували в порядку значущості для Вас 

цілі і обрали засоби для їхнього досягнення. Використовуючи отримані 

структури ціннісних орієнтацій, Ви можете ―написати‖ свій ціннісно–

орієнтаційний портрет. 

Інтерпретація: Для першого і другого списку можлива така схема: 

―Головне в моєму житті – 1 і 2, якщо, звичайно, будуть 3 і 4, 5 і 6 

прикрашають моє життя, і, звичайно, дуже важливо 7, хоча воно і не 

саме головне. Що стосується 8, 9 і 10, то це було б дуже бажано, 

однак це не всім удається. 11, 12, 13, 14, 15, і 16 можуть навіть і не 

бути в житті. Але в чому я зовсім упевнений (а), так це в тому, що 

люди, які живуть заради 17 і 18, нічого не варті. Робити з цього сенс 

існування просто безглуздо. 
ТЕСТ «ЦІННІСНА ЖИТТЄВА ОРІЄНТАЦІЯ»  

(ЦЖО, ПО Д.О. ЛЕОНТЬЄВУ) 

І Н С Т Р У К Ц І Я: Вам запропоновані пари протилежних тверджень. Ваша 

задача – вибрати одне з двох тверджень, що у більшому ступені відповідає дійсності, 

і відзначити одну з цифр: 1; 2; 3 – у залежності від того, наскільки ви впевнені у 

виборі (чи 0, якщо обоє з тверджень, на Ваш погляд, однаково вірні).  

№ Перше твердження Шкала Друге твердження 

1 Звичайно мені дуже нудно 3 2 1 0 1 2 3 Звичайно я повний енергії 



2 Життя здається мені 

завжди хвилюючим і 

захоплюючим 

3 2 1 0 1 2 3 Життя здається мені зовсім 

спокійним і рутинним 

3 У житті я не маю певних 

цілей і намірів 

3 2 1 0 1 2 3 У житті я маю дуже ясні 

цілі і наміри 

4 Моє життя 

представляється мені вкрай 

безглуздим і безцільним 

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя представляється 

мені цілком осмисленим і 

цілеспрямованим 

5 Кожен день здається мені 

завжди новим і несхожим 

на інші 

3 2 1 0 1 2 3 Кожен день мені здається 

зовсім схожим на всі інші 

6 Коли я піду на пенсію, я 

займуся цікавими речами, 

якими завжди мріяв 

займатися 

3 2 1 0 1 2 3 Коли я піду на пенсію, я 

постараюся не обтяжувати 

себе ніякими турботами 

7 Моє життя склалося саме 

так, як я мріяв 

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя склалося зовсім 

не так, як я мріяв 

8 Я не домігся успіхів у 

здійсненні своїх життєвих 

планів 

3 2 1 0 1 2 3 Я здійснив багато чого з 

того, що було мною 

заплановане в житті 

9 Моє життя порожнє і 

нецікаве 

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя наповнене 

цікавими справами 

10 Якби мені довелося 

підводити сьогодні 

підсумок мого життя, то я 

б сказав, що воно було 

цілком осмисленим 

3 2 1 0 1 2 3 Якби мені довелося 

сьогодні підбивати 

підсумок мого життя, то я б 

сказав, що воно було без 

сенсу 

11 Якби я міг вибирати, то я 

побудував своє життя 

зовсім інакше 

3 2 1 0 1 2 3 Якби я міг вибирати, то я б 

прожив життя ще раз так 

само, як живу зараз 

12 Коли я дивлюся на 

навколишній світ, він 

часто приводить мене в 

розгубленість і 

занепокоєння 

3 2 1 0 1 2 3 Коли я дивлюся на 

навколишній світ, він 

зовсім не викликає в мене 

занепокоєння і 

розгубленості 

13 Я людина дуже 

обов’язкова 

3 2 1 0 1 2 3 Я людина зовсім не 

обов’язкова 

14 Я думаю, що людина має 

можливість здійснити свій 

життєвий вибір по своєму 

бажанню 

3 2 1 0 1 2 3 Я думаю, що людина 

позбавлена можливості 

вибирати через вплив 

природних здібностей і 

обставин 

15 Я виразно можу назвати 

себе цілеспрямованою 

3 2 1 0 1 2 3 Я не можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною 



людиною 

16 У житті я ще не знайшов 

свого покликання і ясних 

цілей 

3 2 1 0 1 2 3 У житті я знайшов своє 

покликання 

17 Мої життєві погляди ще не 

визначилися 

3 2 1 0 1 2 3 Мої життєві погляди 

цілком визначилися 

18 Я вважаю, що мені вдалося 

знайти покликання і цікаві 

цілі в житті 

3 2 1 0 1 2 3 Я навряд чи здатний знайти 

покликання і цікаві цілі в 

житті 

19 Моє життя в моїх руках, і я 

сам керую ним 

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя не підвласне 

мені, і воно керується 

зовнішніми подіями 

20 Мої повсякденні справи 

приносять мені 

задоволення і 

задоволеність 

3 2 1 0 1 2 3 Мої повсякденні справи 

приносять мені суцільні 

неприємності і 

переживання 

Ключ для обробки тесту 

Для підрахунку балів необхідно перевести відзначені позиції на 

симетричній шкалі 3 2 1 0 1 2 3 в оцінку по висхідній і спадній шкалі.  

У висхідну шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводяться наступні пункти тесту: 1, 3, 4, 

8, 9, 11, 12, 16, 17. 

У спадну шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводяться пункти: 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 

18, 19, 20. 

Приведемо приклад перекладу відповідей на перші п’ять пунктів тесту в 

оцінки: 

1. 3    2     0   1   2   3     – 3 

2. 3    2   1   0   1    2      – 1 

3. 3    2   1     1   2   3     – 4 

4. 3    2   1   0     2   3     – 5 

5. 3    2   1   0    1    3     – 2 
Після цього складаються бали шкал, що відповідають позиціям, відзначеним респондентом.  

Загальний показник СЖ (сенсу життя) – усі 20 пунктів тесту. 

Субшкала 1 (Цілі) – № 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

Субшкала 2 (Процес) – № 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

Субшкала 3 (Результат) – № 8, 9, 10, 12, 20. 

Субшкала 4 (Локус контролю – Я) – № 1, 15, 16, 19. 

Субшкала 5 (Локус контролю – життя) – № 7, 10, 11, 1зє4, 18, 19. 

Норми оцінки (середні значення) приведені в таблиці 1. 

П о я с н е н н я: якщо, наприклад, респондент по шкалі «Цілі» одержує 

оцінку значно вище за середню, то він має цілі в житті, що додають йому 

свідомість і спрямованість. Якщо ж бал нижче середнього, то він живе 

сьогоднішнім днем, не задумуючись про майбутнє. 

Норми оцінки (середні значення) 

№ Шкали Чоловіки, середні 

значення 

Жінки, середні значення 



1 Цілі 32, 90 29, 38 

2 Процес 31, 09 28, 80 

3 Результат 25, 46 23, 30 

4 ЛК – Я 21, 13 18, 58 

5 ЛК – життя 30, 14 28, 70 

І н т е р п р е т а ц і я     ш к а л: 

1. Цілі в житті. Бали по цій шкалі характеризують наявність чи  відсутність 

у житті респондента цілей у майбутньому, що додають життю усвідомленість, 

спрямованість і тимчасову перспективу. Низькі бали по цій шкалі навіть при 

загальному високому рівні свідомості життя (СЖ) будуть притаманні людині, 

що живе в сьогоденні сьогоднішнім чи вчорашнім днем. Разом з тим високі 

бали по цій шкалі можуть характеризувати не тільки цілеспрямовану людину, 

але і прожектера, плани якого не мають реальної опори в сьогоденні і не 

підкріплюються особистою відповідальністю за їхню реалізацію. Ці два 

випадки нескладно розрізнити, якщо врахувати показники по інших шкалах. 

2. Процес життя, чи інтерес і емоційна насиченість життя. Зміст цієї 

шкали збігається з відомою теорією про те, що єдиний сенс життя полягає в 

тому, щоб жити. Цей показник говорить про те, чи сприймає випробуваний сам 

процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений змістом. 

Високі бали по цій шкалі і низькі по іншим будуть характеризувати гедоніста, 

що живе сьогоднішнім днем. Низькі бали по цій шкалі – ознака незадоволеності 

своїм життям у сьогоденні (однак йому можуть додавати повноцінний зміст 

спогади про минуле чи націленість на майбутнє). 

3. Результативність життя, чи задоволеність самореалізацією. Бали по 

цій шкалі відбивають оцінку пройденого відрізка життя, відчуття 

продуктивності і свідомості прожитого. Високі бали по цій шкалі і низькі по 

іншим будуть характеризувати людину, що доживає своє життя, у котрого усе в 

минулому, але минуле здатне додати зміст залишку життя. Низькі бали – 

незадоволеність тією частиною життя, яке вже прожито. 

4. Локус контролю – Я (ЛК – Я) (Я – хазяїн життя). Високі бали 

відповідають уявленню про себе як про сильну особистість, що володіє 

достатньою волею вибору, щоб побудувати своє життя у відповідності зі своїми 

цілями і представленнями про його зміст. Низькі бали – зневіра у свої сили 

контролювати події власного життя. 

5. Локус контролю – життя чи керованість життям (ЛК – життя). При 

високих балах – переконання в тому, що людині дано контролювати своє 

життя, вільно приймати рішення і втілювати їх в життя. Низькі бали – фаталізм, 

переконаність у тім, що життя людини не підвладно свідомому контролю, що 

воля вибору ілюзорна і не має сенсу що-небудь загадувати на майбутнє. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 

Мета дослідження: визначення рівня розвитку вольової саморегуляції. 

Матеріали та обладнання: тест-опитувальник А.В.Звєркова та 

Е.В.Ейдмана, бланк для відповідей і ручка. 



Процедура дослідження. Дослідження вольової саморегуляції за 

допомогою тест-опитувальника може проводитися з однією особою або з цілою 

групою. Щоб забезпечити самостійність відповідей досліджуваних, кожному 

видається тест-опитувальник, бланк для відповідей, на якому надруковано 

номери запитань і біля них графи для відповідей. 

Інструкція досліджуваному: ―Вам пропонується тест, який включає 30 

тверджень. Уважно прочитайте кожен з них та вирішіть, наскільки воно 

характеризує Вас. Якщо правильно характеризує, то на аркуші для відповідей 

проти номера даного твердження поставте знак (+) (плюс) , якщо вважаєте, що 

неправильно, то знак (–) (мінус). 

Питання тесту 

1. Якщо в мене щось не виходить, то нерідко виникає бажання покинути 

цю справу. 

2. Я не відмовляюся від своїх задумів і справ, навіть якщо доводитися 

вибирати між ними та приємною компанією. 

3. За необхідності мані не важно стримати спалах гніву. 

4. Звичайно я зберігаю спокій, чекаючи товариша, який спізняється на 

призначений час. 

5. Мене важко відірвати від розпочатої справи. 

6. Мене дуже відбиває з колії фізичний біль. 

7. Я завжди намагаюся вислухати співрозмовника, не перебиваючи, навіть 

якщо не терпиться йому заперечити. 

8. Я завжди ―гну‖ свою лінію. 

9. Якщо треба я можу не спати кілька ночей (наприклад, робота, 

чергування) і весь наступний день бути в ―гарній формі‖. 

10. Мої плани занадто часто перекреслюються зовнішніми обставинами. 

11. Я не вважаю себе терплячою людиною. 

12. Не так просто мені примусити себе байдуже спостерігати хвилююче 

видовище. 

13. Мені рідко вдається примусити себе продовжувати роботу після серії 

прикрих невдач. 

14. Якщо я вставлюсь до когось поганого, мені важко приховати зневагу 

до нього. 

15. При потребі я можу займатися своєю справою в незручних та в 

непристосованих до цього умовах. 

16. Мені дуже ускладнює роботу усвідомлення того, що її необхідно 

виконати в точно визначений термін. 

17. Я вважаю себе рішучою людиною. 

18. З фізичною втомою я справляюся значно краще ніж інші. 

19. Краще зачекати ліфт, ніж підійматися сходами. 

20. Зіпсувати мені настрій не так просто. 

21. Інколи якась дрібниця заполонює мої думки, не дає спокою, і я не 

можу її позбутися. 

22. Мені важко зосередитись на завданні чи на роботі, ніж іншим. 

23. Сперечатися зі мною важко. 



24. Я завжди прагну довести розпочату справу до кінця. 

25. Мене легко відволікти від справ. 

26. Я іноді помічаю, що намагаюся домогтися свого всупереч 

об’єктивним обставинам. 

27. Люди іноді заздрять моєму терпінню та допитливості. 

28. Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації. 

29. Я помічаю, що під час одноманітної роботи мимоволі починаю 

змінювати спосіб дії, навіть якщо це часом призводить до погіршення 

результатів. 

30. Мене, як правило, дратує, коли ―перед носом‖ зачиняються двері 

транспорту чи ліфта, що від’їжджають. 

Обробка результатів – визначення величин індексів вольової 

саморегуляції за пунктами загальної шкали (Б) та індексів за субшкалами 

наполегливість (Н) і самовладання (С). 

Кожен індекс – це сума балів, отриманих при підрахунку збігу відповідей 

з ключем загальної шкали чи субшкали. 

В опитувальнику 6 замаскованих тверджень. Тому загальний сумарний 

бал за шкалою В має бути в межах від 0 до 16 та за субшкалою самовладання – 

від 0 до 13. 

Ключ для підрахунку індексів вольової саморегуляції      

Загальна шкала 1–,2+,3+,4+,5+,6–,7+,9+,10–, 11+,13–,14–,16–, 

17+,18+,20+,21–,22–,24+,25–, 27+,28–,29–,30– 

Наполегливість 1–,2+,5+,6–,9+,10–,11+,13–,16–, 

17+,18+,20+,22–, 24+,25–,27+ 

Самовладання 3+,4+,5+,7+,13–,14–,16–,21–, 24+,27+,28–,29–

,30– 

Аналіз результатів. У загальному вигляді під рівнем вольової 

саморегуляції розуміється міра опанування особистою поведінкою в 

різноманітних ситуаціях, здатність свідомо керувати своїми діями, бажаннями і 

станами. 

Рівень розвитку вольової саморегуляції може бути охарактеризовано в 

цілому й окремо за такими властивостями характеру як наполегливість та 

самовлада. 

Рівні вольової саморегуляції визначають порівнянням із середніми 

значеннями кожної шкали. Якщо вони складають більше половини 

максимально можливої суми збігань, то цей показник відображає високий 

рівень розвитку загальної саморегуляції, наполегливості чи самовладання. Для 

шкали В ця величина становить 12, для шкали Н–8, для шкали С–6. 

Високий бал за шкалою В властивий емоційно зрілим, активним, 

незалежним, самостійним особам, їх відрізняє спокій, упевненість у собі, 

стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття обов’язку, як 

правило, вони добре рефлектують особисті мотиви, планомірно втілюють 

власні наміри, вміють розподіляти зусилля і здатні контролювати свої вчинки, 

володіють вираженою соціально-позитивною спрямованістю. У межових 

випадках у них можливе зростання внутрішньої напруги, пов’язаної з 



прагненням контролювати кожен нюанс власної поведінки і з тривожністю з 

приводу найменшої спонтанності. 

Низький бал спостерігається в людей чутливих, емоційно нестійких, 

вразливих, невпевнених у собі. Рефлективність у них не висока, а загальний 

фон активності, як правило, занижений, їм властива імпульсивність і 

нестійкість намірів. Це може бути пов’язано як з незрілістю, так і з вираженою 

витонченістю натури, непідкріпленою здатністю до рефлексії та самоконтролю. 

Субшкала наполегливість характеризує силу намірів людини – її прагнення до 

здійснення розпочатої справи. На позитивному полюсі – діяльні, працездатні 

люди, які активно прагнуть до виконання запланованого, їх мобілізують 

перешкоди на шляху до мети, не відвертають альтернативи і спокуси, головна 

їхня цінність – розпочата справа. Таким людям притаманна повага до 

соціальних норм, прагнення повністю підпорядкувати їм свою поведінку. У 

крайньому прояві можлива втрата гнучкості поведінки, поява маніакальних 

тенденцій. Низькі значення за даною шкалою вказують на підвищену 

лабільність, невпевненість, імпульсивність, що можуть призвести до 

непослідовності в поведінці. Знижений фон активності і працездатності, як 

правило, компенсується в таких людей підвищеною чутливістю, гнучкістю, 

винахідливістю, а також тенденцією до вільного трактування соціальних норм. 

Субшкала самовладання відображає рівень довільного контролю 

емоційних реакцій і станів. Високий бал за субшкалою набирають люди 

емоційно стійкі, які добре володіють собою в різноманітних ситуаціях. 

Характерний для них внутрішній спокій, упевненість у собі звільняють від 

страху перед невідомим, підвищують готовність до сприймання нового, 

непередбаченого і, як правило, поєднуються із свободою поглядів, з тенденцією 

до новаторства і радикалізму. Разом з тим, прагнення до постійного 

самоконтролю, надмірне свідоме обмеження спонтанності може призвести до 

підвищення внутрішньої напруженості, до переважання постійної 

стурбованості та втоми. 

На другому поясі цієї субшкали – спонтанність, імпульсивність, які у 

порівнянні з вразливістю та переважанням традиційних поглядів захищають 

людину від інтенсивних переживань і внутрішніх конфліктів, сприяють 

незворушному настрою. 

Соціальна бажаність високих показників за шкалою різноманітна. Високі 

рівні розвитку вольової саморегуляції можуть бути пов’язані з проблемами в 

організації життєдіяльності та із стосунками з людьми часто вони відображають 

появу дезадаптивних рис і форм поведінкою. На відміну від них, низькі рівні 

наполегливості та самовладання почасти виконують компенсаторні функції 

вони також говорять про порушення в розвитку властивостей особистості та в її 

умінні налагоджувати стосунки з іншими, а також адекватно реагувати на ті чи 

інші ситуації. 

Здобувши інформацію про усвідомлювані особливості саморегуляції, 

можна розробити програму вдосконалення, відзначивши ті властивості, які в 

першу чергу потребують розвитку або корекції.  

 



ТЕСТ «ЧИ ОРГАНІЗОВАНА ВИ ЛЮДИНА?»  

Інструкція: Усі організовані люди завжди дуже надійні, результативні, 

точні та уважні. Організована людина робить втричі більше, ніж 

неорганізована, і проживає нібито три життя.  

Неорганізована людина йде на поводу у часу і справ, організована, 

навпаки, вміє ними управляти, про що свідчать її стиль робот, результати праці. 

Поданий тест є не лише перевіркою особистої організованості, а й засобом, 

який зможе спонукати до розуміння секретів самоорганізації, набуття 

організаційних навичок і звичок.  

Після кожного запитання виберіть лише один варіант відповіді.  

1. Чи маєте Ви найголовніші цілі у житті, яких Ви прагнете досягти? 

А. У мене є такі цілі. 

Б. Хіба можна мати якісь цілі, адже життя таке мінливе. 

В. У мене є головні цілі, і я підпорядковую своє життя їхньому досягненню. 

Г. Цілі у мене є, проте моя діяльність не завжди сприяє їхньому досягненню. 

2. Чи складаєте Ви план роботи, справ на тиждень, використовуючи 

для цього тижневик, спецблокнот тощо? 

А. Так.  

Б.Ні. 

В. Не може сказати «так» чи «ні», оскільки «тримаю» важливі справи у 

голові, а плани поточні – у голові чи на аркуші паперу. 

Г. Намагався складати план, використовуючи для цього тижневик, але потім 

зрозумів, що це нічого не дасть. 

Д. Складати плани – це гра в організованість. 

3. Чи “вичитуєте” Ви себе за невиконання запланованого на тиждень, 

на день? 

А. ―Вичитую‖ у тому разі, коли бачу свою провину, лінь і неповороткість. 

Б. ―Вичитую‖, незважаючи на жодні суб’єктивні чи об’єктивні причини. 

В. Нині й так усі сварять один одного, навіщо ще «вичитувати» самого себе? 

Г. Дотримуюся такого принципу: що вдалося зробити сьогодні – добре, а що 

не вдалося – виконаю, можливо, наступного разу. 

4. Як Ви ведете свою записну книжку, де Ви занотовуєте номери 

телефонів ділових людей, знайомих, родичів, приятелів тощо? 

А. Я – хазяйка (хазяїн) своєї записної книжки, як хочу, так і веду записи 

телефонів, прізвищ, імен. Потрібний номер телефону я обов’язково знайду. 

Б. Часто міняю записні книжки з номерами телефонів, оскільки нещадно їх 

―експлуатую‖. Переписуючи телефони, намагаюся усе зробити ―згідно з 

наукою‖, однак при подальшому користуванні знову збиваюся на вільний 

запис. 

В. Записи телефонів, прізвищ, імен веду ―рукою настрою‖. Вважаю, були б 

записані номер телефону, прізвище, ім’я, по батькові, а на якій сторінці 

записано, прямо чи криво, це не має особливого значення. 

Г. Використовуючи узвичаєну систему, відповідно до алфавіту, записую 

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, а якщо потрібно, і додаткові 

відомості (адресу, місце роботи, посаду). 



5.  Вас оточують речі, якими Ви часто користуєтесь. Якими є Ваші 

принципи розміщення речей? 

А. Кожна річ лежить будь-де. 

Б. Дотримуюсь принципу: кожній речі – своє місце. 

В. Періодично впорядковую свої речі, предмети. Потім кладу їх де завгодно. 

Через деякий час знову роблю лад і т. п. 

Г. Вважаю, що це запитання не має ніякого відношення до самоорганізації. 

6. Чи можете Ви наприкінці дня сказати: де, скільки із яких причин Вам 

довелося марно витратити час? 

А. Можу сказати про загублений час.  

Б. Можу сказати лише про місце, де був марно витрачений час.  

В. Якщо б загублений час перетворився на гроші, тоді я рахував би його. 

Г. Не лише добре уявляю: де, скільки і чому було марно витрачено час, а й 

відшукую способи скорочення втрат у тих самих ситуаціях. 

7. Які Ваші дії, коли на нараді, на зборах починають переливати з 

пустого у порожнє? 

А. Пропоную звернути увагу на сутність питання. 

Б. На будь-якій нараді чи зборах буває і щось потрібне, і щось пусте. 

Змінюючи одне на інше, проходить нарада чи збори, і нічого тут не вдієш – 

доводиться слухати. 

В. Занурююсь у ―небуття‖. 

Г. Починаю займатися тими справами, які взяв (взяла) із собою, 

розраховуючи на переливання з пустого у порожнє. 

8. Скажімо, Ви маєте виступити з доповіддю. Чи надаєте Ви значення 

не лише змісту доповіді, а й її тривалості? 

А. Надаю найсерйознішої уваги змісту доповіді. Думаю, що тривалість треба 

визначати приблизно. Якщо доповідь цікава, необхідно давати час, щоб її 

закінчити. 

Б. Надаю однакову увагу змісту і тривалості доповіді, так само його 

варіантам залежно від часу. 

9. Чи намагаєтесь Ви використати майже кожну хвилину для виконання 

задуманого? 

А. Намагаюсь, однак у мене не завжди виходить через особисті причини 

(знесилення, поганий настрій тощо). 

Б. Не прагну до цього, оскільки вважаю, що не треба бути дріб’язковим по 

відношенню до часу. 

В. Навіщо прагнути, якщо час все одно не випередиш? 

Г. Намагаюся, незважаючи ні за що. 

10. Яку систему занотовування доручень, завдань і прохань Ви 

використовуєте? 

А. Записую у своєму тижневику, що треба виконати і в який строк. 

Б. Занотовую найважливіші доручення, прохання, завдання у своєму 

тижневику. ―Дріб’язок‖ намагаюся запам’ятати. Якщо забуваю про ―дріб’язок‖, 

не вважаю це за недолік. 



В. Намагаюся запам’ятати доручення, завдання і прохання, оскільки це 

тренує пам’ять. Однак маю зізнатися, що пам’ять часто підводить мене. 

Г. Дотримуюся принципу ―зворотної пам’яті‖: нехай пам’ятає про доручення 

і завдання той, хто їх дає. Якщо доручення важливе, про нього не забудуть і 

викличуть мене для термінового виконання. 

11. Чи точно Ви приходите на ділові зустрічі, збори, наради, засідання? 

А. Приходжу раніше на 5—7хв. 

Б. Приходжу своєчасно, до початку зборів, засідань, нарад.  

В. Як правило, запізнююсь. 

Г. Завжди запізнююсь, хоча намагаюся прийти раніше або своєчасно. 

Д. Якщо було б видано науково-популярний посібник ―Як не запізнюватись‖, 

я, мабуть, навчився б не запізнюватися. 

12. Якого значення Ви надаєте своєчасності виконання завдань, доручень, 

прохань? 

А. Вважаю, що своєчасне виконання — це один з важливих показників мого 

вміння працювати, тріумф організованості. Однак мені не вдається виконати 

щось своєчасно. 

Б. Своєчасне виконання – це ―звір‖, який може ―вкусити‖ саме в ту хвилину, 

коли завдання виконано. Краще трохи затягти виконання завдань. 

В. Я вважаю за краще поменше міркувати про своєчасність, а виконати 

завдання і доручення в строк. 

Г. Своєчасно виконати завдання чи доручення – це прямий шанс одержати 

нове: Ретельність завжди своєрідно карається. 

13. Скажімо, Ви пообіцяли щось зробити або у чомусь допомогти іншій 

людині. Проте обставши змінилися так, що виконати обіцяне досить 

важко. Як Ви будете поводитися? 

А. Повідомлю людину про зміну обставин і про неможливість виконати 

обіцяне. 

Б. Подбаю сказати людині, що обставини змінились і виконати обіцяне 

важко. Водночас повідомлю, що не треба втрачати надію наобіцяне. 

В. Буду намагатися виконати обіцяне. Якщо виконаю – добре, не виконаю – 

теж не біда, оскільки я досить рідко не дотримувався своїх обіцянок. 

Г. Нічого не буду обіцяти людині. Виконаю обіцяне, не дивлячись ні на що. 

Інтерпретація: 

Відповідно до ключа, знайдіть кількісні оцінки вибраних відповідей. 

Складіть усі оцінки та одержаний добуток порівняйте з оцінками результатів, 

які Ви знайдете після ключа до тесту. 

Номер 

запитання 

 Варіанти та оцінка відповідей, бали  

А Б В Г Д 

1 4 0 6 2 — 

2 6 0 3 0 0 

3 4 6 0 0 — 
4 1 0 0 6 — 
5 0 6 0 0 — 



6 2 1 0 4 6 
7 3 0 0 6 — 
8 2 6 – – — 
9 3 0 0 6 — 
10 6 1 1 0 — 
11 6 6 0 0 0 
12 3 0 6 0 — 

13 2 0 0 6 — 

Оцінка результату: 

Від 72 до 78 балів. Ви організована людина. Єдине, що можна порадити: 

не зупиняйтеся на досягнутому рівні, розвивайте і надалі самоорганізацію. Не 

вважайте, що Ви досягли межі. Організація на відміну від природи дає 

найбільший ефект тому, хто вважає її ресурси невичерпними. 

Від 63 до 71 балів. Ви вважаєте організацію невід’ємною частиною 

роботи. Це дає вам незаперечну перевагу перед тими, хто закликає організацію 

―під зброю‖, на випадок крайньої необхідності. Проте Вам слід уважніше 

придивитися до самоорганізації, покращити її. 

Від 63 до 51 балів. Ваш спосіб життя, Ваше оточення навчили Вас бути 

більш–менш організованим. Організованість то виявляється у Ваших діях, то 

зникає. Це ознака відсутності чіткої системи самоорганізації. Існують 

об’єктивні організаційні закони та принципи. Спробуйте проаналізувати свої 

дії, витрати часу, техніку роботи. Ви побачите те, що і не підозрювали.  

Менше 50 балів. Ви живете за ситуацією, ніколи не плануєте свою 

діяльність, покладаючись на волю випадку. Про Вас кажуть: ―Зовсім не 

організована людина‖. Щоб стати організованою людиною, треба подолати 

себе, мати волю та завзятість.  

 

ОПИТУВАЛЬНИК МОТИВІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ «Я НАВЧАЮСЯ ТАК, ТОМУ ЩО...» 

Інструкція: Напроти кожного варіанту відповіді проставте бали від 0 до 3 

в залежності від ступеня впливу даного фактору на Вашу успішність в 

навчально-пізнавальній діяльності:  

0 балів – зовсім не впливає, немає для мене ніякого значення;  

1 бал – майже не впливає, дуже рідко має якесь значення;  

2 бали – можна сказати, що впливає у більшості випадків, часто має значення;  

3 бали – має велике значення, завжди впливає на моє навчання. 

Питання опитувальника 

1. Повинен як можна краще підготуватися до активної професійної 

діяльності. 

2. Мені цікаво займатися дисциплінами. 

3. Не хочу бути відрахованим із навчального закладу. 

4. Хочу володіти великим багажем знань, щоб приносити користь людям. 

5. Хочу бути цікавим співрозмовником. 

6. Хочу стати кваліфікованим спеціалістом. 

7. Хочу розширити свій кругозір. 



8. Хочу бути сучасною, культурною людиною. 

9. Не хочу залишитися без стипендії (не бажаю витрачати власні гроші 

дарма). (Хочу, щоб за відмінне навчання мене перевели на держбюджет) 

10.  Хочу у майбутньому займатися науковою роботою. 

11.  Хочу бути у числі кращих студентів. 

12.  Це дає можливість розвивати свої здібності та інтелект. 

13.  Звик добре виконувати будь яку справу. 

14.  Подобається вчитися, пізнавати нове. 

15.  Знання сприяють формуванню особистих поглядів на оточуючий світ. 

16.  Вважаю, що я в боргу перед батьками. 

17.  Хочу бути справжнім громадянином, жити на користь своєї Батьківщини. 

18.  Добрі знання – це гарантія працевлаштування у майбутньому. 

19.  Не хочу здавати відробки, заліки, екзамени. Краще одержувати 

―автомати‖. 

20.  Навчання у вищому навчальному закладі – можливість задовольняти свої 

навчально-пізнавальні інтереси. 

21.  Хочу, щоб мене за знання поважали інші студенти. 

22.  Заняття дають можливість розвивати вміння самоосвіти, одержувати 

навички самоосвіти. 

23.  Це необхідно для придбання професії. 

24.  Не хочу мати неприємності з куратором, деканом. 

25.  Одержую задовольняння від розумової праці. 

26.  Хочу, щоб викладачі мали від мене гарне враження. 

27.  Вважаю, що глибоко засвоєний матеріал – суспільний обов’язок кожного 

студента. 

28.  Вважаю, що кожний громадянин повинен мати вищу освіту. 

Обробка: Підрахуйте кількість балів за підгрупами: 

1. Мотив уникнення неприємностей (УН) – № 3, № 9, № 19, № 24. 

2. Мотив особистісного розвитку (ОР) – № 7, № 12, № 15, № 22. 

3. Мотив відповідальності та обов’язку (ВО) – № 1, № 13, № 16, № 27. 

4. Мотив перспективи та професіоналізації (ПП) – № 6, № 10, № 18, № 23. 

5. Мотив позиційний (престижний) (Пр) – № 5, № 11, № 21, № 26. 

6. Мотив пізнавальний (Пн) – № 2, № 14, № 20, № 25. 

7. Мотив соціальний (Соц) – № 4, № 8, № 17, № 28.   

Просумуйте кількість балів по кожному з мотивів. Знайдіть загальний бал К 

по кожному з мотивів. Складіть формулу мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: 

М заг = Кун + Кор + Кво + Кпп + Кпр + Кпн + Ксоц. 

Інтерпретація: Намалюйте графік мотивації, де по горизонталі розташовані 

мотиви навчально-пізнавальної діяльності (УН, ОР, ВО, ПП, Пр, Пн, Соц) , а по 

вертикалі – значення балів (від 0 до 4). 

 

 

 

 



ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ САМООЦІНКИ  

ЗА ПРОЦЕДУРОЮ ТЕСТУВАННЯ (опитувальник Г.М.Казанцевої) 

При вивченні самооцінки з допомогою процедури тестування, 

досліджуваним пропонують певну кількість стверджень, навпроти яких вони 

повинні написати один з трьох варіантів відповідей: так (+), ні (–), не знаю(?), 

який відповідає власній поведінці в аналогічній ситуації.  

Приводимо текст опитувальника. 

1. Звичайно я розраховую на успіх у своїх справах 

2. Більшу частину часу я знаходжусь у пригніченому настрої 

3. Більшість ровесників зі мною рахуються(радяться) 

4. У мене немає впевненості в собі 

5. Я приблизно настільки ж здібний і винахідливий, як більшість 

оточуючих мене людей 

6. Часом я відчуваю себе нікому не потрібним 

7. Я все роблю добре (будь-яку справу) 

8. Мені здається, що я нічого  не досягну в майбутньому 

9. У будь-якій справі я вважаю себе правим 

10. Я роблю багато такого, про що потім жалкую 

11. Коли я дізнаюсь про успіхи кого-небудь, кого я знаю, то сприймаю це 

як власну поразку 

12. Мені здається, що всі навколо дивляться на мене з осудом 

13. Мене мало турбують можливі невдачі 

14. Мені здається, що успішному виконанню доручень чи справ мені 

заважають перешкоди, яких мені не подолати 

15. Я рідко жалкую про те, що вже зробив 

16. Оточуючі мене люди більш привабливі, ніж я 

17. Я думаю, що я постійно комусь необхідний 

18. Мені здається, що я навчаюся гірше за інших 

19. Мені частіше щастить, ніж не щастить 

20. У життя я завжди чого боюся 

Опрацьовування результатів. Підраховується кількість позитивних 

відповідей (+) спочатку за непарними номерами, а потім за парними. Від 

першого результату віднімається другий.  

Кінцевий результат може знаходитись в інтервалі від – 10 до + 10.  

Результат від – 10 до – 4 свідчить про низьку самооцінку; від – 3 до +3 – 

середню; від +4 до +10 – про високу самооцінку. 

 

ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

ПЕДАГОГА 

Інструкція. У даному опитувальнику перераховані твердження, що можуть 

бути властиві вам у більшій або меншій мірі. При цьому можливі два варіанти 

відповідей:  

а – вірно, зазначене твердження типове для моєї поведінки, притаманне мені 

в більшості випадків,  



б – невірно, зазначене твердження нетипове для моєї поведінки, не 

характерне мені. 

Питання опитувальника 

1. Я б цілком міг жити один, вдалині від людей. 

2. Я часто перемагаю інших своєю самовпевненістю. 

3. Тверді знання з мого предмету можуть істотно полегшити життя 

людини. 

4. Люди повинні більше, ніж зараз, дотримуватися законів моралі. 

5. Я уважно читаю кожну книгу, перш ніж повернути її в бібліотеку. 

6. Мій ідеал робочої обстановки — тиха кімната з робочим столом. 

7. Люди говорять, що мені подобається робити все своїм оригінальним 

засобом. 

8. Серед моїх ідеалів значне місце займають особистості вчених, що 

зробили великий внесок у дисципліну, що я викладаю. 

9. Навколишні вважають, що на брутальність я просто не здатний. 

10. Я завжди уважно стежу за тим, як я одягнений. 

11. Буває, що весь ранок я ні з ким не хочу розмовляти. 

12. Мені важливо, щоб в усьому, що мене оточує, не було безладдя. 

13. Більшість моїх друзів – люди, інтереси яких мають багато спільного з 

моєю професією. 

14. Я подовгу аналізую свою поведінку. 

15. Удома я поводжуся за столом так само, як у ресторані.  

16. У компанії я надаю іншим можливість жартувати і розповідати всякі 

історії. 

17. Мене дратують люди, що не можуть швидко приймати рішення. 

18. Якщо в мене є небагато вільного часу, то я волію почитати що-небудь з 

моєї дисципліні. 

19. Мені незручно бавитися в компанії, навіть якщо інші це роблять. 

20. Іноді я люблю позлословити про відсутніх. 

21. Мені дуже подобається запрошувати гостей і розважати їх. 

22. Я рідко виступаю врозріз з думкою колективу. 

23. Мені більше подобаються люди, що добре знають свою професію, 

незалежно від їхніх особистісних особливостей. 

24. Я не можу бути байдужий до проблем інших. 

25. Я завжди охоче визнаю свої помилки. 

26. Гірше покарання для мене – самітність. 

27. Зусилля, витрачені на складання планів, не коштують того. 

28. В шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи спеціальну 

літературу. 

29. Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе обманювати. 

30. У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене просять зробити 

послугу. 

31. Імовірно, багато людей вважають, що я занадто багато говорю. 

32. Я уникаю суспільної роботи і зв’язаної з цим відповідальності. 

33. Наука – це те, що більше  за все цікавить мене в житті. 



34. Навколишні вважають мою родину інтелігентною. 

35. Перед тривалою поїздкою я завжди ретельно продумую, що із собою 

взяти. 

36. Я живу сьогоднішнім днем у більшій мірі, ніж інші люди. 

37. Якщо є вибір, то я краще організую позакласний захід, ніж буду 

розповідати учням що-небудь з предмету. 

38. Основна задача вчителя – передати учневі знання з предмету. 

39. Я люблю читати книги і статті на теми моральності, моралі, етики. 

40. Іноді мене дратують люди, що звертаються до мене з питаннями. 

41. Більшість людей, з якими я буваю в компаніях, безсумнівно раді мене 

бачити. 

42. Думаю, мені сподобалася б робота, зв’язана з відповідальною 

адміністративно-господарською діяльністю. 

43. Я навряд чи засмучуся, якщо прийдеться провести свою відпустку, 

навчаючись на курсах підвищення кваліфікації. 

44. Моя люб’язність часто не подобається іншим людям. 

45. Були випадки, коли я заздрив удачі інших. 

46. Якщо мені хто-небудь нагрубить, то я можу швидко забути про це. 

47. Як правило, люди, що оточують мене прислухаються до моїх 

пропозицій. 

48. Якби мені удалося перенестися на короткий час у майбутнє, то я в 

першу чергу набрав би книг з мого предмету. 

49. Я проявляю велику зацікавленість до долі інших. 

50. Я ніколи не говорив з посмішкою неприємних речей.  

Обробка й інтерпретація результатів: 

Кожна відповідь, що збігається з ключем, оцінюється в 1 бал. У 

залежності від спрямованості педагогічної діяльності усі твердження 

опитувальника розбиті на групи (шкали). По кожній шкалі можна набрати 

максимум 10 балів. 

Код опитувальника: 

Товариськість — 1б, 6б, 11б, 16б, 21а, 26а, 31а, 36а, 41а, 46а. 

Організованість — 2а, 7а, 12а, 17а, 22б, 27б, 32б, 37а, 42а, 47а. 

Спрямованість на предмет — За, 8а, 13а, 18а, 23а, 28а, 33а, 38а, 43а, 48а. 

Інтелігентність — 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а. 

Мотивація схвалення — 5а, 10а, 15а, 20б, 25а, 30а, 35а, 40б, 45б, 50а. 

Обробку й інтерпретацію результатів починають зі шкали мотивації, тому 

що якщо відповідь виходить за межі норми по даному факторі (3-4 збігу), це 

свідчить про прагнення випробуваного спотворити результати убік соціально 

бажаної поведінки. 

Кожний з напрямків професійної спрямованості вважається недостатньо 

розвинутим, якщо по даній шкалі отримано менш 3 балів, і яскраво вираженим 

при кількості балів більше 7. Виразність одного фактора свідчить про 

моноспрямованості особистості вчителя, а виразність декількох факторів – як 

поліспрямованість. 



Інтерпретація: 0 – 3 – низький рівень; 4 – 5 – середній рівень; 6 – 7 – 

високий рівень; 8 – 10 – вищий рівень. 

 

НАСКІЛЬКИ ВИ ТОЛЕРАНТНІ  

Проявляти толерантність – це означає розуміти один одного, ставитися 

один до одного терпимо, щоб будувати мирне майбутнє. 

1. Неприємна вам ситуація, у якій доводиться відмовлятися від 

придуманого вами плану, тому що точно такий же план вже запропонували 

ваші друзі? 

а) так; 

б) ні. 

2. Ви зустрічаєтеся з друзями, і хтось пропонує почати гру. Чому ви 

віддаєте перевагу? 

а) щоб брали участь тільки ті, хто добре грає; 

б) щоб грали і ті, хто ще не знає правил. 

3. Ви спокійно сприймаєте неприємні для вас новини? 

а) так; 

б) ні. 

4. Чи викликають у вас неприязнь люди, які в громадських місцях 

з’являються в нетверезому стані? 

а) якщо вони не переступають допустимих меж, вас це взагалі не 

цікавить; 

б) вам завжди були неприємні люди, які не вміють себе контролювати. 

5. Чи можете ви легко знайти контакт з людьми, у яких інші звичаї, інше 

положення? 

а) вам дуже важко було б це зробити; 

б) ви не звертаєте уваги на такі речі. 

6. Як ви реагуєте на жарт, об’єктом якого стаєте? 

а) вам не подобаються ні самі жарти, ні жартівники; 

б) якщо навіть жарт і буде вам неприємний, то ви будете намагатися 

відповісти в такий же жартівливій манері. 

7. Чи згодні ви з думкою, що багато людей сидять не на своєму місці, 

роблять не свою справу? 

а) так; 

б) ні. 

8. Ви приводите в компанію друга (подругу), який (а) стає об’єктом 

загальної уваги. Як ви на це реагуєте? 

а) вам неприємно, що таким чином увага відвернута від вас; 

б) ви лише радієте за неї (нього). 

9. У гостях ви зустрічаєте літню людину, яка критикує сучасне молоде 

покоління, звеличує минулі часи. Як реагуєте ви? 

а) йдете раніше під пристойним приводом; 

б) вступаєте в суперечку. 

Підрахунок балів. 

Запишіть по 2 бали за відповіді: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а. 



Ключ до тесту 

0–4 бали: Ви непохитні і, вибачте, вперті. Де б ви не знаходилися, може 

виникнути таке враження, що ви прагнете нав’язати свою думку іншим. Щоб 

досягти своєї мети, часто підвищуєте голос. Маючи такий, як у вас, характер, 

важко підтримувати нормальні стосунки з людьми, які думають інакше, ніж ви, 

не погоджуються з тим, що ви говорите і робите. 

6–12 балів:  Ви здатні твердо відстоювати свої переконання. У той же час 

ви можете вести діалог і, якщо вважаєте за потрібне, змінювати свої 

переконання. Але деколи ви буваєте надмірно різання, проявляєте неповагу до 

співрозмовника. І в такий момент ви дійсно можете виграти суперечку з 

людиною, у якого більш слабкий характер. Але чи варто «брати горлом», якщо 

можна перемогти і більш гідно? 

14–18 балів: Твердість ваших переконань відмінно поєднується з великою 

гнучкістю вашого розуму. Ви можете прийняти будь-яку ідею, з розумінням 

поставитися до парадоксального на перший погляд вчинку, навіть якщо ви їх не 

поділяєте. Ви досить критично ставитеся до своєї думки і здатні з повагою і 

тактом по відношенню до співрозмовника відмовитися від поглядів, які, як 

з’ясувалося, були помилковими. 

 

ЯКИЙ ВАШ ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ? 
Інструкція: 

Підкресліть букву відповіді, з якою ви згодні. 

Питання опитувальника 

1. Чи вважаєте Ви, що навколишній світ може бути кращим: 

 а) так; 

 б) ні, він і так досить гарний; 

 в) так, але лише дечому. 

2. Чи думаєте Ви що самі можете брати участь у значних змінах 

навколишнього світу: 

 а) так, у більшості випадків; 

 б) ні; 

 в) так, в деяких випадках. 

3. Чи вважаєте Ви, що деякі з Ваших ідей принесли б значну користь у тій 

сфері діяльності, в якій Ви працюєте (будете працювати): 

 а) так; 

 б) так, при сприятливих  обставинах; 

 в) лише деякою мірою. 

4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому будете відігравати настільки важливу 

роль, що зможете дещо принципово змінити: 

 а) так, обов’язково; 

 б) це мало ймовірно; 

 в) можливо. 

5. Коли Ви збираєтесь щось робити, чи думаєте Ви, що здійснюєте своє 

починання: 



 а) так; 

 б) часто думаєте, що не зможете; 

 в) так, часто. 

6. Чи маєте Ви бажання зайнятися справою, якої зовсім не знаєте: 

 а) так, невідоме вабить Вас; 

 б) невідоме Вас не цікавить; 

 в) все залежить від характеру цієї справи. 

7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте Ви 

бажання досягти в ній досконалості: 

 а) так; 

 б) ні, Ви прагнете навчитися лише основному; 

 в) ні, Ви лише задовольняєте свою цікавість. 

8. Коли Ви зазнаєте поразки, то: 

 а) якийсь час опираєтесь всупереч здоровому глузду; 

 б) махаєте рукою на цю витівку, або розумієте, що вона не реальна; 

 в) продовжуєте робити свою справу, навіть коли стає очевидним, що 

перепони на можна перебороти. 

9. На Вашу думку, професію треба вибирати, виходячи з: 

 а) своїх можливостей, перспектив для себе; 

 б) стабільності, значущості, потрібності професії, потреби в ній; 

 в) переваг, які вона забезпечує. 

10. Мандруючи, чи могли б Ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому 

вже пройшли: 

 а) так; 

 б) ні, боїтесь збитися з шляху; 

  в) так, але лише там, де місцевість Вам сподобалася і запам’яталася. 

11. Одразу ж після розмови Ви можете згадати, про що йшла мова: 

 а) так, без труднощів; 

 б) усього згадати не можете; 

 в) запам’ятовуєте лише те, що Вас цікавить. 

12. Коли Ви чуєте слово на невідомій для Вас мові, чи можете повторити 

його по складах, без помилки, навіть не знаючи його значення: 

 а) так, без труднощів; 

 б) так, якщо це слово легко запам’ятати; 

 в) повторюєте, але не зовсім вірно. 

13. У вільний час Ви віддаєте перевагу: 

 а) можливості залишитися наодинці, подумати; 

 б) перебуванню в компанії; 

 в) Вам байдуже, чи будете Ви самітні, чи в компанії. 

14. Ви займаєтесь якоюсь справою, вирішуєте припинити її лише тоді, коли: 

 а) справа закінчена і видається Вам прекрасно виконаною; 

 б) Ви більш-менш задоволені; 

 в) Вам ще не все вдалося зробити. 

15. Коли Ви самі: 

 а) любите мріяти про якісь, навіть абстрактні, речі; 



 б) будь-якою ціною намагаєтесь знайти собі яке-небудь заняття; 

в) іноді любите помріяти, але про речі, пов’язані з Вашою роботою. 

16. Коли якась ідея захоплює Вас, Ви намагаєтесь думати про неї: 

 а) незалежно від того, де і з ким Ви перебуваєте; 

 б) можете робити це тільки наодинці з собою; 

в) тільки там, де не буде багато галасу. 

17. Коли Ви обстоюєте якусь ідею: 

 а) можете відмовитися від неї, якщо аргументовано переконають 

опоненти; 

 б) залишаєтеся при своїй думці, які б аргументи не наводилися; 

 в) змінюєте свою думку, якщо опір виявиться надто сильним. 

Обробка: 

В кожному питанні поставте:  

 за відповідь «а» – 3 очки; 

 за відповідь «б» – 1 очко;   

 за відповідь «в» – 2 очки. 

Здібності, які складають творчий потенціал: 

 межи допитливості   – 1, 6, 7 

 віра в себе     – 2, 3, 4, 5 

 сталість     – 8, 14 

 амбіціозність    – 9 

 зорова пам’ять    – 10 

 слухова пам’ять    – 11, 12 

 намагання бути незалежним  – 13 

 здатність абстрагуватися  – 15, 16 

 ступінь зосередженості   – 17 

Загальна ж сума очок визначає рівень творчого потенціалу. 

Інтерпретація: 

46 і більше очок: маєте значний творчий потенціал. Якщо Ви зможете 

прикласти Ваші здібності, Вам доступні найрізноманітніші форми творчості. 

22 – 45 очок – Ви володієте тими якостями, які дають змогу Вам творити, 

але й маєте проблеми, які гальмують процес творчості. 

В усякому разі, Ваш нормальний творчий потенціал дозволить Вам 

проявити себе як творчу особистість, якщо, звичайно,Ви цього забажаєте. 

21 і менше очок – Ваш творчий потенціал невеликий або Ви себе 

недооцінили. Повірте в себе. 
 


