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Відповідно до діючої програми курсу "Психологія" 

викладені основні положення, що відносяться до предмету, 

завдань, місця психології в системі наук; методів і структури 

загальної психології. Розглянуті такі напрями, як зародження і 

розвиток вищої нервової діяльності, історія розвитку вчення про 

психологію. Освітлені елементи психологічних характеристик 

пізнавальних процесів, а також емоційно-вольова сфера 

особистості. 

Навчальний посібник розрахований на студентів  

непсихологічних відділень та факультетів технікумів, коледжів 

та інших вищих навчальних закладів, де вивчається психологія. 

 

 

Рецензент: Петровська Т. В., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології і педагогіки Українського 

Державного університету фізичного виховання і спорту.
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Навчальний посібник присвячений вивченню і 

ознайомленню студентів з новими напрямами в психології. 

Великий розділ відводиться для вивчення історії розвитку 

психологічної науки. 

Розділи викладені відповідно для студентів 

непсихологічних факультетів. 

У цьому посібнику з позиції сучасних поглядів, 

новітньої літератури, нових методичних підходів, прийнятих у 

вищій школі, освітлюються проблеми, гіпотези і напрями 

загальної психології. 

Посібник створений для контингенту непсихологічних 

факультетів, і в ньому значно менше приділяється уваги 

фізіології окремих процесів. 

Методичні рекомендації з урахуванням висловлених 

зауважень слід рекомендувати до друку. 

 

 

Кафедра психології і 

педагогіки УДУФВіС: 

кандидат психологічних 

наук, доцент                                            Т.В.Петровська 
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 Розділ I. Введення в психологію  

Глава 1. Предмет психології 

 

1. Поняття про психологію 

На рубежі ХІХ- ХХ ст. почався швидкий розвиток 

психології, який стимулювався успіхами природознавства, в 

першу чергу розвитком еволюційної біології, фізіології органів 

чуття, психофізики і фізіології вищої нервової діяльності, а 

також збільшеними вимогами, що ставилися до психології з 

боку медицини, педагогіки і виробництва. 

В результаті психологія перетворилася на самостійну, 

розгалужену галузь наукових знань. 

З'ясування специфічних особливостей явищ, що 

вивчаються психологією, представляє значно більшу трудність. 

Розуміння цих явищ багато в чому залежить від світогляду, 

якого дотримуються люди, що стикаються з необхідністю 

осягнути психологічну науку. 

Трудність полягає передусім в тому, що явища, які 

вивчаються психологією, здавна виділялися людським розумом 

і відокремлювалися від інших проявів життя як особливі явища. 

Кожна людина, спираючись на власний досвід, 

усвідомлює те, що вона так чи інакше здатна сприймати, 

пізнавати навколишній світ, різні предмети і явища. Ми чуємо 

спів птахів, людську мову, музику, шум міста. Ми бачимо різні 

предмети, форми, об'єми, дерева, людей, тварин. 

Ми відчуваємо аромати кольорів, запах бензину, смак 

цукру і солі. Ми проявляємо емоції, радіючи і плачучи, 

відчуваємо пристрасть, що наринула, і наближення послаблення 

фізичного стану організму. 

Будь-яка людина знає що таке роздумувати над 

прочитаною книгою, обмірковувати свої дії, міркувати при 

рішенні поставленої задачі. 

Ми викликаємо в пам'яті знайомий образ людини, 

згадуємо вподобаний фільм і відтворюємо вподобані афоризми, 
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можемо навіть уявити собі неіснуючу тварину або створити 

абстрактний фантастичний світ. 

Людина не лише пізнає навколишній світ, але й має своє 

власне ставлення до предметів або явищ цього світу. Вона не 

безпристрасно сприймає те, що оточує, а переживає при цьому 

певні почуття: одні радують її, приносячи задоволення, до 

інших - вона байдужа, треті викликають у неї прикрість, а іноді -  

страх і ненависть. 

Людина не лише сприймає навколишній світ і якось 

ставиться до нього, вона діє у цьому світі, проявляючи свою 

активність, приймає рішення, прагне до мети, проявляє 

ініціативу, інакше говорячи - здійснює вольову діяльність. 

Як не можна двічі увійти до однієї і тієї ж річки, так не 

можна знайти двох абсолютно схожих людей. Кожна людина 

чимось відрізняється від іншої, у кожної свої інтереси і 

схильності. Один - запальний і нестриманий, інший - спокійний 

і незворушний; один - працелюбний і скромний, інший - 

ледачий і зарозумілий. Усе це - сприйняття, пам'ять, мислення, 

уява, почуття, емоції, воля, прояви темпераменту і характеру - 

явища людської психіки. 

Психіка, будучи внутрішнім світом людини, виникла на 

найвищому ступені розвитку матеріального світу. Психіка 

відсутня у рослин і неживої природи. Психіка відбиває 

навколишню дійсність, завдяки психічному відображенню 

реальності людина пізнає її, і так, або інакше впливає на 

навколишній світ. Психіка - це особлива властивість 

високоорганізованої матерії, яка полягає у ставленні до 

об'єктивного світу. 

За вчинком завжди убачалися наміри, мотиви, якими 

керувалася людина, за реакцією на ту або іншу подію - 

особливості характеру. Тому задовго до того, як психічні 

процеси, властивості, види, стани стали предметом наукового 

аналізу, накопичувалося життєве психологічне знання людей 

один про одного. Воно закріплювалося, передаючись з 

покоління в покоління, в мові, пам'ятниках народної творчості, 

у витворах мистецтва. Цей психологічний досвід увібрав в себе 
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прислів'я і приказки: " Краще один раз побачити, ніж сто разів 

почути", "Без зусиль не вийняти рибку із ставка", "Привычка-

вторая натура" і так далі. 

Життєві психологічні відомості, почерпнуті з 

громадського і особистого досвіду утворюють донаукові 

психологічні знання. Вони можуть бути досить об’ємними , 

можуть сприяти до певної міри орієнтуванню в поведінці 

навколишніх людей, можуть бути в певних предметах 

правильними і такими, що відповідають дійсності. Проте, в 

цілому ці знання позбавлені систематичності, глибини, 

доказовості і з цієї причини не можуть стати міцною основою 

для серйозної роботи з людьми, що вимагає наукових, тобто 

об'єктивних і достовірних знань про психіку людини, що 

дозволяють прогнозувати його поведінку в тих або інших 

очікуваних обставинах. 

Наукою, що вивчає психіку і внутрішній світ людини, 

являється психологія. 

Психологія — наука, що вивчає процеси активного 

відображення людиною об'єктивної реальності у формі 

відчуттів, сприйнять, мислення, почуттів і інших процесів і 

явищ психіки. 

У чому ж полягає предмет психології? Це передусім 

конкретні факти психічного життя, що характеризуються якісно 

і кількісно. Наприклад, сторінка, на якій надруковані ці рядки, 

сприйматиметься як біла і при яскравому сонячному світлі, і в 

напівтемряві, і при електричному освітленні, хоча фізична 

характеристика променів, що відкидаються папером при такій 

різній освітленості, буде дуже неоднаковою. Це якісна 

характеристика факту. Прикладом кількісної характеристики 

психологічного факту може послужити величина часу реакції 

цієї людини на подразник (у відповідь на спалах лампочки або 

звук, слід натиснути кнопку для припинення звуку або світла - 

вимірюється швидкість реакції; у кожного вона буде різна). Це 

дозволяє кількісно характеризувати деякі особливості психіки 

різних випробовуваних. 
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Наукове знання постійно і все наполегливіше вимагає 

переходу від опису до пояснення явищ. А пояснення припускає 

відкриття законів, яким підкоряються ці явища. 

Знання закономірних зв'язків саме по собі не розкриває 

конкретних механізмів, за допомогою яких закономірність може 

проявлятися. Тому в завдання психології входять, разом з 

вивченням психологічних фактів і закономірностей, 

встановлення механізмів психічної діяльності. Оскільки 

механізми психічної діяльності припускають роботу конкретних 

анатомо-фізіологічних апаратів, що здійснюють той або інший 

психічний процес, то природу і дію цих механізмів психологія 

з'ясовує спільно з іншими науками (фізіологією, біофізикою, 

біологією, біохімією, кібернетикою та ін.)  

Отже, психологія - це наука про закономірності 

виникнення, прояву і розвитку психічної діяльності і свідомості 

людини. Сама по собі вказівка на те, що психічні явища є.  

" особливі явища", що вони утворюють "внутрішній світ" 

і так далі, не може розкрити суть психіки, її специфіку. Все ж, 

перш ніж відповісти на питання про те, що таке психіка, 

необхідно хоча б коротко простежити, як змінювалися 

упродовж віків уявлення про суть і характер психологічних 

явищ. 

З моменту зародження психології ведеться непримиренна 

боротьба між матеріалістичним і ідеалістичним напрямами 

розуміння і пояснення психіки. 

Представники ідеалістичного напряму розглядали 

психіку, як щось первинне, існуюче самостійно, незалежно від 

матерії. 

Психіка, на їх думку, - цей прояв нематеріальної, 

безсмертної душі абсолютного духу, "ідей" та ін. Ідеалістична 

психологія заперечує залежність психологічного життя людини 

від умов його нервової системи. Уся поведінка людини, його 

вчинки, почуття, бажання визначаються тільки душею, яка є 

часткою "вічної ідеї" і нічого не має спільного з дійсним, 

реальним світом предметів і явищ. Стверджуючи, що духовне, 

нематеріальне є первинним, а матеріальне - вторинним, 
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ідеалістична психологія прямо змикається з релігійним вченням 

про створення світу богом. 

Матеріалістичне розуміння психіки виражається в тому, 

що психіка розглядається як явище вторинне, похідне від 

матерії, а матерія, як носій психіки, первинна. 

Психіка - продукт тривалого розвитку матерії. У історії 

розвитку світу був період, коли психіка була відсутня. 

Рослинний світ, неорганічна природа психіки та  свідомості не 

мають, вони не можуть мислити, відчувати. Психічне життя 

з'явилося лише на певному ступені розвитку матерії. Про те, що 

психіка виникла лише на певному етапі розвитку матерії, 

свідчать дані цілого ряду наук.  

Основними положеннями цієї теорії є, по-перше, 

твердження про те, що психіка - властивість мозку, його 

специфічна функція, по-друге, те, що ця функція носить 

характер відображення, в- третіх, правильність відображення 

підтверджується практикою. 

Психічне відображення не дзеркальне, не пасивне, воно 

зв'язане з пошуком, вибором, є необхідною стороною діяльності 

особистості. Психічне відображення характеризується рядом 

особливостей: воно дає можливість правильно відбивати 

навколишню дійсність; здійснюється в процесі активної 

діяльності особистості; поглиблюється і удосконалюється; 

пропускається крізь індивідуальність; носить операційний 

характер. 

Психічне відображення забезпечує доцільність поведінки 

і діяльності. В той же час сам психічний образ формується в 

процесі предметної діяльності. Виникнувши в процесі 

біологічної еволюції як рахунковий апарат управління 

поведінкою, психіка людини стає якісно іншою. Під впливом 

законів громадського життя люди стають особистостями, кожна 

з яких несе на собі відбиток історичної обстановки, що її 

сформувала. Відповідно і поведінка людини набуває 

особистісного характеру. 

Усе сказане дозволяє тепер конкретизувати визначення 

предмета психології. 
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Психологія - наука про факти, закономірності та 

механізми психіки як образу дійсності, що складається в мозку, 

на основі і за допомогою якого здійснюється управління 

поведінкою і діяльністю, що мають у людини особистісний 

характер. 

 

2. Місце і значення психології в системі наук 

 

Нині роль психології як науки значно зростає. Психологія 

широко використовується в найрізноманітніших сферах 

теоретичної і практичної діяльності людини, у багатьох галузях 

науки, мистецтва, народного господарства. Вона займає 

проміжне положення між технічними науками - з одного боку, 

природничими - з іншого боку, соціальними - з третього. 

Близькість її до цих наук, навіть наявність галузей, що спільно 

розробляються з деякими з них, аж ніяк не позбавляє її 

самостійності. В усіх своїх галузях психологія зберігає свій 

предмет дослідження, свої теоретичні принципи, свої шляхи і 

методи вивчення цього предмета. Що ж до багатогранності 

психологічних проблем, таких значимих не лише для психології, 

але і для суміжних з нею наук, то це пояснюється тим, що в 

центрі уваги психологів завжди залишається людина. 

Усі науки і галузі знання мають сенс і значення тільки у 

зв'язку з тим, що вони служать людині, озброюють її, 

створюються нею, виникають і розвиваються як людська теорія 

і практика. Увесь подальший розвиток психологічних знань 

мислиться як максимальне розширення зв'язків психології з 

суміжними науками при збереженні її самостійного предмета 

дослідження. 

Основні принципи психології 

В ході теоретичної боротьби "ідеалістів" і "матеріалістів" 

за побудову психології на основі діалектичного матеріалізму, 

складається наукове розуміння предмета психології і її методів, 

встановлюються найважливіші принципи і основна 



16 
 

проблематика психологічного дослідження, з'ясовується 

відношення до суміжних областей знання і так далі 

Велику роль в розвитку психології зіграли: Б. Г. Ананьєв, 

П. П. Блюжний, Л. С. Виготський, A.B. Запорожець,                          

К. Н. Корнілов, Г. С. Костюк, А. Н. Леонтьєв, А. Р. Лурія,            

С. Л. Рубінштейн, A.A. Смирнов, Б. М. Теплов, Д. Н. Узнадзе та 

ін. Центрами наукової думки стають науково-дослідні інститути 

психології в Москві, Києві, Тбілісі; кафедри психології 

університетів і педінститутів у Ленінграді, Курську, Пермі, 

Рязані, Володимирі і в ін. містах. 

В середині 30-х років оформляються і формуються 

основні принципи психологічної науки: 

1) принцип детермінізму; 

2) принцип єдності свідомості і діяльності; 

3) принцип розвитку психіки і свідомості в діяльності. 

Принцип детермінізму означає, що психіка визначається 

способом життя і змінюється зі зміною способу життя. Якщо 

говорити про психіку тварин, то її розвиток визначається 

природним відбором, як і зумовлено біологічним законом. Якщо 

говорити про психіку людини, то походження форми і розвиток 

людської свідомості визначаються кінець кінцем законами 

розвитку способу виробництва матеріальних засобів життя. 

Найважливішим виведенням з цього загального 

матеріалістичного принципу обумовленості свідомості людини 

громадським буттям стало розуміння суспільно-історичного 

характеру людської свідомості. 

Принцип єдності свідомості і діяльності у вітчизняній 

психології означає, що свідомість і діяльність не протилежні 

один до одного, але і не тотожні, а утворюють єдність. 

Свідомість утворює внутрішній план діяльності, її програму. 

Саме у свідомості утворюються динамічні моделі 

дійсності, за допомогою яких відбувається орієнтування людини 

в довкіллі. 

Принцип єдності свідомості і діяльності дозволяє 

психологам, вивчаючи поведінку, діяльність, з'ясувати ті 

внутрішні психологічні механізми, які забезпечують успішність 
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досягнення цілей дій, тобто, відкривати об'єктивні 

закономірності психіки. 

Принцип розвитку психіки і свідомості в діяльності 

означає, що психіка не може бути правильно зрозуміла і 

адекватно пояснена, якщо вона розглядається як продукт 

розвитку і результат діяльності. 

Діалектико-матеріалістичне розуміння психологічного 

розвитку встановлює залежність останнього від трудової 

діяльності, навчання, гри. Засвоєння громадського досвіду, яке 

при цьому відбувається, виступає специфічною для людини 

формою психічного розвитку. 

 

Завдання і структура сучасної психології 

Сучасна психологія є дуже розгалуженою системою 

наукових дисциплін, що знаходяться на різних східцях 

формування, пов'язаних з різними областями практики. 

Основним завданням психології є вивчення законів 

психологічної діяльності людини. Закони психології 

розкривають процес відображення реального світу в корі 

людського мозку, показують, як людина пізнає навколишню 

дійсність, і як формуються психічні властивості особи. 

Психологія вивчає закономірності формування психологічного 

вигляду особистості людини залежно від конкретного впливу 

умов життя, навчання і виховання. 

Вивчення будь-якого психологічного процесу 

здійснюється в єдності з фізіологічними процесами, що є 

внутрішніми механізмами відбивної діяльності мозку. 

Галузь психології, що вивчає загальні закономірності 

психологічної діяльності людини, називається загальною 

психологією. Вивченням загальних закономірностей відбивної 

діяльності мозку займається і зоопсихологія, і порівняльна 

психологія, предметом дослідження якої є психічна діяльність 

тварин, починаючи з простих (інфузорії, амьоби) і закінчуючи 

людиноподібними мавпами. 

Вікова психологія вивчає вікові закономірності розвитку 

психіки людини. 
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Особлива увага з усіх віків (дитячий, дошкільний, 

молодший школяр, підлітковий, юнацький, зрілий) приділяється 

дошкільному і шкільному. Вікова психологія досліджує вікові 

особливості психологічних процесів, вікові можливості 

засвоєння знань, чинники розвитку особистості і так далі. Одна 

з центральних проблем вікової психології - проблема навчання і 

розумового розвитку та їх взаємозалежність - широко 

обговорюється психологами, які зайняті відшукуванням 

надійних критеріїв розумового розвитку і певних умов, при яких 

досягається ефективний розумовий розвиток в процесі 

навчання. 

Нині з'явилися нові напрями у віковій психології: 

акмеологія (психологія дорослого) і геронтологія (психологія 

старечого віку). 

Закономірності психологічної діяльності учнів в процесі 

навчання і виховання вивчає педагогічна психологія. 

Вона досліджує формування в учнів мислення, вивчає 

проблеми управління процесом засвоєння прийомів і навичок 

інтелектуальної діяльності, з'ясовує психологічні чинники, що 

впливають на успішність процесу навчання, взаємовідносини 

між педагогом і учнями, стосунки в учнівському колективі, 

індивідуально-психологічні особливості учбово-виховної 

роботи з дітьми і так далі. 

Особливим завданням педагогічної психології є 

з'ясування психологічних закономірностей найбільш успішного 

і глибокого оволодіння школярами системи знань, умінь і 

навичок в процесі навчання, з'ясування найбільш раціональних 

шляхів розвитку у них мислення, уяви, пам'яті, здібностей, 

почуттів. Велике значення придбаває вивчення 

взаємовідношення навчання з психологічною стороною 

розвитку дитини. 

Вивченням настроїв, громадської думки і так далі в 

соціальних групах, колективах, що формуються в процесі 

спілкування людей, вивченням психологічних закономірностей 

взаємостосунків особистості і колективу займається соціальна 

психологія. 
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У структуру соціальної психології нині входять наступні 

три кола проблем. 

1.Соціально-психологічні явища у великих групах                

(у макросередовищі). Сюди відносяться проблеми масової 

комунікації (радіо, телебачення, преса і так далі), механізми і 

ефективність дії засобів масової інформації на різні спільноти 

людей, закономірності поширення моди, чуток, 

загальноприйнятих смаків, обрядів, упереджень, громадських 

настроїв, проблеми психології класів, націй, етносів, релігії і так 

далі. 

2.Соціально-психологічні явища в малих групах (у 

мікросередовищі). 

Це проблеми психологічної сумісності в замкнених 

групах, міжособових стосунків в групах, групової атмосфери, 

положення лідера і відомих у групі, типів групи (асоціації, 

корпорації, колективи), співвідношення формальних і 

неформальних груп, кількісних меж малих груп, рівнів і причин 

згуртованості групи, сприйняття людини людиною в групі, 

ціннісних орієнтації групи і багато що інше. Якщо мати на 

увазі, наприклад, сім'ю як малу групу, то до числа важливих 

проблем може бути віднесена динаміка стосунків між батьками 

і дітьми, проблема збереження авторитету старших і так далі. 

 

Соціально-психологічні прояви особистості. 

Особистість людини є об'єктом соціальної психології.                  

При цьому розглядають, наскільки особистість відповідає 

соціальним очікуванням у великих і малих групах, як вона 

приймає дію цих груп, яким чином вона засвоює ціннісні 

орієнтації груп, яка залежність самооцінки особистості від 

оцінки нею групи, в яку вона входить і так далі. 

До проблем соціальної психології особистості 

відносяться проблеми, пов'язані з вивченням спрямованості 

особистості, її самооцінки, самопочуття і самоповаги, стійкості 

і навіюваності, колективізму і індивідуалізму, питання, 

пов'язані з вивченням установок особи, їх динаміки, перспектив 

особи. 
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Вказані три кола проблем соціальної психології не 

можуть бути протиставлені один одному. Вони з'являються 

перед нами в єдності, обумовленій єдністю особистості і 

суспільства, сукупністю стосунків, в якому визначається 

сутність особистості.  

Юридична психологія розглядає психологічні питання, 

пов'язані з реалізацією системи права. 

У завдання цієї галузі входять і дослідження 

психологічних особливостей особи злочинця, мотиву злочину; і 

психологічні дії умов укладення і результативність виховних 

засобів, використовуваних у виправно-трудових колоніях. 

Юридична психологія підрозділяється на: 

-  судову психологію, що досліджує психологічні 

особливості поведінки учасників кримінального процесу 

(психологія показань свідків, особливості поведінки 

обвинуваченого, психологічні вимоги до допиту і так далі); 

- кримінальну психологію, що займається психологічними 

проблемами поведінки і формування особи злочинця, мотивами 

злочину і так далі; 

- виправно-трудову психологію, що вивчає психологію 

ув'язненого у виправно-трудовому закладі, психологічні 

проблеми виховання методами переконання і примусу і так далі. 

Психологія праці вивчає психологічні особливості 

трудової діяльності людини, психологічні аспекти наукової 

організації праці. 

У завдання психології праці входить дослідження 

професійних особливостей людини, закономірностей розвитку 

трудових навичок, з'ясування впливу на трудящого виробничої 

обстановки, конструкції і розташування приладів і верстатів, 

засобів сигналізації, вплив колірних гамм на продуктивність і 

так далі) 

Психологія праці має ряд розділів, які є в той же час 

самостійними, хоча і тісно пов'язаними один з одним галузями 

психологічної науки. 

Інженерна психологія вивчає головним чином діяльність 

оператора в автоматизованих системах управління, вирішує 
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проблему розподілу і узгодження функцій між людиною і 

машиною. 

Авіаційна психологія досліджує психологічні 

закономірності діяльності людини в процесі льотного навчання і 

виконання польотів. 

Космічна психологія досліджує психологічні особливості 

діяльності людини в умовах невагомості і просторової 

дезорієнтації при виникненні особливих станів, пов'язаних з 

нервово-психологічною напругою при надмірних 

перевантаженнях організму. 

Медична психологія вивчає психологічні аспекти 

діяльності лікаря і поведінки хворого. Вона підрозділяється на:  

1) нейропсихологію, що вивчає співвідношення 

психологічних явищ з фізіологічними мозковими структурами; 

2) психофармакологію, що вивчає вплив лікарських 

препаратів на психічну діяльність людини; 

3) психотерапію, що вивчає і використовує засоби 

психологічної дії для лікування хворого; 

4) психопрофілактику і психогігієну, що розробляють 

системи заходів для забезпечення психологічного здоров'я 

людей. 

Військова психологія досліджує психологію людини в 

умовах військового часу, під час бою, психологічні сторони 

взаємовідносин начальників та підлеглих, психологічні 

проблеми управління бойовою технікою і так далі. 

Найважливіше завдання військової психології - розробка 

психологічних обґрунтувань військового навчання і виховання. 

Психологія спорту розглядає психологічні особливості 

особистості і діяльності спортсменів, умови і засоби їх 

психологічної підготовки, психологічні параметри тренованості 

і мобілізаційної готовності спортсмена, психологічні чинники, 

пов'язані з організацією і проведенням тренувань, змагань і так 

далі. 

Психологія мистецтва вивчає психологічні 

закономірності створення витворів мистецтва, психологічні 
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компоненти творчої діяльності художників, письменників, 

музикантів, артистів. 

Вона досліджує особливості художнього мислення, 

розвиток художнього сприйняття, а також ставить завдання 

розкрити закономірності дії витворів мистецтва на виникнення і 

формування різних почуттів. 

Одним з основних завдань психології мистецтва є 

психологічне обгрунтування художнього, естетичного 

виховання засобами мистецтва, розкриття психологічних 

компонентів літературних, музичних, художніх здібностей. У 

завдання психології мистецтва входить і вивчення психологічної 

дії мистецтва на формування особистості, світогляду, 

переконань, ідеалів. 

Психологія творчості досліджує психологічні 

закономірності різних видів творчої діяльності людини - 

конструкторську, літературну, винахідливу. Аналіз психології 

творчості дає можливість розкрити психологічні компоненти 

творчого ставлення конкретної особистості до тієї або іншої 

діяльності, намітити основні етапи творчого процесу. 

Психологія торгівлі (маркетинг), широко розвинена 

головним чином в країнах Західної Європи, Америці, Японії, 

Австралії. Вона з'ясовує психологічні умови дії реклами, 

індивідуальні, вікові і інші особливості попиту, психологічні 

чинники обслуговування клієнтів, досліджує питання психології 

моди та ін. 

Різні відхилення від нормального психологічного 

розвитку людини, різноманітні форми порушення нормальної 

психічної діяльності особистості вивчає психологія аномального 

розвитку або спеціальна психологія, яка розгалужується на:  

- патопсихологію, що вивчає відхилення в процесі 

розвитку психіки, розпад психіки при різних формах мозкової 

патології; 

- олигофренопсихологію - науку про патологію 

психічного розвитку, пов'язану з природженими дефектами 

мозку; 



23 
 

- сурдопсихологію - психологію формування дитини при 

серйозних дефектах слуху, аж до повної глухоти; 

- тифлопсихологію - психологію розвитку слабо зрячих, 

незрячих та індивідів з повністю атрофованою функцією зору. 

Порівняльна психологія - галузь психології, що досліджує 

філогенетичні форми психічного життя. В області порівняльної 

психології здійснюється зіставлення психіки тварин і людини, 

встановлюється характер і причини існуючої схожості і 

відмінностей в їх поведінці. 

Розділом порівняльної психології є зоопсихологія, яка 

вивчає психіку тварин, що належать до різних систематичних 

груп (видам, родам, сімействам), найважливіші форми і 

механізми поведінки. До класичних об'єктів порівняльної 

психології (павукам, мурашкам, бджолам, птахам, собакам, 

коням, мавпам) нині приєднані китоподібні (дельфіни). 

Природжені механізми поведінки тварин складають 

об'єкти спеціального вивчення у порівняно новій галузі біології і 

психології - етології. 

 

Глава 2. Мозок і психіка 

 

Проблема розвитку психіки є однією з центральних у 

вітчизняній психології. Це пов'язано з тим, що вона складає 

теоретичну основу вирішення важливих питань психології. 

Особливе значення цій проблемі приділяв О. М. Леонтьєв. 

Написана ним монографія "Проблеми розвитку психіки" - це 

результат багаторічного дослідження, що проливає світло на 

багато білих плям: на генезис і основні етапи розвитку психіки. 

О. М. Леонтьєв відмічав, що ще з часів Декарта 

виникнення психіки зв'язували з появою людини. Деякі учені 

досі вважають, що психіка властива тільки людині. 

Згідно з іншою думкою (Робине, Фихнер), 

стверджувалася "загальна натхненність природи", тобто 

існування психіки у будь-якої матерії. 

Окрім цих крайніх поглядів є і проміжні. Гоббс, 

наприклад, вважав, що психіка - це властивість тільки живої 
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матерії. Такої ж думки дотримувалися К. Бернар, Геккель,              

В. Вундт та ін. 

Вітчизняна психологічна наука, що стоїть на 

матеріалістичних основах, узяла на своє озброєння четвертий 

спосіб вирішення цієї проблеми : "психіка визнається властивою 

не всякій живій матерії, але тільки таким організмам, які мають 

нервову систему". Ця концепція була висунена Ч. Дарвіном, 

Спенсером і широко поширилася серед сучасних фізіологів і 

психологів. 

Таким чином, ми можемо перейти до розгляду нервової 

системи людини. 

 

1. Будова нервової системи 

 

Отже, ми вже знаємо, що психіка - це властивість 

високоорганізованої матерії, що "полягає в активному 

відображенні суб'єктом об'єктивного світу." 

Високоорганізованою матерією людини є її нервова система. 

Вона ділиться на центральну або мозок (головний і спинний) і 

периферичну - нервові волокна, що зв'язують центральну 

нервову систему з частинами тіла і внутрішніми органами. 

Психіка виконує дві дуже важливі функції: відображення 

навколишньої дійсності і контроль над поведінкою і діяльністю 

людини. 

Уся нервова система людини має складну структуру і 

складається з безлічі нервових клітин, що називаються 

нейронами. 

Нейрони. Нервові клітини складаються з безлічі 

відростків, що галузяться, - дендритів з одним довгим 

відростком - нервовим волокном (аксоном). 

Робота майже 50 млрд. нейронів нашого мозку полягає в 

тому, що вони отримують сигнали від якихось інших нервових 

клітин, а ті передають їх третім. Передавальні і приймаючі 

клітини об'єднані в нервові ланцюги або мережі. Окремий 

нейрон з дивергентною структурою може посилати сигнали 

тисячі і навіть більшому числу інших нейронів. Але частіше 
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один нейрон з'єднується усього лише з декількома певними 

нейронами. Так само який-небудь нейрон може отримувати 

інформацію, що входить, від інших нейронів за допомогою 

однієї, декількох або багатьох інших вхідних зв'язків, якщо на 

ньому сходяться конвергентні шляхи. Звичайно, усе залежить 

від того, яку саме клітину ми розглядаємо і в яку мережу вона 

виявилася включеною в процесі розвитку. Ймовірно, в кожен 

момент часу активна лише невелика частина шляхів, що 

закінчуються на цьому нейроні. 

Дійсні місця з'єднання - специфічні точки на поверхні 

нервових клітин, де відбувається їх контакт, які називаються 

синапсами, а процес передачі інформації в цих місцях - 

синоптичною передачею. При взаємодії нейронів за допомогою 

синоптичної передачі, клітина, що посилає сигнал 

(пресиноптична), виділяє певну речовину на рецепторну 

поверхню сприймаючого (постсиноптичного) нейрона.                    

Ця речовина, що називається нейромедіатором, служить 

молекулярним посередником для передачі інформації від 

передавальної клітини до тієї, що сприймає. Нейромедіатор 

замикає ланцюг, здійснюючи хімічну передачу інформації через 

синоптичну щілину - структурний розрив між передавальною і 

сприймаючою клітинами в місці синапсу. 

Носієм психіки у людини є головний мозок.                       

Тому детальніше зупинимося на його будові. 

Головний мозок. Головний мозок знаходиться у кістковій 

черепній коробці, яка захищає його від ушкоджень зовні.                

Це дуже складне утворення, набагато складніше, ніж мозок 

таких високорозвинених тварин, як людиноподібні мавпи. 

Складається мозок з тих же хімічних елементів, що й інші 

тканини організму. Майже на 80% мозок складається з води. 

Вага мозку людини в середньому складає майже 1,5 кг, 

але може бути не лише менше але й більше. У деяких тварин 

маса мозку перевищує людський. Але величина мозку не 

обумовлює рівень психічного розвитку індивіда. Велика вага 

мозку найчастіше пов'язана з розмірами і вагою тіла тварини. 
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Але й відносна вага не може бути показовою для 

визначення міри психічного розвитку. Просто вся річ у тому, що 

мозок людини в корені відрізняється від мозку інших живих 

істот. 

Давайте тепер спробуємо познайомитися ближче з 

людським мозком. При першому погляді на мозок відразу ж 

впадають у вічі два великих парних утворень — права і ліва 

півкулі. Поверхневий шар півкуль — їх кора разом з деякими 

структурами, що знаходяться в глибині, складає передній мозок 

— одна з трьох великих частин головного мозку. Дві інші 

частини за своїм розташуванням дістали назву відповідно 

середній мозок і задній мозок. 

Передній мозок. Окрім пари великих півкуль передній 

мозок включає: мигдалину (названа так за свою горіховидну 

форму), гипокамп (нагадує за формою морського коника), 

базальні ганглії та перегородку (вона утворює стінку між двома 

шлуночками). 

Структурам переднього мозку зазвичай приписують 

"вищі" інтелектуальні функції. Ці великі чотири відділи діляться 

на дрібніші частини або долі, які дістали свої назви згідно їх 

місця розташування. Причому, кожне з них виконує свою певну 

функцію: потилична доля - зір, скронева доля - слух і мова, 

тім'яна доля - реакція на сенсорні стимули і управління рухами, 

лобова доля - координація функцій інших областей кори. 

Середній мозок. Найбільші утворення цього мозку 

таламус і гіпоталамус. Усередині кожного з них можна виділити 

дрібніші одиниці. 

У таламусі - таламичні поля і ядра, в яких відбувається 

перемикання майже усієї інформації, що входить в передній 

мозок і що виходить з нього. У гіпоталамусі - гіпоталамічні поля 

і ядра, які служать передатними "станціями" для внутрішніх 

регуляторних систем, - вони контролюють інформацію, що 

поступає від вегетативної нервової системи, і здійснюють 

управління організмом за допомогою вегетативних нервів і 

гіпофіза. 
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Задній мозок. Основні складові частини заднього мозку - 

це вароліїв міст, продовгуватий мозок, ствол мозку і мозочок. 

Структури, що лежать усередині моста, продовгуватого мозку, 

ствола мозку і мозочка здійснюють взаємодію із структурами 

переднього мозку через реле в середньому мозку. А через міст і 

ствол йдуть головні шляхи, які зв'язують передній мозок зі 

спинним і периферичною нервовою системою. Поле і ядра 

моста і ствола мозку контролюють дихання і сердечні ритми. 

Вважається, що мозочок отримує і обробляє інформацію про 

положення тіла і кінцівок до її вступу в таламус і кору. 

Усі відділи мозку тісно взаємозв'язані між собою і 

представляють єдину цілісну систему. 

2. Еволюційний розвиток психіки і свідомості 

 

Виникнення і розвиток психіки людини є однією з 

найскладніших проблем, що стояли коли-небудь перед 

дослідниками, що прагнули осмислити закони природи. 

Передусім спробуємо змалювати еволюційні передумови 

формування людської природи і подивимося, чим наш вид 

відрізняється від інших живих істот. 

Чи можна сказати, що людина в основі своїй відрізнений 

від усіх інших представників тваринного світу? Що він спочатку 

призначений бути повновладним повелителем, що стоїть над 

усіма іншими видами? 

Згідно з традиційною точкою зору, весь живий світ з його 

рослинами, тваринами і людиною був створений відразу і в 

остаточному виді. У Біблії стверджується, що це було зроблено 

за шість днів. Цій теорії навіть в наші дні дотримуються різні 

релігійні течії. 

Їй була протиставлена теорія, висунена в 1859 році 

англійським дослідником природи Чарльзом Дарвіном. 

Згідно його гіпотези, усі існуючі нині рослини і тварини 

походять від однієї форми життя і є результатом еволюції, що 

тривала мільярди років. Що стосується людини з його 
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фізичними і поведінковими ознаками, то він кінець кінцем - 

усього лише один з результатів цієї еволюції. 

Походження виду Homo sapiens частково все ще 

залишається таємницею. Проте, викопні знахідки, особливо зі 

східної Африки, дозволяють вважати, що предки людини 

з'явилися приблизно 3 млн. років назад. 

Нині можна вважати встановленим, що рід людський 

зародився в східній Африці. В результаті геологічного 

катаклізму східна частина цього материка, що була лісистим 

високим плато, опустилася. Ця подія, що сталася 8 млн. років 

назад, розділила наших предків на дві групи. Представники, що 

залишилися на піднесеності, продовжували вести деревний 

спосіб життя, а їх нащадки в результаті еволюції стали 

прабатьками сучасної людини. Інша група людиноподібних 

мавп, що виявилися на рівнині, сформували тупикову гілку в 

генеалогічному дереві. 

У цих умовах відбір повинен був сприяти особинам, 

найбільш пристосованим до життя в савані, позбавленій дерев; 

тільки істоти, здатні здалека виявляти хижаків і швидко втікати 

в укриття, могли в тих умовах виживати і множити своє 

потомство. Таким чином, мутанти, здатні пересуватися у 

вертикальному положенні, змогли адаптуватися до зміни 

середовища, що сталася. 

Завдяки переходу до прямохождению, передні кінцівки, 

раніше зайняті, втратили свою первинну функцію. 

Рука усе більш перетворювалася на досконалий 

хапальний орган, полегшуючи можливість маніпулювати 

гілками і каменями. 

За цей час положення голови поступово стає 

урівноваженим при вертикальному положенні тіла. Черепна 

коробка, таким чином, починає розвиватися на всіх напрямках, 

що створило можливість значно збільшити об'єм мозку. 

З переходом хапальних функцій до рук удосконалюється 

еволюція рота - зростає рухливість його м'язів, і це дозволило 

розширити діапазон вироблюваних звуків. Поступово 
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створюються умови, які сприяють розвитку мови і здатності 

абстрактно мислити і передбачати. 

З часом створюються нові види людиноподібних особин. 

Більше 2-х мільйонів років назад з'явилися перші ознаки 

гоминизації : їх носієм був Homo habilis - людина уміла, названа 

так тому, що він уперше почав виготовляти знаряддя. 

Полювання стає організованим процесом, будуються хатини, 

печери, діти тепер залишаються біля матері; поступово 

формується громадський спосіб життя. 

З появою Homo erectus, тобто приблизно півтора 

мільйони років назад, починаються міграції людей в Європу і 

Азію. 

Homo erectus - людини, що прямо ходить, - змінив Homo 

sapiens - людина розумна; першим представником був 

неандерталець, що жив більше 200000 років тому. 

Приблизно 65000 років тому він поступився дорогою в 

розвитку нашому безпосередньому предкові. Їх нащадки 40000 

років тому заселили Північну частину Європи, а потім обидві 

Америки і Океанію. Лише набагато пізніше, приблизно 9000 

років тому, з'явилися перші поселення на Північному Сході. 

Будь-яка група, для того, щоб вижити, повинна була мати 

засіб, який дозволяв би його членам спілкуватися між собою, 

направляти і координувати дії кожного. 

Майже в усіх тварин є способи передачі інформації, за 

допомогою яких кожна особина може повідомляти інших 

представників свого виду про небезпеку, привертати увагу 

потенційного шлюбного партнера, або попереджати його 

проникнення на свою територію. Мабуть, жодна тварина, окрім 

людини, не здатна передавати інформацію, що не відноситься до 

цього моменту. Тільки людські істоти здатні за допомогою слів 

повертатися в минуле, роблячи доступним знання давніх подій, 

а також повідомляти заздалегідь про деякі події або дії, що 

здійсняться в майбутньому, або необхідні кроки для їх 

здійснення. 

Існування мови неможливо встановити по викопних 

залишках скелетів. Проте, будова головного мозку, відновлена 
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по зліпках порожнин викопних черепів першої людини, 

дозволяє припускати, що область, що управляє мовою, 

розвинулася на відносно ранній стадії еволюції. Відомо також, 

що людина - єдиний примат, який завдяки низькому положенню 

гортані здатний до членороздільної мови. 

Перші людські істоти, ймовірно, бродили стадами по 

савані, живлячись плодами, корінням або дрібними тваринами, 

яких вони вбивали каменями. 

Стадний, а потім племінний спосіб життя мав багато 

переваг, полегшуючи добування і поділ їжі, охорону стійбища 

від диких звірів, виховання дітей, що вимагають турботи 

впродовж багатьох років, перш ніж вони стануть самостійними. 

Таким чином, завдяки союзу руки і мозку, мови і 

групового способу життя, області пізнання розвивалися по 

спіралі з усе зростаючою швидкістю. 

Дійсно, людину неможливо навіть представити в ізоляції 

від природи, вона сама є продуктом еволюції, частиною 

природи. 

Людина - творіння природи і абсолютного розуму, вона 

існує в природі, підпорядкована її законам поки не досягне 

вищого духовного розвитку.  

Первинне значення у формуванні розуму і в подальшій 

еволюції роду людського надається праці. Здатність робити 20 

знарядь праці - це основна риса, що відрізняє людину від 

тварин. У науці немає іншого доказу початку перетворення 

найбільш розвиненої породи мавп в людину, окрім тих каменів, 

які мають сліди прадавньої штучної обробки. Високо цінував 

роль праці, виготовлення знарядь і предметів праці Гегель.             

За Гегелем, людина стає людиною тільки коли її виганяють з 

"саду тварин" - раю і вона починає працювати. Виготовлення і 

використання штучних знарядь в цілеспрямованому 

перетворенні природи призвело до ускладнення і вдосконалення 

центральної нервової системи (ЦНС), особливо мозку, а руки 

придбали здатність до точних і тонких рухів. Одночасно 

формувався і розвивався суб'єктивний світ людини, людина 

стала сприймати світ по-новому, слух придбав здатність до 
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сприйняття цілої гармонії звуків, а зір удосконалювався і ставав 

сприйнятливішим до краси і гармонії природних форм. 

Штучно створювалися і постійно використовувалися 

предмети і матеріали, розсувалися межі світу, розширювалися 

уявлення людей про властивості предметів, з'явилася 

можливість розуміти причинні зв'язки у світі, що оточував їх. 

"Розум росте у людей разом з пізнанням світу", - вважав 

Т. Лукрецій. 

З вищесказаного може створитися враження про повну 

одностайність учених щодо значення штучних знарядь, а, отже, 

і ролі праці в антропосоціогенезі. Але насправді немало 

досліджень підкреслюють вирішальну роль в становленні 

соціуму не штучних знарядь праці, а роль свідомості і мови. 

Добре відома концепція П. Тейяр де Шардена. За його 

переконанням, свідомість стала результатом розвитку нервової 

системи тварин. Цей філософ і антрополог характеризував 

людину, як вершину великого біологічного синтезу. 

Деяку недооцінку значення штучного в антропогенезі 

можна пояснити таким чином: знарядна діяльність зустрічається 

і у світі тварин. Факт використання оброблюваних предметів в 

якості знарядь багатьма видами тварин загальновизнаний, але в 

той же час дані свідчать про виняткову рідкість виготовлення 

знарядь у світі тварин. Щось подібне можна виявити тільки у 

людиноподібних мавп, передусім у шимпанзе. 

Але знаряддя знаряддю різниця. Мавпа, що виготовляє 

палицю з шматка дерева, надаючи їй зручної форми за 

допомогою зубів, залишається твариною, хоча і розумною.               

І тільки антропоїд, що 2-3 млн. років назад рішуче і без 

повертання встав на шлях олюднення, міг перейти до 

цілеспрямованого перетворення форми одного шматка каменю 

за допомогою іншого. 

Отже, перші штучні знаряддя були "винайдені" вже не 

мавпами, але ще і не людиною. Творцями їх стали деякі 

проміжні форми між вищими мавпами і людьми. 

З виготовлення кам'яних знарядь розпочинається новий 

ступінь у розвитку людської свідомості. 
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Чи передувала праця свідомості? Чи володіли 

елементами логічного мислення, примітивною свідомістю 

творці найбільш древніх кам'яних знарядь або ж первинні 

форми праці носили неусвідомлений, інстинктивний характер? 

У сучасній науковій літературі можна виділити три точки зору 

на це питання. 

Згідно першої точки зору (її дотримуються багато 

зарубіжних антропологів, етнографи, філософи), прадавні 

штучні знаряддя були винайдені на основі "суб'єктивного духу". 

"...Мозок, мова і інтелект з'являються до знарядь праці, хоча і 

розвиваються разом з ними". (Э. Ротхакер). 

Протилежна концепція свідчить, що праця передувала 

свідомості. Спочатку трудова діяльність зароджувалася і 

розвивалася в інстинктивній формі, випадково. На чому ж 

заснована ця концепція? По-перше, на тому, що прадавні 

штучні знаряддя мали випадкову, нестійку форму. Проте цей 

аргумент не дуже переконливий. Неможливо отримувати 

знаряддя однакової форми. По-друге, первинність праці і 

вторинність свідомості показують свою прихильність цих 

учених матеріалізму. Але ж матеріальна і духовна діяльність 

діалектично взаємозв'язані і не існують один без одного, 

оскільки складають дві необхідні життєдіяльності. 

Переконливішими видаються погляди тих учених, які 

висувають свого роду третю компромісну точку зору на 

походження праці і свідомості. Ця концепція виходить з єдності 

праці і свідомості і наполягає на одночасності їх походження. 

Зважаючи на сказане, слід зазначити, що перехід до 

створення і систематичного вживання штучних знарядь став 

можливий лише тоді, коли у предків людського роду завдяки 

використанню штучних знарядь і дії інших чинників розвинувся 

досить складний мозок, і коли вони перевершили багато інших 

видів мавп за рівнем свого психічного розвитку і 

вдосконаленням стадної організації, тобто коли були створені 

усі передумови для перетворення біологічного на соціальне. 
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Глава 3. Історія розвитку психологічних вчень 
 

1. Донаукова психологія 

 

Згідно з науковими теоріями генезису, людина володіла 

багатьма з наших якостей: вона ходила на "двох ногах, уміла 

пристосовуватися до обставин, володіла ремеслами, вела 

суспільний спосіб життя, була хитрою і передбачливою, 

добросовісною і балакучою. До цього можна додати, що вона 

була ще й допитливою. 

Саме в силу цих якостей у первісної людини виникало все 

більше і більше питань про той світ, в якому вона жила.               

Вона намагалася зрозуміти суть зміни дня і ночі, пори року, 

снігу і вогню, хмар, що приносять дощ, і блискавки з громом. 

Вона шукала також відповіді на питання, що стосуються її 

самої : про переживання, які їй доводиться випробовувати, про 

видіння,що відвідують її уві сні; про те, що з нею буде після 

смерті. Поза сумнівом в усьому цьому слід шукати корені 

релігійних правил і ритуалів, які людина створювала, щоб 

захистити себе від невідомого. Тут же треба шукати корені 

філософії - "матері усіх наук", яка набагато пізніше породить 

фізику, хімію, біологію, астрономію...і, нарешті, психологію. 

Наші предки спочатку намагалися пояснити духовну 

діяльність, припускаючи, що в тілі людини знаходиться інша 

істота, зайнята розшифровкою того, що бачать її очі, чують вуха 

і відчуває шкіра. 

Цю "душу" або "тінь", наділяли здатністю виходити на 

волю, поки людина спить, і жити власним життям в її снах. Уві 

сні мисливець вбивав бажану здобич, воїн ставав хоробрим, 

закоханий опановував предмет своїх жадань і так далі. Вважали, 

що у момент смерті душа покидає тіло назавжди, вилітаючи 

через рот. 

Ці вірування, поширені серед древніх греків, все ще 

зберігаються у багатьох народів, що знаходяться на різних 

стадіях розвитку. 
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Древні цивілізації придумали собі богів і богинь, і втілили 

їх в образи людей. Їм здавалося, що Сонце, Місяць і зірки 

наділені таємничою силою, яка дає їм можливість переміщатися, 

а тому їх слід вважати безсмертним створінням і, у зв'язку з 

цим, люди повинні їх шанувати. 

Ті думки або вчинки людини, які древні не могли 

зрозуміти, вони приписували дії таємничих і могутніх сил, що 

мешкають, - залежно від цієї культури - на Олімпі, на небесах 

або в пеклі. 

Таким чином, життя і смерть, любов і ненависть, відвага і 

боягузтво, і усі інші почуття, що випробовуються людьми, 

залежать від настрою богів і суперництва між ними. 

За декілька тисячоліть до н.е. на Сході починають 

складатися великі цивілізації: Єгипетська, Індійська, Китайська 

та ін., в надрах яких зародилися ідеї, що привели до сучасного 

наукового знання. Основою цього розвитку служить відносно 

високий рівень виробничої діяльності, матеріальної культури. 

Розвиток продуктивних сил привів, як відомо, до класового 

розшарування суспільства, виникнення рабовласницьких 

держав, в яких панувала релігійна ідеологія, невід'ємним 

компонентом якої є міфи про безсмертя душі, здатної покидати 

тіло, мандрувати, переміщатися по той бік видимого світу. В той 

же час, джерела, що дійшли до нас, зафіксували не лише 

релігійні погляди на психологічну діяльність. Вони містять і 

паростки природничонаукового знання про неї. 

Передумовою цього знання було загальне уявлення про те, 

що живе тіло знаходиться у залежності від зовнішньої природи, 

а душа у свою чергу - від організму. 

В межах теолого-міфологічного способу пояснення речей, 

дозрівали уявлення, що вступали між собою в протиріччя. 

Відбувався процес раціоналізації міфів. Старі поняття набували 

нових ознак. І хоча божество, як і раніше, залишалося 

верховним владикою, його дія на людське життя робила його 

більш опосередкованим. Це, зокрема, можна простежити за 

описом механізму психологічної діяльності в єгипетському 

"Пам'ятнику мемфіської теології" IV тис. до нашої ери. Згідно з 
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цим твором, улаштовувачем усього існуючого, вселенським 

архітектором є бог Птах. Щоб люди ні подумували, ні говорили, 

їх серцями і мовами відає він. Значення органів чуття, 

наприклад, було таке: "створили зір очей, слух вух, дихання 

носа, щоб давали вони повідомлення серцю". Що стосується 

серця, то воно "всякій свідомості дає виходити". Інакше кажучи, 

вже в цьому древньому папірусі містився висновок про те, що 

умовою "всякої свідомості" є діяльність центрального тілесного 

органу. 

Природно, що за словом "свідомість" стояло інше 

уявлення про психічну функцію, більш міфологізоване, ніж 

сучасне. 

Не менш важливим, з точки зору природничонаукового 

розуміння психіки, був висловлений в даному творі погляд на 

слово. Як відомо, слово сприймалося свідомістю древніх людей 

як двійник речі, володіння ним прирівнювалося до володіння 

предметом, його вважали засобом магічної дії. 

Так народилися погляди, які, залишаючись в цілому в 

межах теологічного світогляду, вели до причинного розуміння 

окремих явищ. 

Таке розуміння не могло мати тоді іншої опори, окрім 

досягнень давньосхідної медицини. Проте, великою 

перешкодою для її розвитку були релігійні забобони, що 

забороняли анатомувати тіло. Схема організму неминуче 

виглядала фантастично і передавалася у такому вигляді з 

покоління в покоління. 

В усіх країнах Сходу (а потім і в Древній Греції) 

вирішальне значення відводилося кровообігу, а основою 

життєдіяльності вважалися два начала: рідина крові і повітря. 

У китайських медичних джерелах "Книга про внутрішнє" 

VIII ст. до нашої ери головним органом, "князем тіла" також 

вважається серце, а за основу життєвих відправлень береться 

повітроподібний початок - ЦИ. 

Змішуючись в організмі з іншими складовими частинами, 

ЦИ нарівні з фізіологічними виконує і психічні функції. Воно 
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дає людині дар мови і "рухає думками". Якщо думки 

локалізувалися в серці, то почуття - в печінці. 

На думку медиків Древньої Індії, головний орган психічної 

діяльності також розташовувався у серці. Лише згодом разом з 

"сердцецентричною" з'являється "мозгоцентрична" схема. 

Нові соціальні запити зумовили появу філософських шкіл, 

хоча і тісно пов’язаних з релігією, які, разом з тим, перейшли до 

раціонального, логічного обговорення корінних питань 

людського існування і його ставлення до світу в цілому. 

Філософські напрями складаються в Індії і Китаї в середині 

тисячоліття до нашої ери в обстановці гострої соціально-

політичної боротьби. 

Ці школи виходили з категорій і уявлень, що склалися 

раніше, переробляючи їх відповідно до нових ідеологічних 

запитів. Для Індії початковими стали тексти Вед (ІІ тис. до 

нашої ери), завершенням яких вважалися Упанішади (бл.1000 р. 

до н.е.). Загадкова мова Вед відкривала широкий простір для 

інтерпретацій, що далеко розходяться. Проблема душі 

обговорювалася передусім етична з точки зору правильної 

поведінки удосконалення особистості, досягнення блаженства. 

У цьому плані складався основний філософський зміст 

релігійних вчень джайнізму і буддизму, що виникли в  IV ст. до 

н.е., вирішуючи певні погляди на душевні явища в їх відношенні 

до тілесних. 

Джайнізм вважав тіло джерелом несвободи душі. Буддизм 

заперечував душу як особливу суть : психічне - потік 

неповторних миттєвостей та станів, що змінюють один одного. 

Філософські школи, що виникли пізніше  (Санкхья, 

Веданта, Йога, Мімансу, Ньяя, Вайшешика) також 

підпорядковували вивчення душі метафизико-етичним 

завданням. 

В XI ст. до н.е. грецький поет Гомер описав в "Іліаді" та 

"Одіссеї" яким чином боги втручалися в життя людей, 

примушували їх закохуватися, надавали їм сміливість у бою, 

або, навпаки, віднімали її, направляли їх гнів або почуття 

помсти. 
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Перші грецькі філософи, що намагалися в VI столітті до 

н.е. зрозуміти природу людини, усвідомлювали, що уявлення 

про світ, що притягає богів і богинь для того, щоб пояснити 

поведінку людей, засноване на міфах. Найбільш прийнятною 

вони вважали ідею про істоту, що знаходиться в людині і 

відповідальна за її поведінку. 

Проте, вони все ще були переконані, що в кожній людині є 

щось, що дозволяє їй думати, приймати рішення, хвилюватися, 

володіти собою. Цей "дух" був, на їх думку, чимось 

нематеріальним, схожим на полум'я або на подих. 

Душа, яка на рівні міфологічного мислення 

представлялася у вигляді особливого двійника тіла, трактується 

тепер як "іскорка", частка матеріальної стихії, як природне 

явище. Таким чином, здійснювався рішучий поворот до нового 

уявлення про психічне життя, що стало вихідною точкою усього 

подальшого науково-психологічного знання. Сенс цього 

повороту полягав у тому, що природа в цілому сприймалася під 

принципово новим кутом зору. Її причинний початок убачався в 

ній самій, а не у дії сил, що мешкають по той бік чуттєвого світу 

і наслідують власну примху, незбагненну ні для логічного 

аналізу, ні для досвідченого вивчення. 

З виникненням перших матеріалістичних систем 

здійснювалося радикальне методологічне зрушення, що надало 

особливу спрямованість усієї пізнавальної діяльності, на які б 

об'єкти вона не поширювалася. Неодмінною умовою 

виникнення нового світогляду, крізь призму якого сприймалися 

тепер конкретні феномени навколишнього світу, являлося таке 

узагальнення емпіричного багатства відомостей про природу, 

(накопичених переважно у Вавилоні і Єгипті), яке було вільне 

від догматів і заборон релігійної ідеології. А це, у свою чергу, 

стало можливим завдяки зміні внутрішньої позиції особистості 

в силу певних соціально-економічних причин краху засад 

родового суспільства і розвитку нового, рабовласницького ладу. 

Нові вчення виникають не в Греції, а в її колоніях, на 

узбережжі Малої Азії : у Милеті і Ефесі - найбільший 

торгівельно-промислових і культурних центрах того часу.                
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Із втратою цими центрами політичної самостійності схід 

старогрецького світу перестає бути осереддям філософської 

творчості. Ним стає захід. Виникають вчення Парменіда з Елії 

(кінець VI в до н.е) і Емпедокла з Агригенти (490-430 до н.е) на 

о. Сицилія. Поширюється філософія Піфагора з острова Самос. 

Після грецько-перських війн (V ст. до н.е.) економічний 

підйом і розвиток демократичних інститутів сприяли новим 

успіхам філософії і науки. Найбільш великі з них пов'язані з 

діяльністю Демокрита з Абдер, що створив атомістичну теорію; 

Гіппократа з острова Кіс, погляди якого на організм мали 

велике значення не лише для медицини але й для філософії; 

Анаксагора з Клазомен, який стверджував, що природа 

побудована з найдрібніших матеріальних часток - "геометрії", 

що упорядковуються властивим їй розумом. 

Афіни у V ст. до н.е. - центр інтенсивної роботи 

філософської думки. У цей же період розгорнулася діяльність 

"вчителів мудрості" - софістів. Виникли установи, участь в яких 

вимагала красномовства, вченості, мистецтва доводити і 

спростовувати, переконувати, тобто ефективно впливати на 

співгромадян не зовнішнім примусом, а шляхом впливу на їх 

інтелект і почуття. Софісти за плату навчали цим знанням. Вони 

перетворювали діалектику на віртуозні логічні вправи, 

позбавлені серйозного пізнавального значення.  Це, проте, не 

дає підстав заперечувати важливість їх внеску в розробку ряду 

філософсько-психологічних проблем, передусім специфічно 

людських. У центрі їх інтересів була людина як індивід, що 

пізнає і діє, в його ставленні до інших людей. У їх вченнях 

обговорювалося багато психологічних "сюжетів" залежності 

пізнання від інтересів суб'єкта, співвідношення між мисленням і 

мовою, між чуттєвим і логічним і так далі. 

Проти софістів, що доводять відносність і умовність 

людських понять і установок, виступив Сократ, який вчив, що в 

поняттях і цінностях повинно бути загальне, - непорушний 

зміст. 

Два великі мислителі IV ст. до н.е. - Платон                            

(428-347 до н.е.) і Аристотель (384-322 до н.е.) створили 
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системи, які упродовж багатьох віків робили глибокий вплив на 

філософський- психологічну думку людства. 

Платон - родоначальник європейського ідеалізму, 

створюючи замість традиційної старогрецької міфології нову 

філософську, вів напружену боротьбу з матеріалістичним 

напрямом, вершиною якого в період античності було 

атомістичне вчення Демокрита. 

Згідно з уявленням Платона, Дух, або "душа", мешкає в 

тілі людини і направляє його упродовж усього його життя, а 

після смерті покидає його і вступає в "світ тіней". 

Хоча у філософії Арістотеля і містилися ідеалістичні 

постулати (передусім постулати про те, що перводвигателем 

світу являється вища безтілесна форма), його психологічне 

вчення має біологічну спрямованість, в нім домінують 

матеріалістичні тенденції. Арістотель вважав, що ідейне 

багатство світу втілене в конкретних, чуттєво сприйманих речах 

і розкривається тільки завдяки земному спілкуванню з ними у 

процесі емпіричних досліджень. 

Арістотель висунув концепцію душі як функції тіла, а не 

якогось зовнішнього по відношенню до нього феномену. Згідно 

теорії Арістотеля, душа, або "псюхе" - це двигун, що дозволяє 

живій істоті реалізувати себе. Центр "псюхе" знаходиться в 

серці, куди поступають враження, що передаються від органів 

чуття. Ці враження утворюють джерело ідей, які, 

накопичуючись в ході усього життя і поєднуючись між собою в 

результаті розсудливого мислення, підпорядковують собі 

поведінку. 

Арістотель вважав, що пізнання людини можливе тільки 

через пізнання Всесвіту і існуючого в ньому порядку. У його 

філософських поглядах на перше місце споруджуються 

мислення, знання, інтелект і мудрість. Разом з представленнями 

Платона і інших філософів ідеї Арістотеля володіли умами 

людей аж до V ст. н.е. 

Незабаром проти цієї концепції повстала іудейсько-

християнська релігія, за якою суть людини пізнається не через 

розум і розсудливе мислення, а через вищу істоту, яка є 
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таємницею, недоступною смертним. Шлях до порятунку лежить 

тому через пізнання і віру в догмати. 

Упродовж усіх одинадцяти століть інтелектуального 

середньовіччя виникло безліч філософських шкіл, вчення яких 

протистояли цим двом концепціям. По одну сторону 

знаходилися непохитні богослови, які найчастіше розглядають 

філософію лише як вигадку диявола, а природні науки, - як 

обмеження божественної влади, що стоїть над людським 

розумом. 

Руйнування вироблених передовою думкою античності 

критеріїв психологічного пізнання дозволило на місце дійсних 

фактів і пояснення поставити продукти релігійної фантазії.              

Про пізнання реальних психічних явищ взагалі не було мови. 

Душа трактувалася як суть, що веде подвійне життя, - в тілі і 

божестві, причому, лише другий спосіб її існування визнавався 

випробуваним. Філософсько-психологічні уявлення про 

душевну діяльність спочатку повністю поглиналися теологією. 

У VIII ст. зароджується схоластика. Це була філософія, 

яку підносили в середньовічній школі для спекулятивно-

логічного обгрунтування богослов'я. Предтечею цього напряму 

був Абеляр (1079-1142), але розквіту він досяг лише в XIII ст. 

завдяки Хомі Аквінському (1228-1274). 

Схоласти проповідували вчення, засноване одночасно і на 

богослов'ї, і на доктрині Арістотеля. Вони намагалися, таким 

чином, пояснити світ за допомогою розуму, "осяяного" вірою. 

Роль філософа полягає в тому, щоб розкрити впорядкованість і 

ієрархічний устрій створеного Богом світу, спробувавши 

відвести усьому сущому його справжнє місце. 

Одна з тем, що викликають вічні дискусії, - це проблема 

душі. Насправді, як можна раціонально вивчати щось таке, що 

неможливо побачити і ще менш того - описати. Починаючи             

з II ст. до н.е. вважалося встановленим, що душа поміщається в 

мозку, але філософи без кінця вели умоглядні суперечки про її 

природу і про спосіб її впливу на поведінку. Висувався навіть 

аргумент, що фізичне існування душі неможливе, оскільки 

вона, не маючи смислу, знаходиться в смертному тілі. 
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Теологічні і дуалістичні моменти цього вчення були 

жахливо перебільшені, природничонауковий метод Арістотеля 

відкинутий. Знаряддям "розробки" уявлень про психічну 

діяльність замість досвіду стали спори і аргументи, засновані на 

авторитеті і звичаї. До цього треба додати, що з Арістотелем 

довгий час знайомилися лише за латинськими і арабськими 

перекладами, що зафіксували власне розуміння перекладачів і 

помилки переписувачів. 

Античне трактування душі було неприйнятне для нової 

ідеології на багатьох підставах. Феодальний світогляд, 

реалізовуючи завдання соціально-економічного поневолення 

народних мас, підпорядковувало земну поведінку людей 

ірреальним цілям. Серцевина особистості, її Я співвідносилося з 

потойбічним світом, в спілкуванні з яким убачався сенс 

існування. 

Античність виробила три головні способи пояснення 

психіки - за джерело і основу душі бралися або процеси 

фізичного світу, або біологічна організація, або сфера духовно-

культурних цінностей, втілена в предметах, що споглядають. 

Жоден з цих напрямів не міг бути прийнятий 

християнською церквою, оскільки "прив'язувало" людину до 

"гріховної" дійсності, від якої йому належало відмовитися, щоб 

прийти до всевишнього. 

Антична "картина душі" не влаштовувала ідеологів 

феодалізму. Вона припускала логічне розуміння і емпіричне 

спостереження реальних явищ, тоді як церква, відкидаючи і 

одне і інше, навіювала, що сподіватися можна тільки на 

особливе джерело познанания - одкровення. Античні уявлення 

були небезпечні не лише своїм позитивним змістом, що закріпив 

результати філософсько-наукової роботи, але й можливістю 

залучення до мотивів, критеріїв і прийомів цієї роботи. 

Феодальна ідеологія унеможливлювала збереження 

особистістю самостійної позиції, а тим самим і адекватних 

характеру наукової діяльності мотивів і операційних схем 

(аналіз, критику, докази). Ніякого позитивного розвитку 
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наукових ідей ( проблем психології у тому числі) на цьому 

ґрунті статися не могло. 

Могутність католицької церкви почала коливатися, 

з'явилися єретичні рухи. Була заснована інквізиція і створені 

церковні ордени - домініканський і францисканський, покликані 

будь-якими засобами оберігати ортодоксальну доктрину.                  

Її філософське обґрунтування було завершене "класичними" 

схоластичними системами Альберта фон Больштедтського і 

Хоми Аквінського.  

Систему Хоми (томізм) католицька церква надалі 

кононизировала як єдино правильну. Від вчення Арістотеля в 

томізмі залишилися тільки зовнішні атрибути, головні життєві 

центри його були зруйновані. Переробленим в теологічних 

інтересах виявилося і арістотелівське вчення про душу. 

Однією з визначальних особливостей томістської 

психології є принцип розташування усіх явищ в ступінчастому 

ряду - від нижчого до вищого. Кожне явище має своє місце. 

Проведені грані між усім існуючим, і однозначно визначено, 

чому і де бути. У ступінчастому ряду розташовані душі 

(рослинна, тваринна, людська). Усередині самої душі 

розташовуються здібності і їх продукти (відчуття, уявлення, 

поняття). Нижче підкоряється вищому і служить йому.               

Хома вважав цю картину перекладенням поглядів Арістотеля. 

Що стосується принципу телеологізму у Аристотеля і у 

Хоми, то і тут їх ідейно-філософська позиція не співпадала. 

Телеологізм Аристотеля відображав специфіку живого, тоді як у 

Хоми - специфіку ідеології феодального суспільства з його 

непорушним каноном: молодший існує заради блага старшого. 

Психологія томізму, будучи класичним зразком схоластики, 

лише зовні нагадувала засновану на досвідченому і 

природничонауковому дослідженні психічних явищ систему 

Арістотеля. 

Досить відчутних ударів завдали представники 

номіналістичної течії по догмах католицької церкви. 

Номіналістичний рух виходив з Англії, феодальний вигляд 
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якого почав мінятися під впливом зростання товарно-грошових 

стосунків, розвитку ремесел, підйому міст. 

Цей напрям розвивався під впливом арабомовної філософії 

і науки. Яскравими представниками цього напряму були 

Оксфордські професори: Гроссетест (1175-1263) і його учень 

Роджер Бекон (бл. 1214-1292), Дуне Скотт (1265-1308) і            

Уїльям Оккам (бл. 1300 - бл.1349). 

Р. Бекон сміливо виступивши проти схоластичної рутини, 

наполягав на тому, що досвід, експеримент і математика мають 

бути покладені в основу усіх наук. Прагнучи відновити 

істинний сенс аристотелізму, він трактував душу як єдність 

форми і матерії, а не як чисту форму. Особливої уваги 

заслуговує те, що у Бекона намітився принципово новий напрям 

психологічного аналізу, який спрямовувався вже не до 

Аристотеля, а до Ібн аль-Хайсаму (Альгазен) (965- 1039). 

 Р. Бекон продовжив намічений Ибн аль-Хайсамом шлях 

пояснення душевних явищ, виходячи з фізико-математичних, а 

не біологічних понять. 

У. Оккам приймав за початкове не акти і породження душі, 

а знаки. Вже відчуття він розглядав як свого роду знаки. 

Поширення категорії знаку (як знакової системи) на 

безпосереднє сенсорне пізнання ховало в собі небезпеку 

суб'єктивізму. Адже знаку властивий момент умовності, тоді як 

чуттєвий образ передає зміст, який не залежить від форм, що 

історично складаються, і засобів зв'язку між людьми. 

Це була дуже прогресивна теорія, яка в умовах 

середньовічної Європи дозволила зробити крутий поворот, від 

інтроспекції, від спостереження душі за собою до 

спостереження за мовними операціями, що саме по собі 

завдавало серйозних ударів по догмах, які прагнула увічнити 

церковна машина. 

Система знаків в трактуванні У. Оккама стала своєрідним 

байдужим "суб'єктом", з властивостями якого з'єднувалася 

функція, що виражає ідею відносності знання. У дану епоху 

окрема особистість ще не наважувалася узяти на себе цю 

функцію. 
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Лише в епоху відродження, в XV, XVI і особливо у XVII 

столітті склалися ближчі до наукових уявлень — математичні і 

одночасно механістичні уявлення про світ і про людину. Вони 

були засновані головним чином на розумі незалежно від віри. 

Так, стикаючись з ворожістю богословів, які міцно 

трималися за догму про створення Господом світу, що нерухомо 

лежить в центрі Всесвіту, Н. Коперник (1543), И. Кеплер(1604) і 

Г. Галілей (1633) один за іншим стверджували, що планети 

здійснюють одночасно обертання навколо своєї осі і обертання 

навколо якої-небудь зірки. 

Первинною формою боротьби з теологією став пантеїзм, 

що зумовив перехід до відкрито матеріалістичного світо-

поясненню. Ідея єдності людини і природи, спрямована проти 

дуалізму і ієрархізму християнської теології, набула форми 

вчення, в якому космос зливався з божеством, а людина - з 

космосом. Всесвіт мислився за типом одушевленого організму, 

живою часткою якого є людське тіло з властивими йому 

психічними властивостями. Це підготувало уявлення про те, що 

індивідуальна поведінка підпорядкована загальним законам 

природи, трактуючи як величезний механізм, а не органічне 

тіло. 

Одним з титанів Відродження був Леонардо да Вінчі 

(1452-1519). Леонардо утілив у своїй творчості новий тип 

ставлень до дійсності, для якого був характерний синтез 

чуттєвого споглядання, теоретичного узагальнення і практичної 

дії. 

Леонардо не лише зафіксував цей новий підхід у своїх 

художніх творіннях, наукових ідеях, інженерних проектах і 

моделях, але й прагнув його осмислити в єдиній методологічній 

концепції. Так виникло уявлення Леонардо про особливу 

загальну науку, проявами якої виступають різноманітні 

конкретні форми людського пізнання і дії. 

З давніх часів на роль "цариці наук" претендувала 

філософія. Леонардо передає цю роль "божественній науці 

живопису". Продукти, нею породжувані, і роблять висновок про 

нероздільність образного, логічного і практичного. "Живопис, 
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— говорив Леонардо, — поширюється на філософію природи". 

Він, таким чином, має бути не натуралістичним копіюванням 

безпосередньо баченого, а дослідженням світу з метою 

відтворення його картини. 

Античність захоплювалася красою світу, але тільки в 

розумі бачила інструмент пізнання причин і законів.                    

Для католицької ортодоксії будь-яке відхилення від вчення про 

нікчемність і довільність чуттєвих явищ вважалося єрессю.               

У Леонардо створюваний людиною "живопис" виступає як засіб 

пізнання закономірного ладу речей. 

Так високо поставити власні творіння могла тільки 

людина, що звільнилася від заборон феодальної ідеології. І тут 

же абсолютно блюзнірським, з точки зору цієї ідеології , що 

вважала світ  довільним породженням божества, було 

переконання в здатності людини, що наслідує природу, 

перевершити її саму. Око, за Леонардо, перевершує природу 

тим, що "природні речі кінцеві, а твори, виконані руками за 

наказом ока, нескінченні". Посередником між створенням і 

реальністю виступали не слова, що тануть, як показала 

схоластика, небезпека забуття природи, а творіння "живопису", 

побудоване на основі наслідування природи, здатний 

відтворити усе невичерпне багатство дійсності. Вони служать і 

знаряддям пізнання самої людини, притому не лише його 

нинішнього, чуттєво сприйманого вигляду, але і внутрішньої 

суті. Оспівуючи високе призначення ока і ставлячи його 

діяльність в залежність від загальних законів природи, 

Леонардо, як ніхто інший до нього (але після нього хіба тільки 

Гетте), прагнув до можливо тривалішого опису феноменів 

зорового сприйняття людини в усій їх повноті і достовірності.              

У його "Трактаті про живопис" міститься безліч положень, 

прийнятих сучасною психологією. Так, наприклад, він 

характеризує залежність сприйняття величини предметів від 

відстані, освітленості, щільності середовища. Він дає зразковий 

опис зорового контрасту, іррадіації і багатьох інших 

закономірностей в тій області. 
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Ще одна видатна особливість Леонардо : в його свідомості 

це прагнення до гранично точного, достовірного відтворення 

природи не відділялося від ідеї її творчого перетворення.               

Він розробив правила тренування уяви, вказуючи, що навіть 

плями на старих стінах дозволяють художникові розгледіти 

контури свого майбутнього твору, подібно до того, як звуки 

дзвонів дають можливість почути в них імена і слова, якими 

наповнений поет. В силу своєї безпосередності ці плями і звуки 

дають поштовх самостійній творчій роботі душі, не 

прив'язуючи її до конкретних речей. 

Разом з вченнями про механізми тіла мислителі XVII ст. 

інтенсивно розробляли проблему афектів (пристрастей) як 

тілесних станів, що є могутніми регуляторами психічного 

життя. У вченнях про пристрасті отримало концентроване 

вираження розуміння особистості, звільнене від феодальних 

уявлень. Вищим благом було визнано її потяг до 

самозбереження, до діяльності реалізації потенцій, необхідно 

даних природою. 

Отже, своєрідність психологічної думки XVII ст. 

розкривається в розробці вчень : 

а) про живе тіло (у тому числі людське) як механічну 

систему, яка не має потреби для свого пояснення ні в яких 

прихованих якостях і душах; 

б) про свідомість як властиву індивідові здатність 

шляхом внутрішнього спостереження мати найдостовірніше, яке 

тільки можливо, знання про власні психічні стани і акти; 

в) про пристрасті (афекти) як закладені в тілі в силу його 

власної природи регулятори поведінки, що направляють людину 

до того, що для неї корисно, і що відвертає від того, що 

шкідливо; 

г) про співвідношення фізичного (фізіологічного) і 

психічного. 

У витоків цих вчень стоїть Декарт (1596-1650), далі 

слідують такі чудові мислителі, як Гоббс (1588 - 1679), Спіноза                 

(1632-1677), Лейбніц (1646-1716) і Локк (1632-1704). 
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Що стосується Декарта, то він на підставі відомих в його 

час фактів створив теорію, що пояснювала поведінку на основі 

механістичної моделі. 

Згідно цієї моделі, інформація, що доставляється органами 

чуття, спрямовується по чутливих нервах до отворів в 

головному мозку, які ці нерви розширюють; це дозволяє 

"тваринним душам", що знаходяться в мозку, витікати по 

щонайтонших трубочках - рухових нервах - в м'язи, які 

надуваються, що або призводить до обсмикування кінцівки, що 

піддалася роздратуванню, або примушує вчинити ту або іншу 

дію. 

Таким чином, відпадала необхідність прибігати до душі, 

щоб пояснити, як виникають прості поведінкові акти, хоча 

Декарт і вважав, що наявність "розумної душі", локалізованої в 

головному мозку і що становить суть людини, допомагає 

останньому управляти своїми пристрастями і прославляє його 

тим самим над тваринами, позбавленими розуму. 

Цей декартівський дуалізм - тіло, що діє механічно, і душа, 

що управляє ним, - надовго залишив відбиток на уявленнях про 

функціонування людського організму. І попри те, що знання в 

області анатомії і фізіології в подальші віки значно 

збагачувалися, лише на початку 20 ст. поняття "душі", яке 

змінилося спочатку поняттям "розуму", а потім - "свідомості", 

остаточно поступилося місцем моністичній концепції, згідно 

якої поведінка людини управляється в основному нервовою 

системою. 

Проте, уявлення Декарта, нехай зачаткові, про 

функціонування організму і реалізацію різних поведінкових 

актів послужили відправною точкою для розвитку сучасної 

психології. 

 

2. Народження наукової психології 

 

Перші кроки у бік об'єктивнішої психології вчинили такі 

дослідники, як Фехнер (Fechner, 1860), який висунув закон, що є 

спробою виразити кількісно залежність між силою стимулу і 



48 
 

відчуттям. Закон, сформульований Фехнером на підставі робіт 

фізіолога Вебера (Weber), свідчить, що "відчуття змінюється 

пропорційно логарифму сили роздратування", - це означає, що 

чим вище інтенсивність двох стимулів при однаковій 

абсолютній різниці їх сили, тим менш помітна відмінність у 

відчуттях, що викликаються ними. 

Але тільки в 1879 році в Лейпцігському університеті 

була заснована перша психологічна лабораторія. 

Німецький фізіолог і психолог Вільгельм Вундт               

(1832-1920) - засновник першої лабораторії експериментальної і 

структуралістської психології ставив своєю метою вивчення 

"елементів" свідомості, змісту і структури свідомості на 

науковій основі. Він започаткував структуралістський підхід до 

свідомості. 

Структуралістський підхід 

Успіхи фізики і хімії пояснюються передусім вживаним 

в цих науках методам розчленовуванням речовини на прості 

елементи, що її складають. Саме наблизившись до цих простих 

елементів, учені змогли підступитися до створення теорій, що 

пояснюють будову матерії, і відкрити шлях для нових 

експериментів. 

Вундт і його співробітники спробували застосувати той 

же підхід в аналізі усвідомлюваного внутрішнього досвіду, 

охрестивши його "розумовою матерією" і намагаючись виявити 

і записати його прості структури. 

Таким чином, свідомість була розбита на психічні 

елементи, подібно до того як матеріал ділиться на атоми. 

Прибічники цієї елементаристської доктрини були переконані, 

що основним матеріалом свідомості служать відчуття, образи і 

почуття. На їх думку, роль психології зводиться до того, щоб 

дати якомога детальніший опис цих елементів. 

Для досягнення цієї мети структуралісти застосовували 

метод експериментальної інтроспекції, що полягає в тому, що 

випробовуваного, такого, що пройшов попередню підготовку, 
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просять описати, що він відчуває, опинившись в тій або іншій 

ситуації. 

Експериментальна інтроспекція є, згідно із 

структуралістами, найкращий метод психології, той метод, який 

відрізняє її від інших наук. Він має, проте, два великі недоліки. 

По-перше, це дуже суб'єктивний метод аналізу поведінки : 

кожен випробовуваний описує свої власні враження або 

переживання, які дуже рідко співпадають з враженнями 

наступного випробовуваного : одному звук здався гучним, а 

іншому - середнім по силі; те, що одному було приємно, іншому 

здалося неприємним. По-друге, що ще гірше, відчуття однієї і 

тієї ж людини варіюють день від дня : те, що йому здавалося 

приємним в понеділок, може стати нудним у вівторок і відверто 

неприємним в середу. 

Тому необхідно усвідомити те, що "атоми" свідомості 

мало схожі на атоми, наприклад, заліза. Свідомість не 

складається з якихось застиглих елементів, а знаходиться в 

процесі розвитку і постійної зміни. Саме тому від погляду на 

психологію як науку про структури свідомості незабаром 

відмовилися, хоча впродовж декількох років він користувався 

успіхом. 

Функціоналістський підхід 

Тоді як Вундт і його колеги намагалися вивчати 

структуру свідомості, в інших країнах з'явилися інші напрями 

досліджень, починаючи з 1881 року в США. 

Уільям Джеймс (James) - американський філософ і 

психолог (1842- 1910) - засновник функціоналізму в психології 

вважав, що "свідоме життя є безперервним потоком", а не 

складається з ряду дискретних елементів, і особливо його 

співробітники і послідовники, натхненні еволюційною теорією 

Дарвіна і витікаючими з неї наслідками, стали підходити до 

вивчення розуму з абсолютно інших позицій. З їхньої точки 

зору, проблема полягає не в тому, щоб дізнатися, з чого 

побудована свідомість, а в тому, щоб зрозуміти його функцію і 

роль у виживанні індивідуума. Вони висунули гіпотезу, згідно 
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якої роль свідомості полягає в тому, щоб дати індивідуумові 

можливість пристосовуватися до різних ситуацій, що виникають 

з ранку до вечора, з дня народження і до смерті, або 

повторюючи вже вироблені форми поведінки, або змінюючи їх 

залежно від обставин, або, нарешті, освоюючи нові дії, якщо 

того вимагає ситуація. 

Починаючи з цього часу психологія прагне зрозуміти, як 

встановлюються ці нові способи адаптації. Такий підхід 

функціоналістів до вивчення шляхів придбання навичок, а в 

загальнішому плані - процесу навчання. 

Між тим, навіть якщо функціоналісти роблять головний 

упор на зовнішні сторони психіки, а не на такі внутрішні 

феномени, як відчуття або почуття, вони представляють їх собі 

як прояви духовного начала. Вони віддають перевагу методу 

інтроспекції, який дозволяє їм дізнаватися, як у індивідуума 

розвивається усвідомлення тієї активності, до якої він вдається. 

Серед послідовників Джеймса багато хто критикував 

такий підхід до аналізу нашої поведінки. З їхньої точки зору, 

предметом наукового дослідження має бути тільки те, що 

доступно для прямого спостереження. А що таке внутрішня 

психічна діяльність? Неможливо спостерігати думки, що 

виникають при вирішенні тієї або іншої проблеми, або 

вимірювати почуття, які переживаються при цьому; 

інтроспекція, яка украй суб'єктивна, не здатна здолати це 

утруднення. 

У відповідь на це супротивники функціоналістів заявили, 

що можна змінювати швидкість рішення завдань або ж ті 

фізичні реакції, які викликає ситуація в емоційному плані. 

Іншими словами, тільки поведінка, яка спостерігається з боку, 

піддається об'єктивному опису. Тому тільки на нього і ні на що 

інше повинна покладатися психологія, якщо вона бажає йти 

дійсно науковим шляхом. 

Цю "поведінкову" позицію прийняв з 1908 року 

французький психолог Пьєрон (Pieron). Але лише із 

зародженням в США біхевіоризму, главою якого став Уотсон 
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(Watson), наука про функції свідомості остаточно поступилася 

місцем науці про поведінку. 

За цей час в Європі з'явилися і інші напрями, що теж 

зробили, кожна по-своєму, вплив на розвиток психології в 

нашому столітті. 

Психологія в XX столітті 

Розвиток соціальної та економічної сфери в XX столітті і 

поява цілого ряду нових областей людської діяльності породили 

нові завдання як в науковій, так і в технічній області. Крім того, 

під впливом нових точок зору, що виникли в психіатрії, і 

відкриттів у фізіології нервової системи наука психологія стала 

шукати нові напрями досліджень. 

За першими боязкими кроками, зробленими 

структуралістами і функціоналістами, послідувало висунення 

ряду нових підходів; концепції, що з'явилися, нерідко 

суперечили одна одній, переважно спиралися на ті уявлення про 

людину, яких дотримувався засновник того або іншого 

напряму. Одні бачили в людині істоту-об'єкт, виліплену 

середовищем або детерміновану або своїми інстинктами, або 

умовами і враженнями дитинства; для інших це було істота-

суб'єкт, яка здатна, усвідомивши свої можливості, у будь-який 

момент змінити визначену їй долю; треті розглядали її як 

громадську істоту, поведінка якої в усіх випадках виявиться 

плодом її взаємодій з партнерами або з групою, до якої вона 

належить. Одні надавали головне значення розвитку поведінки, 

інші - емоційності, треті - інтелекту або мисленню. 

Щоб краще зрозуміти шляхи розвитку психології у кінці 

XX століття корисно буде зробити короткий огляд вкладу, 

внесеного кожним з цих основних її напрямів. 

Біхевіористичний підхід 

Критика функціоналізму, як ми бачили, започаткувала 

розвиток біхевіоризму - напряму, переважаючого в 

американській психології аж до теперішнього часу. 

Американський психолог Джон Б. Уотсон (1878-1958) -   
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засновник біхевіористської школи, принципи якої він 

проголосив в статті "Психологія з точки зору біхевіориста" 

(1913). Уотсон, зокрема, стверджує, що усі функції індивідуума 

можна звести до схеми S - R, що психологія отримає право 

вважатися наукою лише після того, як вона виробить 

об'єктивний підхід до досліджуваних явищ. 

Подібно до хіміка, який вивчає плавлення якогось металу 

і якого цікавить тільки зміна його стану при цій температурі, 

психолог повинен обмежуватися описом і кількісною оцінкою 

форм поведінки, що виникають в цій ситуації. 

Запропонована Уотсоном схема S - R означає, що кожній 

ситуації (чи стимулу-S) відповідає певна поведінка                          

(чи реакція-R). 

Біхевіористи вважали, що за допомогою цієї схеми 

можна пояснити будь-яку діяльність людини, а усі поняття, 

пов'язані зі свідомістю, слід вигнати з сфери наукової 

психології. На їх думку, наприклад, вираження "ця дитина 

боїться собаки" або "я закоханий в цю жінку" в науковому плані 

не означає нічого. Згідно з біхевіористами, "усвідомлення" 

суб'єктом таких явищ занадто суб'єктивно і абсолютно марно 

для дослідника. Навпаки, об'єктивні описи ("сльози і тремтіння 

у дитини посилюються, коли до нього наближається собака, і 

слабшають при видаленні собаки", або "при зустрічі з цією 

жінкою серце у мене б'ється сильніше, а зіниці розширюються") 

дають можливість кількісно оцінити ці форми поведінки і 

"виміряти" почуття страху або міру захопленості. 

За декілька років до цього російський фізіолог                       

И. П. Павлов (1849-1936) уперше сформулював вчення про 

умовні рефлекси, виходячи зі своїх знаменитих дослідів, в яких 

звуки дзвоника викликали виділення слини у собаки, а його 

співробітники (перше повідомлення про ці роботи було 

зроблене на Міжнародному медичному конгресі, що відбувся в 

1903 р. в Мадриді) показали і відповідним чином довели, як, 

наприклад, звук дзвоника сам по собі може викликати у 

голодного собаки реакцію слиновиділення. Ці роботи дозволили 

Уотсону дати об'єктивне пояснення розвитку навичок або появі 
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нових форм поведінки в результаті утворення умовних 

рефлексів (обумовлення), що підтверджувало, на його думку, 

даремність концепції свідомості. 

Крім того, Торндайк (Thorndike, 1911) показав, що 

навчення у багатьох випадках може бути результатом проб і 

помилок при спробах тварини вирішити поставлені перед нею 

проблеми. Це з'ясування взаємодій між організмом і його 

середовищем дозволило одному з послідовників                        

Уотсона - Скіннеру (Skinner) (американський психолог                      

Б. Ф. Скіннер один із стовпів біхевіоризму; він сформулював 

принцип оперативного обумовлення і вважав, що поведінка 

живих організмів повністю визначається наслідками, до яких 

вона призводить) - розвинути далі концепції біхевіористів, що 

спираються на вчення про умовні рефлекси, і дійти висновку, 

що будь-яка поведінка визначається своїми наслідками. 

Залежно від того, чи будуть ці наслідки приємними, 

нейтральними або неприємними, тварина проявить тенденцію 

повторювати цей поведінковий акт, не надавати йому ніякого 

значення або ж уникати його повторення надалі. Таким чином, 

виходить, що індивідуум повністю залежить від свого 

середовища, і всяка свобода дії, якою, як йому здається, він 

може користуватися, буде чиста ілюзія. 

У 70-і роки біхевіоризм представив свої концепції в 

новому освітленні. Йдеться про теорію соціального навчення. 

Ця теорія, хоча вона і залишається у згоді з приведеними вище 

твердженнями, робить особливий упор на те, що багато наших 

дій формуються під впливом нашого соціального середовища. 

На думку Бандури (Bandura, 1965) і теоретиків соціального 

навчення, одна з головних причин, що зробили нас такими, які 

ми є, пов'язана з нашою схильністю наслідувати поведінку 

інших людей з урахуванням того, наскільки сприятливі можуть 

бути результати такого наслідування для нас самих. Таким 

чином, на індивідуум впливають не лише зовнішні умови; він 

також постійно повинен передбачати наслідки своєї поведінки 

шляхом його самостійної оцінки. 



54 
 

Біхевіоризм пройшов шлях від суто механістичних 

концепцій Уотсона до теорій, що висуваються сучасними 

необіхевіористами. Хоча деякі аспекти цього напряму можуть 

здатися спрощеними і нездатними пояснити поведінку людини 

в усій його повноті, головна його заслуга полягає в тому, що 

воно внесло у вивчення діяльності людини наукову суворість і 

показало, яким чином нею можна управляти. 

 

Біологічний підхід 

Однією з причин, на яку з повним правом посилалися 

біхевіористи, відмовляючись вивчати свідомість, був недолік 

відомостей про відповідні нервові механізми; і справді, у той 

час стан науки не дозволяв об'єктивно підійти до вивчення ролі 

головного мозку у феноменах свідомості. 

Між тим, в останні десятиліття психофізіологія досягла 

значних успіхів в розумінні роботи нервових ланцюгів і 

механізмів передачі інформації з одного ланцюга в інший. 

Проте, при інтерпретації даних, отриманих при дослідженні 

поведінки тварин в лабораторії, дуже скоро наштовхнулися на 

ряд труднощів, пов'язаних зі штучними умовами, в яких 

проводяться експерименти. Так, ствердження біхевіористів про 

те, що будь-яка поведінка цілком обумовлена навченням, 

поставилися під сумнів з боку етологів, що проводять польові 

дослідження в природі. Етологи, як ми бачили і у попередній 

главі, з'ясували природжену основу більшості форм поведінки, 

спостережуваних у різних тварин. 

А наука про суспільні відносини -  соціологія - доходить 

навіть до твердження, що в основі усіх форм соціальної 

поведінки людини лежать природжені структури, властиві їй так 

само, як і усім іншим представникам тваринного світу. Так, наш 

спосіб життя, який, як ми вважаємо, створили ми самі, насправді 

значною мірою визначається нашими генами. 

Хоча ці нові дані розширили вже наявні знання про 

поведінку людини, вони були взяті під сумнів, іноді 

фундаментальний, з боку представників наукової психології. 
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Психофізіологія 

Пізнання функцій мільярдів клітин, що становлять нашу 

нервову систему, ще тільки починається. Проте, завдяки 

створенню усе більш складних приладів вже є можливість 

виявляти численні зв'язки між нервовими структурами і 

поведінкою індивідуумів. 

Вивчаючи ефекти, що виникають при роздратуванні за 

допомогою імплантованих електродів або при ушкодженні 

різних ділянок мозку, вдалося з'ясувати, наприклад, 

найважливішу роль "примітивних" мозкових структур, які є у 

всіх тварин і у людини і служать центрами таких процесів, як 

емоції, прояви інстинктів або сон. Ці методи дозволили також 

пролити світло на механізми зору, слуху і навіть деяких форм 

пам'яті. Усе більш глибоке вивчення механізмів дії гормонів, 

хімічних передавачів (медіаторів) і багатьох лікарських 

препаратів дало можливість краще зрозуміти, чим обумовлений 

ефект деяких стимуляторів і як можна полегшити або, навпаки, 

блокувати передачу інформації в нервовій системі. 

 

Етологія 

Етологія і зоопсихологія намагаються зрозуміти, яким 

чином природжені механізми, що направляють виникнення і 

розвиток поведінки, доповнюються впливом середовища, з яким 

вони вступають у взаємодію. 

Конрад Лоренц (1903-1989) -  австрійський учений, 

один із засновників сучасної етології. Широко відомі його 

роботи з імпринтінгу у гусей, а також книга "Агресія", в якій він 

висуває ідею про те, що "нормальна" агресивність людини 

спотворена в результаті створення витончених видів зброї, і це 

призводить до ризику самознищення людства. 

Згідно з поглядами цієї школи, лише все більше 

поглиблюючи наші знання про нижчі організми, ми зможемо 

краще зрозуміти основи поведінки і його еволюції в царстві 

тварин. Наприклад, роботи Лоренца з механізму імпринтінгу 

або вивчення розвитку співу у зяблика допоможуть нам багато 
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що дізнатися про походження соціальної поведінки або про 

обмін інформацією у вищих організмів. 

Більше того, еволюційна теорія вчить нас, що людина 

кінець кінцем лише один з видів загону приматів, який просто 

далі просунувся у своїй еволюції, чим інші. За останні кілька 

десятиліть зросло число досліджень в одному з розділів 

етології: йдеться про етологію людини, мета якої - освітити 

біологічні основи людської природи. Один з шляхів досягнення 

цієї мети полягає в систематичному зборі даних про способи 

вираження емоцій, про почуття і різні соціальні взаємодії у 

представників різних культур. Чи торкається це таких 

елементарних форм поведінки, як посмішка або нахмурення 

брів, поцілунок або загрозливий кулак, роль соціальних 

структур у відносинах між батьками і дітьми або ієрархічної 

організації в групі індивідуумів, етологія людини стверджує, що 

в усіх випадках існують деякі "універсальні" прояви, властиві 

усім представникам виду Homo sapiens. Отже, людина, подібна 

до усіх тварин, запрограмована, і навички, які вона придбаває 

впродовж життя, можуть реалізуватися лише в межах 

закладеної в ній програми. 

 

Соціобіологія 

Цей новий напрям, що став популярним в США після 

публікації в 1975 році книги Уілсона (E.Wilson). B своїх 

уявленнях про природу людини він йде набагато далі, ніж 

етологія. Соціобіологію визначають як "науку, що систематично 

вивчає біологічні основи усіх форм соціальної поведінки". Вона 

намагається синтезувати дані, зібрані екологією, етологією і 

еволюційною теорією, збагаченою досягненнями генетики. 

Соціобіологія стверджує, що живі істоти постійно конкурують 

між собою, прагнучи забезпечити собі найкращі шанси на 

успішну передачу потомству своїх генів, тобто носіїв спадкових 

ознак. Іншими словами, усі форми соціальної поведінки, 

властиві різним видам і особливо людині, існують лише 

постільки, поскільки вони забезпечують передачу подальшим 

поколінням якомога більшого числа генів, виходячи з чисто 
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"егоїстичних" принципів. Таким чином, чи йде мова про 

прагнення до влади або про альтруїстичну поведінку, про 

ксенофобію або про гомосексуалізм, про ставлення до релігії 

або про мораль - усі ці аспекти людської діяльності 

проявляються тільки для того, щоб дати індивідуумові 

можливість передати далі свій генетичний матеріал. У такому 

разі організм - це просто деяка машина, що забезпечує 

збереження генів, а різні форми його поведінки - усього лише 

стратегії для найбільш активного розповсюдження цих генів. 

Маючи численних прибічників, соціобіологічний підхід 

зустрічає в той же час серйозні заперечення.   Деякі критики 

підкреслюють ряд аспектів цієї теорії, які вони вважають 

спрощеними і навіть абсурдними; прибічники соціобіології 

висувають такі зауваження, вказуючи, що подібні докори вже 

робилися Дарвіну. Найсильнішим нападкам піддається 

виправдання соціальної несправедливості, яку така теорія 

начебто "вписує" в природний порядок речей. Інші критики 

докоряють соціобіології за концепції сексизму і елітаризму, що 

убачаються в ній. 

Чи виявиться цей напрям кінець кінцем лише даниною 

моді, або ж він отримає визнання під тиском фактичного 

матеріалу зібраного його творцями? В усякому разі, безперечна 

його заслуга в тому, що він викликав полеміку про біологічні 

основи соціальної природи людини. 

 

Когнітивний підхід 

Слово "когнітивний" походить від латинського дієслова 

соgnosсеге - знати. Психологи, що об'єдналися навколо цього 

підходу, стверджують, що індивідууми - не просто машини, що  

сліпо і механічно реагують на внутрішні чинники або на події у 

зовнішньому світі. З когнітивної точки зору розуму людини 

доступно щось більше, ніж інформація, що надходить ззовні. 

Когнітивний підхід полягає в основному в прагненні зрозуміти, 

яким чином ми розшифровуємо інформацію про реальну 

дійсність і організовуємо її, з тим, щоб проводити порівняння, 
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приймати рішення або вирішувати проблеми, що встають перед 

нами кожну хвилину. 

Хоча когнітивна психологія як окремий напрям виникла 

лише в 60-і роки двадцятого століття, а точніше з появою праці 

Нейссера "Cognitive Psychology" (Nessier, 1967), їй передували 

ряд течій, що дотримуються такого ж погляду на 

функціонування людини. 

Передусім слід сказати про німецьку школу гештальт- 

психології, яку французи називали "психологією форми" і 

корені якої сходять до фон Эренфельсу   (von Ehrenfels, 1890). 

Цю течію популяризував у США німецький психолог                      

Вольфган Келер (1887-1967). Він був учнем Вертгейма - 

засновника гештальт-теорії і намагався розповсюдити цю 

теорію в США на противагу біхевіоризму. Йому належить 

також книга "Інтелект вищих мавп", написана в порядку 

протесту проти захоплення основних позицій Уотсоном і його 

послідовниками. 

Жан Піаже (Piaget) зі свого боку, починаючи з 1923 року, 

показував, що розвиток інтелекту дитини відбувається в 

результаті постійних пошуків рівноваги між тим, що дитина 

знає, і тим, що вона прагне пізнати. 

У надрах самого біхевіоризму психолог Толмен (Тоlmаn, 

1948) вже поставив під сумнів схему S — R як занадто 

спрощену і ввів між цими двома членами важливу, на його 

думку, змінну — психічні процеси цього індивідуума 

(видозмінена схема Толмена має вигляд S — І — R,                    

де I — індивідуум), залежні від його спадковості, фізіологічного 

стану, минулого досвіду і природи стимулу. Як ми бачили, 

Бандура теж відводить певну роль в оцінці наслідків нашої 

поведінки процесам пізнання. 

 

Гештальтпсихологія 

Німецьке слово "гельштальт" означає форму, 

організацію або конфігурацію. Гештальтизм, або психологія 

форми, - течія, що виникла в Німеччині на початку минулого 
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століття. На думку теоретиків цього вчення, предмети, з яких 

складається реальне середовище, що оточує нас, сприймаються 

нашими почуттями не у вигляді окремих елементів, які повинні 

інтегруватися або свідомістю, як вважали структуралісти, або 

механізмами обумовлення, як стверджують біхевіористи. 

Для Келєра (Kohler, 1921) і гештальтистів світ, що 

оточує нас, складається з організованих форм, саме наше 

сприйняття цього світу також організовано. 

Ряд наступних один за іншим музичних тонів, 

відтворних у певному порядку і в заданому ритмі, складається в 

мелодію, яка є щось більше, ніж проста послідовність звуків; 

якщо змінити порядок нот або змінити хоч би одну з них, 

зміниться уся мелодія. Значить, ми сприймаємо деяке 

організоване ціле, а не просто суму його частин. 

Можливо, що механізми такої організації сприйнять 

існують ще до народження. Деякі спостереження, мабуть, 

підтверджують цю гіпотезу. Якщо, наприклад, пред'явити 

курчатам, що тільки  вилупилися, дрібні предмети різної форми, 

то вони клюватимуть набагато частіше округлі предмети, чим 

які-небудь інші. Це пізнавання форми істотне для виживання, 

оскільки курчатам не треба "навчатися" відрізняти зернятко від 

інших предметів, небезпечніших або менш їстівних; ця "форма" 

нібито нав'язується ним з перших спроб вибору їжі. Мабуть, так 

само йде справа з немовлям: з найперших тижнів життя він 

виявляє більше цікавості до форми різних елементів людської 

особи,ніж до інших особливостей цих елементів. 

Хоча гештальтизм як такий поступився місцем іншим 

напрямам психології, його вкладом в цю науку ніяк не слід 

нехтувати. Дійсно, багато концепцій, висунених 

гештальтпсихологами, увійшли до різних розділів психології - 

від вивчення сприйняття до динаміки груп (сама група - це теж 

деяке ціле, відмінне від простої суми індивідуумів, що входять 

до неї). 
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Конструктивізм 

Жан Піаже (1896 - 1980) - швейцарський психолог, 

відомий своїм конструктивістським підходом до розумового 

розвитку індивідуума. В результаті своїх досліджень з 

формування мислення і мови він дійшов висновку, що 

когнітивний розвиток є результатом поступового процесу, що 

складається з послідовних східців або стадій  (Piaget, 1936). 

Дитина, намагаючись зрозуміти навколишню дійсність, 

постійно стикається з новими проблемами, що порушують 

уявлення про світ, що вже склалися у неї. Згідно з Піаже і 

конструктивістами, чинником, спонукаючим дитину шукати 

нові відповіді на ці проблеми, являється внутрішній процес 

"урівноваження". Саме таким шляхом дитина крок за кроком 

долає східці пізнання, який дає їй можливість підступати до все 

більш і більш складних областей знання. 

Це просування вперед визначається спільною дією 

дозрівання нервової системи, досвіду поводження з різними 

предметами і таких соціальних чинників, як мову і виховання. 

Тут немає нічого природженого. На думку Піаже, спадкове і 

тому властиве усім людям тільки функціонування інтелекту. 

Цим пояснюється те, що усі діти проходять різні стадії в одній і 

тій же послідовності, причому, деякі проходять через усі стадії, 

тоді як у інших розвиток гальмується або блокується на якомусь 

етапі з-за недоліку одного або декількох необхідних чинників. 

Погляди Піаже значно відрізняються, таким чином, від 

поглядів біхевіористів, які стверджують, що дитина навіть у 

дуже ранньому віці при належному вихованні і навчанні могла б 

засвоїти, наприклад, алгебру. 

Когнітивна психологія 

На тлі недоліків біхевіористської моделі, нездатної 

задовільно пояснити такі явища, як мову, пам'ять, розсудливе 

мислення або уявні образи, в США поширювалося, головним 

чином у 70-і роки минулого століття, напрям, названий 

когнітивною психологією. Його прибічники стверджують, 
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подібно до Толмену, що будь-яка асоціація між стимулом і 

реакцією створюється спочатку в мозку. 

Крім того, дані теорії інформації та її застосування до 

обчислювальних машин, а також дослідження в області 

розвитку мови дозволяють по-новому розуміти механізми 

ускладнення психічних процесів. 

Число досліджень в цій області, в усіх її напрямах 

постійно  зростає, отже лідера або головного теоретика як 

такого в ній немає. Серед найбільш перспективних тем слід 

назвати вивчення уявних образів, зокрема роботи Коссліна 

(Kosslyn, 1975), і особливо процвітаючий напрям - аналіз 

організації пам'яті (Tulving, 1972). Відмітимо також питання про 

мотивацію, яку раніше вважали "рушійною силою" наших дій: 

зараз представники когнітивної психології розглядають її 

швидше як "селективний механізм", що вибирає з можливих 

форм поведінки ту, яка краще всього відповідає стану психіки 

або планам цього індивідуума (Воlles, 1974; Deci, 1975;              

Nuttin, 1980). 

При знайомстві з напрямами досліджень у когнітивній 

психології створюється враження, що вона знову піднімає теми, 

що захоплювали структуралістів і функціоналістів на початку 

20-го століття. Проте, між цими двома епохами є принципова 

відмінність; вона породжена тим благотворним впливом, який 

зробив на психологію біхевіоризм, що змусив дотримуватися 

абсолютної суворості експериментів, забезпечувати контроль, а 

головне - підбирати такі визначення і такі змінні, які були б 

операціональними, а не ґрунтувалися на чистій інтроспекції. 

 

Психоаналітичний підхід 

Перша теорія, що намагалася пояснити динаміку 

особистості, належить австрійському психіатрові Зиґмунду 

Фрейду (Freud). 

Психіатр Зиґмунд Фрейд (1856-1939) - засновник 

психоаналізу. Вивчення психічних розладів привело З. Фрейда 

до створення теорії підсвідомого, заснованої на динаміці 

потягів. Після тривалих спостережень за своїми хворими він 
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дійшов висновків, які змінили уявлення про психіку, що 

існували на початку XX століття. Зокрема З. Фрейд 

стверджував, що наша поведінка значною мірою підкоряється 

впливу підсвідомих сил, які він назвав потягами. Згідно з               

З. Фрейдом, ці потяги обумовлені інстинктами, властивими 

людині, але передусім пригніченими бажаннями, тобто 

бажаннями, задоволення яких "заборонене" на рівні свідомості і 

які витіснені в область підсвідомого. Ці бажання продовжують 

діяти без нашого відома, проявляючись у сновидіннях, 

обмовках, мимовільних відхиленнях від адекватної поведінки,          

а також роблячи вплив на вибір професії або на творчість                

(Freud, 1901). 

Сексуальні спонукання людини пригнічуються 

найбільшою мірою, зважаючи на різні соціальні обмеження.               

А тим часом, за З. Фрейдом, саме вони спонукають людей діяти, 

саме завдяки їх енергії (л і б і д о) відбувається поступовий 

розвиток особистості і досягнення зрілості. Багато рис 

індивідуума і статеві аномалії пояснюються незадоволенням і 

конфліктами, викликаними пригніченням цих потягів у 

дитинстві. 

Фрейдизм часто критикували, іноді дуже різко, 

вказуючи, що його концепції майже неможливо перевірити 

експериментально. Проте, не можна заперечувати, що висунені               

З. Фрейдом концепції скинули цілий ряд уявлень, що особливо 

стосуються дитинства і сексуальності. Крім того, З. Фрейд ввів 

чимало понять, що увійшли до сучасної психології і спонукали 

до вивчення багатьох феноменів. 

Послідовники Фрейда роблять головний упор на 

соціальне значення криз, що відбуваються в процесі 

формування індивідуума. Це відноситься, зокрема, до                  

М. Еріксона (M.Erikson), теорія якого присвячена розвитку 

особистості. 

Гуманістичний підхід 

Цей напрям зародився в Каліфорнії в 50-і роки минулого 

століття. Його називають гуманістичним, оскільки він 
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заснований на вірі у можливість розквіту кожної людської 

істоти, якщо надати їй можливість самій вибрати свою долю і 

направляти її. Таким чином, стержень гуманістичної ідеї - 

оптимістичний погляд на природу людини. 

Американський психолог Карл Роджерс (1902-1987) - 

один з найвідоміших представників гуманістичної школи.            

Його терапевтичний метод заснований на тому, щоб дати 

хворому можливість усвідомити свої істинні почуття і 

самостійно йти до реалізації своїх здібностей. 

За К. Роджерсом (Rogers, 1961), в кожній людині від 

народження закладено прагнення повністю реалізувати себе, і 

вона наділена силами, необхідними для розвитку усіх своїх 

можливостей. Проте виховання і норми, встановлені 

суспільством, більш менш ефективно змушують її забути про 

власні почуття або потреби і прийняти цінності, нав'язані 

іншими. 

К. Роджерс стверджує, що при такому стані речей 

особистість розвивається зовсім не так, як слід було б в ідеалі.      

У цьому відхиленні і криється джерело незадоволення і 

аномалій поведінки, якою страждають багато людей. 

Інший психолог - А. Маслоу (Maslow, 1962) - висунув 

гіпотезу, згідно якої саме з причин, схожих з вказаними 

Роджерсом, можливості людей задовольнити свої потреби дуже 

часто бувають обмежені, а це перешкоджає виникненню і 

задоволенню потреб більш високого рівня, таких як самоповага 

або самореалізація. 

Американський психолог Абрахам Маслоу (1908-1970) - 

творець ієрархічної теорії потреб і самореалізації, до якої він 

прийшов, вивчаючи життя великих людей і людей, що зуміли 

добитися повної самореалізації. 

Гуманістичний підхід далі за усіх інших відходить від 

наукової психології, відводячи головну роль особистому досвіду 

людини. На думку гуманістів, індивідуум здатний до 

самооцінки і може самостійно знаходити шлях до розквіту своєї 

особистості. 
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Головна претензія, що пред'являється гуманістам, 

полягає в тому, що суб'єктивність їх підходу утрудняє 

встановлення різниці між думкою людини про саму себе і тим, 

що вона є насправді; наприклад, людина може вважати, що вона 

перевершила себе, висуваючи і відстоюючи ідеї, спрямовані на 

добробут людства, не усвідомлюючи, що в повсякденному житті 

вона поводиться як повний егоїст. 

Соціально-психологічний підхід 

Людина - істота громадська, якій, для того щоб вижити, 

потрібний цілий ряд соціальних зв'язків. Постійна взаємодія зі 

своїми партнерами формує її особистість в усіх аспектах, які 

тільки можна собі уявити. 

Соціальна психологія виділилася як самостійний розділ 

науки до середини минулого століття. Вона прагне зрозуміти і 

пояснити, чому ця форма поведінки викликається тим, а не 

іншим аспектом соціального середовища (Zajonc, 1965). Вона 

вивчає в числі іншого той факт, що велика частина наших 

соціальних сприйнять більше залежить від тлумачення цієї 

ситуації, ніж від самої цієї ситуації (Кеllеу, 1967) : соціальна 

психологія намагається показати, яким чином наші почуття і 

наші думки формуються в результаті впливів, що робляться 

людьми один на одного (Asch, 1951; Festinger, 1957;              

Schachter, 1959; Moscovici, 1979). 

Таким чином, описаний напрям не можна назвати власне 

школою, а перераховані імена далеко не відбивають усього 

різноманіття соціально-психологічних досліджень.                      

Ці дослідження дозволяють отримувати відомості, необхідні для 

розшифровки природи людини, оскільки вони уточнюють, як 

формуються стосунки, встановлюються зв'язки, відбуваються 

соціальні зміни, створюється лідерство деяких індивідуумів або 

розвиваються конформізм і підпорядкування авторитету. 

Усі описані тут школи і напрями, що дуже часто 

дотримуються несумісних концепцій, легко можуть збентежити 

тих, хто уперше приступає до вивчення психології і прагне 

знайти істину. 
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Чому вірити ? До якого прилучитися табору ? 

Для того, щоб це стало ясніше, можна "розсортувати" 

різні школи відповідно до їх уявлень про те, як формується 

поведінка індивідуума. 

Можна, наприклад, для кожного з існуючих напрямів 

спробувати відповісти на наступні питання: чи розглядається 

поведінка як природжене або придбане, якими чинниками вона 

детермінується - внутрішніми або зовнішніми, чи орієнтована 

вона в певних напрямах або формується залежно від обставин? 

Чи буває поведінка природженою або придбаною? Багато 

напрямів, у тому числі етологія і особливо соціобіологія, а 

також гештальтизм надають важливе значення природженим 

чинникам в становленні різних форм поведінки. 

Гуманісти вважають, що людина народжується з 

тенденцією реалізувати свої можливості в максимальному 

ступені. 

Психоаналітики, навпаки, стверджують, що, навіть якщо 

ми і наслідуємо деякі інстинкти, головна роль у формуванні 

особистості належить подіям, пережитим у дитинстві. 

Таких же поглядів дотримуються конструктивісти, що 

належать до школи Ж. Піаже. На їх думку, людина наслідує 

тільки спосіб функціонування інтелекту, оскільки останній 

може розвиватися лише шляхом ряду придбань, що є 

результатом взаємодій індивідуума з різними предметами, 

головним чином в перші 12 років життя. 

Що стосується соціальних психологів і особливо 

біхевіористів, то становлення особистості, на їх думку, великою 

мірою залежить від наших взаємодій з довкіллям, як фізичним 

так і соціальним. 

Чи є розвиток індивідуума спрямованим? Багато шкіл 

психологів висували ідею про поетапний розвиток, при якому 

усі індивідууми проходять певні стадії в однаковій 

послідовності. Такої думки дотримуються, наприклад, 

психоаналітики зі своєю концепцією розвитку особистості і 

конструктивісти - з концепцією розвитку інтелекту. 
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Етологи та соціобіологи вважають, що поведінка 

визначається програмою, наявною від народження, в якій точно 

зафіксовані напрями розвитку різних форм поведінки. 

Гуманісти теж вважають, що напрям розвитку організму 

зумовлений і що він прагне до єдиної мети - до досягнення 

повного розквіту.  

Одні лише біхевіористи зводять розвиток до реакцій на 

послідовні ситуації і вироблення умовних рефлексів при 

різноманітних обставинах, з якими стикається індивідуум, 

незалежно від того, в який момент життя це відбувається. 

Чи детерміновані ми або маємо можливість вільного 

вибору? Хто ми - істоти-об'єкти або істоти-суб'єкти ? 

Для біхевіористів і соціобіологів немає ніякого сумніву, 

що ми в основному детерміновані; перші стверджують, що нас 

детермінує середовище, в якому ми живемо, а другі, навпаки, 

вважають, що детерміація вписана в наші гени і в механізми, які 

ми наслідуємо. 

На думку психоаналітиків, людину детермінують умови, 

в яких протікало її дитинство, і пригнічені бажання, обумовлені 

цим досвідом. 

Згідно з конструктивістами, становлення інтелекту 

завершується з настанням зрілості. Отже, розумовий розвиток 

визначається тим, як могли формуватися відповідні структури в 

дитинстві. 

Тільки гуманісти схильні вірити в існування вільної волі, 

що дозволяє кожній людині направляти своє життя залежно від 

того, що вона зможе усвідомити. 

 

Теорії і соціально-економічний контекст 

Незалежно від сили висунених аргументів і суворості 

аргументації немає сумнівів у тому, що кожен з цих підходів 

має свою історію, вписується в певний соціально-економічний 

контекст і пов'язаний з певним філософським уявленням про 

людину. 

Наука завжди залишається однією з областей діяльності 

людини, і як би вона не намагалася зберегти свою незалежність, 
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вона повинна платити данину існуючій системі і тому 

суспільству, в якому вона розвивається. До психології це 

відноситься, мабуть, в ще більшій мірі, ніж до інших наук. 

Виникнення біхевіоризму в США співпало за часом зі 

швидким розвитком промисловості, яким було відмічено 

народження капіталізму. Ця система могла лише вітати таке 

уявлення про людину, згідно з якою її поведінка може приймати 

ті або інші форми відповідно до ситуації, що виникає в даний 

момент: практичні застосування цієї теорії, такі як введення 

конвеєрів або розвиток реклами, не змусили себе довго чекати. 

Аналогічним чином дослідження І.П.Павлова цілком 

відповідали комуністичним ідеям у СРСР; образ людини, що 

формується відповідно до свого середовища, співпадав з 

уявленням про нову людину, яку належало створити. 

З. Фрейд жив у Відні, у буржуазному середовищі, де 

будь-який прояв сексуальності суворо пригнічувався; ймовірно, 

саме на цьому ґрунті (принаймні частково) виникли ті його 

інтерпретації, які нині викликають особливо сильні заперечення. 

Зліт гуманістичного напряму в психології стався у 

Каліфорнії в 60-і роки минулого століття. Недивно, що цей 

оптимістичний погляд на людину був зустрінутий з 

розпростертими обіймами в атмосфері "світу і любові", що 

панувала в ту епоху. Таким же чином соціобіологічна теорія, що 

з'явилася під час кризи, яка почалася у кінці 70-х років, містила 

усе необхідне, щоб захопити моралістів, які піклуються про 

громадський порядок і готові прийняти думку, що такий 

порядок вже передбачений в природному ході речей. 

Еклектичний підхід 

Було б, проте, надмірним спрощенням в усіх випадках 

судити про значення або роль тієї або іншої теорії за її 

прихильним прийомом певною соціальною системою. 

Найбільші успіхи були досягнуті в результаті зіткнення ідей, 

висунених різними школами. 

Серед суперечливих напрямів багато таких, які зазнали 

поразки в першій половині XX століття. Виникнення і розвиток 
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безлічі розбіжностей між різними школами досягли апогею в 50-

і роки; потім суперечки стали затихати і до теперішнього часу 

поступово згасли. Сьогодні настає згода з низки важливих 

питань - відмінності згладжуються відповідно до поглиблення 

наших знань. 

Тепер психологи відбирають в кожній з існуючих теорій 

і використовують ті концепції, які, на їх думку, проливають 

більше світла на те або інше явище. Такий еклектичний підхід 

призводить до того, що в одних випадках приймаються поняття 

і методи, створені біхевіористами, а в інших використовуються 

теорії фрейдистів або гуманістів. Головним стає вже не 

прагнення довести обгрунтованість ідей, що належать якомусь 

напряму, а швидше бажання виявити найбільш відповідні 

способи рішення проблем, існуючих у житті суспільства, і 

надання ефективної допомоги тим, хто її потребує. 

Психологія - наука ще порівняно молода. Вона відстала у 

своєму розвитку від таких наук, як фізика або хімія, майже на 

два століття. Знадобилося безліч експериментів і перевірок, 

перш ніж вона змогла з повним правом претендувати на звання 

НАУКИ. 

Психологи ще далекі від того, щоб відповісти на усі 

питання, проте проблеми, які їм вже вдалося вирішити, 

дозволяють роз'яснити багато аспектів поведінки людини. 

Психологи, що займаються науковими дослідженнями, 

продовжують висувати нові гіпотези, перевіряти їх, 

експериментувати сподіваючись на створення все більш і більш 

послідовних теорій : потім ці теорії можна буде застосовувати 

до окремих індивідуумів залежно від різних ситуацій, в яких 

кожна людина може опинитися, і з найбільшою користю для 

усіх. 

Як ми побачимо у подальших главах, перед психологією 

стоїть двояке завдання: 

по-перше, вона повинна все далі розвивати теоретичні 

дослідження; 

по-друге, адекватно вирішувати, іноді в дуже 

терміновому порядку, практичні проблеми. 
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На цій стадії таке покликання психології дозволяє нам 

запропонувати сучасне визначення цієї науки, яке одночасно 

враховує і внесок біхевіоризму, і біологічний, і когнітивний, і 

динамічний і соціально-психологічний підходи. У цьому сенсі 

психологію слід розглядати як наукове дослідження поведінки і 

розумової діяльності, і як практичне застосування отриманих 

знань. 

 

Глава 4. Методологія, методика і  

техніка досліджень в психології 

 

1. Поняття про методологію 

Методи дослідження в педагогіці і психології залежать 

від основних теоретичних принципів, що реалізовуються цими 

науками, і конкретних завдань, які вони вирішують. Достовірно 

науковою теоретичною основою психології є діалектичний і 

історичний матеріалізм, тому принципові підходи до 

психологічних досліджень повинні визначатися вимогами 

діалектичного методу. Головна вимога діалектики - вивчення 

явищ в усіх їх зв'язках і опосередковуваннях, виявлення 

істотних зв'язків і стосунків явищ, їх закономірностей, розгляд 

явища, що вивчається, у розвитку. 

Перш ніж конкретніше говорити про методологічні 

проблеми в психології, необхідно уточнити, що ж взагалі 

розуміється під методологією. У сучасному науковому знанні 

терміном "методологія" позначаються три різні рівні наукового 

підходу. 

1. Загальна методологія - деякий загальний філософський 

підхід, загальний спосіб пізнання, що приймається 

дослідженням. 

Загальна методологія формує деякі найбільш загальні 

принципи, які, усвідомлено або неусвідомлено,  застосовуються 

у дослідженнях. 

2.  Окрема (спеціальна) методологія - сукупність 

методологічних принципів, вживаних в цій області знання. 
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Спеціальна методологія є реалізацією філософських 

принципів стосовно специфічного об'єкту дослідження. Це теж 

певний спосіб пізнання, але спосіб адаптований для вужчої 

сфери знання. 

3. Конкретні методичні прийоми дослідження : частіше в 

рідній мові позначаються терміном "методика". Проте у ряді 

інших мов, наприклад в англійській, немає цього терміну, і під 

методологією часто-густо розуміється саме методика, а іноді 

тільки вона. Втім, ця остання обставина пояснюється не стільки 

особливостями мови, скільки принциповою позицією 

неопозитивістської філософії, яка понад усе поширена в 

психології Заходу і яка відмовляється від розгляду 

методологічних проблем більш високого рівня. Конкретні 

методики (методи, якщо це слово розуміти у вужчому сенсі), 

вживані в психологічних дослідженнях, не є абсолютно 

незалежними від загальніших методологічних міркувань. 

Суть введення пропозицій "ієрархії" різних 

методологічних рівнів полягає саме в тому, щоб не допустити в 

психології зведення усіх методологічних проблем тільки до 

третього значення цього поняття. 

Головна думка полягає в тому, що, які б емпіричні або 

експериментальні методики не застосовувалися, вони не можуть 

розглядатися ізольовано від загальної і спеціальної методології. 

Це означає, що будь-який методологічний прийом - анкета, тест, 

соціометрія - завжди застосовується в певному 

"методологічному ключі", тобто за умови рішення низки 

принципових запитів дослідження. Суть справи полягає також і 

в тому, що філософські принципи не можуть бути застосовані в 

дослідженнях кожної науки безпосередньо : вони заломлюються 

через принципи спеціальної методології. 

Риси наукового дослідження 

Необхідно уточнити, що ж розуміється в сучасній 

методології науки під вираженням "наукове дослідження".               

При цьому слід пам'ятати, що психологія в XX ст. особливо 

наполягала на тому, що відмінність її від традиційних 
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представлень XIX ст. полягає саме в опорі на "дослідження", а 

не на "спекуляції". 

Протиставлення дослідження спекуляції законне, але за 

умови, що воно дотримується точно, а не підміняється 

протиставленням "дослідження - теорія". Тому, виявляючи риси 

сучасного наукового дослідження, важливо коректно ставити ці 

питання. Зазвичай називають такі риси: 

1. Наукове дослідження завжди має справу з конкретними 

об'єктами, іншими словами, з осяжним об'ємом емпіричних 

даних, які можна зібрати засобами, наявними у 

розпорядженні науки. 

2. У науковому дослідженні диференційовано вирішуються 

емпіричні (виділення фактів, розробка методів виміру), 

логічні (виведення одних положень з інших, встановлення 

зв'язку між ними) і теоретичні (пошук причин, виявлення 

принципів, формування гіпотез і законів), пізнавальні 

завдання. 

3. Для наукового дослідження характерне чітке розмежування 

між встановленими фактами і гіпотетичними припущеннями, 

оскільки відпрацьовані процедури перевірки гіпотез. 

4. Мета наукового дослідження - не лише побудова пояснень 

фактів і процесів, але й передбачення їх. 

На закінчення, коротко підсумовуючи ці відмінні риси 

наукового дослідження, можна сказати, що дослідження тільки 

тоді буде достовірно науковим, коли будуть отримані і 

ретельно відібрані дані, об'єднані в принципи, ці принципи 

перевірені і використані в прогнозах. 

 

Специфіка наукового дослідження в психології 

Отже, метод дослідження - це спосіб, який вибирає 

експериментатор, засіб отримання ним інформації, що цікавить 

його. 

Методика дослідження - це сукупність методів, способів 

або прийомів отримання необхідної інформації про особливості 

протікання тих або інших процесів. 
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Основні етапи проведення дослідження : 

1. Висунення гіпотези - висловлювання припущення, яке автор 

має намір або підтвердити, або спростувати. 

2. Збір необхідної первинної інформації - як зібрати, яким чином 

отримати необхідний для обгрунтування правомірності 

висунення гіпотези експериментальний матеріал. 

3. Обробка зібраного матеріалу - яким чином його 

упорядкувати, класифікувати, зробити зручним для аналізу, 

зіставлення, порівняння. 

4. Інтерпретація остаточного результату — обробка 

отриманих даних і їх теоретичне обгрунтування. 

5. Надійність зроблених висновків - в якому ступені можна 

довіряти отриманим результатам. 

 

2. Проблема якості психологічної інформації 

 

З попередніми розділами тісно пов'язана проблема якості 

інформації психологічного дослідження. Іншим чином ця 

проблема може бути сформульована як проблема отримання 

надійної інформації. У загальному вигляді проблема якості 

інформації вирішується шляхом забезпечення принципу 

репрезентативності, а також шляхом перевірки способів 

отримання даних на надійність. 

Будь то експериментальне або кореляційне дослідження, 

інформація, яка в ньому зібрана, повинна задовольняти певним 

вимогам. Урахування специфіки неекспериментальних 

досліджень не повинне обернутися зневагою до якості 

інформації. Для психології, як і для інших наук про людину, 

можуть бути виділені два види параметрів якості інформації: 

об'єктивне і суб'єктивне. Таке допущення витікає з тієї 

особливості цієї дисципліни, що джерелом інформації в ній 

завжди є людина. Значить, не зважати на цей факт не можна і 

слід лише забезпечити максимально можливий рівень 

надійності тих параметрів, які кваліфікуються як "суб'єктивні". 
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Надійність інформації досягається передусім перевіркою 

на надійність інструменту, за допомогою якого збираються дані. 

У кожному випадку забезпечуються як мінімум три 

характеристики надійності: обґрунтованість (валідність), 

стійкість і точність (валідність) - це комплексна характеристика 

методики (тесту), що включає дані про область досліджуваних 

явищ і репрезентативності діагностичної процедури по 

відношенню до них. 

У найбільш точному і загальному формулюванні 

валідность - це "...поняття, що вказує нам, що тест вимірює і 

наскільки добре він це робить" (А. Анастазі, 1982). 

У психологічній діагностиці валідность - обов'язкова і 

найбільш важлива частина інформації про методику, що 

включає дані про міру узгодженості результатів тесту з іншими 

відомостями про досліджувану особу, явищами, отриманими з 

різних джерел (теоретичні очікування, спостереження, 

експертні оцінки, результати інших методик, достовірність яких 

встановлена і так далі), судження про обгрунтованість 

прогнозу, розвитку досліджуваної якості, зв'язок області 

поведінки або особливостей особистості, що вивчається, з 

визначеними психологічними складовими. 

Найважливіша складова валідності - визначення області 

властивостей, що вивчаються, має провідне теоретичне і 

практичне значення при виборі методики дослідження і 

інтерпретації її даних. 

Стійкість інформації - це її якість бути однозначною, 

тобто при отриманні її в різних ситуаціях вона має бути 

ідентичною. (Іноді цю якість інформації називають 

"достовірністю"). 

Способи перевірки інформації на стійкість наступні: 

1) побудова виміру; 

2) вимір однієї і тієї ж властивості різними спостерігачами; 

3) "розщеплювання шкали" - перевірка шкали по частинах. 

Як бачимо, усі ці методи повторної перевірки засновані 

на багатократному повторенні вимірів. Усі вони повинні 
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створити у дослідника упевненість, що він може довіряти 

отриманим даним. 

Точність інформації вимірюється тим, наскільки 

чутливий інструмент, або наскільки об'єктивні і детальні 

використані методики. Таким чином, це є міра наближення 

результатів виміру до істинного значення вимірюваної 

величини. 

Завжди необхідно вирішити, яка міра точності є 

допустимою. При визначенні цієї міри дослідник включає увесь 

арсенал своїх теоретичних уявлень про об'єкт. 

Порушення однієї вимоги зводить нанівець і інше: дані 

можуть бути обгрунтовані, але нестійкі і навпаки. А звідси 

витікає, що дослідження буде неправдивим. 

 

3. Методи дослідження в психології 

 

Методи. Їх характеристика. 

Як ми переконалися, психологію можна вважати наукою, 

оскільки вона використовує наукові методи, щоб описувати і 

пояснювати поведінку та інші психічні прояви людини. 

Найчастіше використовуються описові методи з одного боку, і 

експериментальні - з іншою. 

Як показує їх назва, описові методи відводять 

дослідникові роль спостерігача. Він ніколи не втручається в 

ситуацію, яку спостерігає, а обмежується тим, що описує її 

якомога об'єктивніше. 

Найбільш ефективний спосіб виявлення причинно-

наслідкової залежності (отримання результату від проведеного 

досвіду) - втручання з метою встановити, як наявність або 

відсутність одного з чинників впливає на інший чинник.               

Саме такого роду втручання і складає суть експериментального 

методу. 
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Спостереження. 
Це найстаріший метод у психології, який іноді 

протиставляється експерименту як недосконалий метод. В той 

же час далеко не усі можливості методу спостереження 

сьогодні вичерпані. Головна проблема, яка постає при 

застосуванні методу спостереження, полягає у тому, як 

забезпечити фіксацію якихось певних класів характеристик, 

щоб "прочитання" протоколу спостереження було зрозуміле і 

іншому дослідникові. На буденній мові це питання може бути 

сформульоване так: Що спостерігати? Як фіксувати 

спостережуване? 

Метод спостереження широко використовується як при 

науковому дослідженні, так і при вивченні конкретних 

групових характеристик. Метод спостереження був і 

залишається одним з найголовніших інструментів у руках 

дослідника, за допомогою якого він може судити про зміни в 

структурі особистості, про духовне і моральне зростання, про 

особливості формування груп, колективів. 

Спостереження - це цілеспрямована, згідно заздалегідь 

розробленому плану, фіксація тих явищ або феноменів, які 

цікавлять дослідника, з метою їх подальшого аналізу і 

використання висновків для потреб практичної діяльності. 

Дослідник може бути спостерігачем, свідком, 

безпосереднім учасником, і керівником того процесу, який 

повинен стати об'єктом його інтересу і спостереження. 

Спостереження буває прихованим і відкритим. Найчастіше в 

практиці застосовується відкритий вид спостереження, тобто 

коли випробовувані усвідомлюють, що в певних ситуаціях вони 

є об'єктом спеціального вивчення дослідника. 

Приховане спостереження - це коли випробовувані не 

підозрюють, що є об'єктом спостереження і вивчення (іноді 

застосовується в спеціальних державних установах при 

оснащенні кабінетів записуючими пристроями і замкнутою 

телевізійною системою). Наприклад, в школах Західної і 

Центральної Європи роблять односторонні прозорі стіни 

(установки Гизелла). Зрозуміло, приховане спостереження лише 
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тоді є знаряддям наукового пізнання, коли нічого спільного не 

має з підгляданням і підслуховуванням.  

Ось чому складання програми прихованого 

спостереження повинне здійснюватися з урахуванням високих 

моральних критеріїв. 

Зазвичай розрізняють методи включеного і невключеного 

спостереження. І той і інший може бути і систематичним, і 

вибірковим. Включене спостереження припускає, що 

експериментатор сам на певний час стає членом тієї спільності 

або групи, яка стала об'єктом дослідження. Причому, 

експериментатор виступає для інших індивідів не як 

спостерігач, а як рівноправний член, що бере нарівні з усіма 

участь в якійсь діяльності. Найчастіше методи включеного і 

невключеного спостереження використовуються в соціальній 

психології і близьких до нею напрямах. 

Історія психології знає чимало прикладів того, як метод 

включеного спостереження допомагав дослідникам виявити такі 

психологічні особливості, які ніколи не могли б бути виявлені 

за допомогою спеціально поставленого експерименту, 

неувімкненого спостереження або іншого якого-небудь способу. 

Наприклад, серед книг, присвячених проблемам злочинної 

антигромадської поведінки в умовах США, особливе місце 

займає робота американського психолога У. Уайта "Суспільство 

на розі вулиці". Досліджуючи формування ціннісних орієнтацій 

і норм стихійних груп підлітків і молоді, що збираються 

вечорами для спільного проведення вільного часу на вулицях і 

перехрестях, У. Уайт тривалий період знаходився в їх 

середовищі. Систематичне включене спостереження дозволило 

йому побачити такі закономірності формування спрямованості 

стихійних груп, які не були помічені ніким з інших дослідників 

тієї пори. 

Досліджуючи характер і зміст соціальних цінностей, які 

формуються і затверджуються у виробничому колективі, а 

також намагаючись знайти деякі механізми интеріорізації цих 

цінностей індивідами, психолог і соціолог В. Б. Ольшанський 

поступив на завод і став повноправним членом робочого 
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колективу. Декілька місяців (поки цілі дослідження не були 

досягнуті) він працював слюсарем. Йому вдалося встановити 

дружні стосунки з робітниками, завоювати у них певний 

авторитет, у процесі експерименту він бував у них удома. І ні у 

кого з робітників так і не закралася підозра, що в цеху 

знаходився дослідник. В результаті з'явилася цікава робота про 

одну з актуальних проблем сучасної психології. 

Набагато частіше дослідники прибігають до методу 

невключеного спостереження. Ретельно сплановане і чітко 

організоване невключене спостереження (систематичне або 

вибіркове) є важливою складовою частиною будь-якого 

психологічного дослідження. Воно дозволяє більш глибоко 

інтерпретувати отримані дані, а іноді підказувати дослідникові 

нові напрями або повороти в планованому і здійснюваному ним 

експерименті. 

У роботі В. В. Шпалінського, де вивчалася згуртованість 

колективу, експериментатор мав можливість упродовж 2,5 років 

спостерігати за динамікою досліджуваних груп, фіксувати 

рівень громадської активності як окремих індивідів, так і усієї 

групи. Невключене спостереження (на одних етапах 

дослідження воно було систематичним, а на інших - 

вибірковим) навело дослідника на думку зіставити рівень 

громадської і трудової активності груп з характером і 

особливостями ціннісно-орієнтаційної єдності групи. 

Проведений далі експеримент підтвердив виникле в ході 

спостереження припущення про те, що в найпродуктивніших 

працездатних групах є явна тенденція до збігу індивідуальних 

ціннісних орієнтацій і установок. 

Одним з варіантів спостереження може бути названий 

"метод опису значимих ситуацій - розроблений і 

запропонований Є. С. Кузьміним. Суть його полягає в тому, що 

для розуміння особистісних або групових характеристик 

виключно важливе значення може мати те, як особистість або 

група поводиться в незвичайних ситуаціях, як реагує на них, 

знаходить шляхи рішення проблем і конфліктів, які призводять 

до створення значимих ситуацій. А саме вибори керівника, 
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зміна норм, впровадження раціоналізаторських пропозицій, 

успіхи і недоліки в роботі та ін. 

Нині розширилися і продовжують розширюватися 

можливості самої техніки спостереження. Поряд з традиційним 

журналом спостережень і реєстрації подій з'явилися відеокамера 

і фотоапарат, магнітофон, диктофон, неприхована і прихована 

зйомка. Використання технічних засобів надає методу 

спостережень велику документальність і достовірність, зменшує 

роль суб'єктивізму при виборі і фіксації фактів, що підлягають 

оцінці і інтерпретації. 

Експеримент 

Цей метод виступає одним з основних методів 

дослідження в психології. Полеміка навколо можливостей і 

обмеженості експериментального методу є однією з 

найгостріших полемик з методологічних проблем нині. 

У психології розрізняють два основні види 

експерименту: лабораторний і природний. Для обох видів 

існують деякі загальні правила, що виражають суть методу, а 

саме - довільне введення експериментатором незалежних 

змінних і контроль за ними, а також за змінами залежних 

змінних. Загальною є також вимога виділення контрольної і 

експериментальної груп, щоб результати вимірів могли бути 

порівнянні з деяким еталоном. Проте, разом з цими загальними 

вимогами лабораторний і природний експерименти мають 

власні правила. 

Якщо честь відкриття природного експерименту у 

вітчизняній психології належить видатному російському 

психологові О. Ф. Лазурському, то A.C. Макаренку по праву 

належить честь широкого і гнучкого застосування цього методу 

для дослідження психолого-педагогических основ формування 

особистості в колективі і активного перевиховання в ньому 

окремих індивідів. 

Природний експеримент називають іноді польовим, щоб 

підкреслити, що він проходить в звичайних умовах, звичних 

ситуаціях. На тлі цих звичайних (польових) умов відразу 
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бувають чітко видні ті нові експериментальні змінні, які 

вводять в ситуації, що вивчаються, а чітко організована 

процедура фіксацій допомагає встановити їх роль і значення їх 

впливу на явища, що вивчаються. 

Методика польового експерименту почала розроблятися 

в зарубіжній психології в середині XX ст. Деякі досліди                   

К. Левіна, Р. Бейлса, Т. Ньюкома, Д. Морено і багатьох інших з 

вивчення групової динаміки і структури міжособових стосунків 

в малих групах можуть служити прикладом польового 

експерименту. 

Широко використовують природний (польовий) 

експеримент і вітчизняні психологи. Експеримент міцно 

увійшов до психологічних досліджень, зробив їх гнучкішими і 

достовірнішими, наблизив до потреб практики. Маючи солідну 

експериментальну основу, психологічні дослідження піднялися 

на новий ступінь наукового пізнання. 

Якщо основу природного експерименту складає 

моделювання якихось ситуацій в реально існуючій обстановці, 

з'ясування їх впливу на хід і протікання певних процесів, то в 

лабораторному експерименті можливо детальніше виявити 

роль як однієї, так і декількох змінних, причому для цієї мети 

широко використовуються найрізноманітніші прилади і 

установки. 

Лабораторний експеримент дає можливість з особливою 

ретельністю досліджувати психологічні явища, що цікавлять, 

проте, на відміну від польового (природного) він вимагає 

особливих умов (приміщення, устаткування) і розрахований в 

основному на виявлення одвічних феноменів в штучно 

змодельованій ситуації. Лабораторний експеримент дає 

можливість, наприклад, глибоко досліджувати особистість і 

групу в екстремальних або стресових ситуаціях, які в 

реальному житті не так часто зустрічаються. 

Одним з перших в Росії лабораторний психологічний 

експеримент засвоїв В. М. Бехтерєв, коли він почав 

дослідження групових феноменів. Техніка лабораторного 

експерименту удосконалювалася далі в лабораторіях                        
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Б. Г. Ананьєва, Л. Горбова, Є. С. Кузьміна, B.C. Мерліна,                        

В. Н. М'ясищева, A.B. Петровського, Л. И. Уманського,                 

A.C. Чернишова та ін. 

Таким чином, лабораторний експеримент не лише 

отримав прописку у вітчизняній психології, але й затвердив 

себе як один з ефективних і незамінних методів дослідження 

феноменів індивідуального і групового розвитку. В умовах 

лабораторного експерименту використовують спеціальні 

пристрої - голєостати (запропоновані Ф. Д. Горбатовим і             

М. А. Новіковим) і групові інтегратори (лабораторія                              

Л. И. Уманського) - прилади, які дають можливість моделювати 

в лабораторних умовах взаємозв'язану діяльність групи людей, 

спрямовану на виконання спільного завдання. 

Для дослідження динаміки емоційного стану 

випробовуваного в ситуації конфлікту, розбіжності думок з 

членами групи в лабораторному експерименті знайшли 

застосування варіанти боллістокардіографії, а при дослідженні 

навіюваності членів груп - "аутокінетичний ефект" (зорова 

ілюзія руху нерухомої точки, що світиться, в повній темряві). 

Аутокінетичний ефект уперше був використаний в США у 

психологічному експерименті М. Шерифом. Його методика 

притягнула загальну увагу, отримавши широке поширення. 

Узявши за основу той факт, що мерехтлива крапка в темряві 

може здатися спостерігачеві блукаючою, дослідник, 

розташовуючи випробовуваних у відповідну обстановку, 

просив їх, уважно стежачи за крапкою, не пропустити той 

момент, коли вона, на його думку, почне рухатися. Поки 

індивідів досліджували поодинці, їх відповіді значно 

відрізнялися один від одного. Так, одному здалося, що крапка 

рухається "вгору і управо", іншому - тільки "управо", третьому 

- "вниз і вліво" і так далі. Але як тільки випробовувані 

опинилися разом і отримали можливість обмінюватися 

думками, картина різко змінилася - зміст їх суджень почав 

зближуватися. З'ясувалося, що на відповідь випробовуваного 

впливає певним чином думка інших, особливо в тих випадках, 
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коли ці інші належали або до референтної групи індивіда, або 

мали у нього найбільший статус. 

Лабораторним експериментом були також проведені 

дослідження з конформізму, в США і в колишньому СРСР,         

де випробовуваним, наприклад, пропонувалося оцінити 

довжину декількох ліній в звичайних умовах, а потім у 

присутності підставної групи при її прямому тиску на особу 

випробовуваного (у варіанті, коли група давала свідомо 

неправдиві відповіді). Здатність особистості протистояти 

думці групи або прийняти її точку зору (усупереч власній 

думці) і розцінювалася американськими психологами як 

ознаку стійкості особистості або схильності її до конформних 

реакцій. 

Модифікації методик С. Аша, Р. Крачфилда, Д. Креча 

можна зустріти і в роботах вітчизняних психологів. 

Слід мати на увазі, що на достовірність і надійність 

отриманих даних впливає особистість експериментатора, його 

уміння працювати з випробовуваними, міра його сумісності з 

ними, а також добровільна згода випробовуваних на участь в 

експерименті. Ось чому неодмінною умовою успішного 

проведення психологічного експерименту має бути неухильне 

виконання усіх положень і правил, пов'язаних з його 

постановкою і реалізацією. 

 

Опитування 

Особливе місце займає в психологічних дослідженнях 

метод опитування. Порівняльна легкість обробки отриманих 

даних, можливість в короткі терміни охопити будь-яку кількість 

опитуваних - усе це привело до широкого використання цього 

методу в усіх конкретно-соціальних і соціально-психологічних 

дослідженнях. Метод опитування сьогодні понад усе 

застосовується в соціальній психології. Це дає можливість 

охопити велику групу людей, а отже - отримати більше 

інформації в коротші терміни. Саме це викликає, мабуть, 

найбільше число нарікань. Зазвичай критичні зауваження 

виражаються в подиві з приводу того, як же можна довіряти 
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інформації, отриманій з безпосередніх відповідей 

випробовуваних, по суті з їх самозвітів. Звинувачення такого 

роду засновані або на непорозуміннях, або на абсолютній 

некомпетентності в галузі проведення опитувань. 

Що стосується зарубіжної соціальної психології, то 

метод опитування явно стає не лише найпоширенішим, але й 

основним при дослідженні найважливіших проблем, пов'язаних 

з вивченням громадської думки, рівня адаптації особистості в 

групі, особливостей соціальної перцепції і так далі 

Опитування - це такий спосіб вивчення проблеми, що 

стала об'єктом інтересу дослідника, коли джерелом інформації є 

словесне або письмове судження індивіда. 

Різновидами опитування є бесіда, анкетування, 

інтерв'ю. Усі вони можуть бути індивідуальними і груповими. 

Головні методологічні проблеми, які виникають при 

застосуванні цих методів, полягають в конструюванні 

опитувальника. Найважливіша вимога тут - логіка побудови 

його, передбачення того, щоб опитувальник забезпечував саме 

ту інформацію, яку потрібно за гіпотезою, і того, щоб 

інформація ця була максимально надійною. Існують численні 

правила побудови кожного питання, розташування їх в окремі 

блоки і так далі. 

У психологічному дослідженні метод бесіди виявляється 

дуже важливим чинником отримання первинної інформації, 

коли його застосовують у поєднанні з іншими методами.              

При уявній легкості і доступності цього методу він таїть в собі 

для дослідника іноді прикрощі і не завжди приносить почуття 

задоволення. 

Бесіда - це завжди емоційно забарвлений діалог, це 

спілкування, в якому існує вплив суб'єктивного чинника. 

Негативними сторонами цього методу можуть бути: 

гіперболізація явищ, явне прикрашання, наговори, видача 

бажаного за дійсне і так далі. Особливо це стосується бесід, 

мета яких є виявлення морально-етичних, естетичних еталонів, 

цінностей і ціннісних орієнтації особистості. 
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Бесіда вимагає особливої душевної гнучкості і чуйності, 

уміння слухати і одночасно вести її за заданим курсом, уміння 

розбиратися в емоційних станах співрозмовника, чуйно 

реагуючи на їх зрушення і зміни, уміння фіксувати зовнішні 

прояви внутрішніх станів (жести, міміку, пози). 

Найскладніше у бесіді - її початок. Офіційний тон, 

питання в лоб - такий початок навряд чи створить ту атмосферу, 

яка дасть можливість співрозмовникові розкритися, 

виговоритися, поділитися тим, що його хвилює. Банальна 

розмова " про погоду" у тому випадку, якщо співрозмовники не 

знають з чого почати бесіду, має під собою певний 

психологічний сенс. Це найчастіше не завжди чітко 

усвідомлювана, але, проте, більш менш перспективна спроба 

увійти в контакт із співрозмовником, спираючись на спільну 

згоду з приводу очевидних фактів. Зрозуміло, не слід це 

розглядати як рекомендацію розпочати спілкування з розмови 

про "погоду", але очевидно є сенс розпочати бесіду з 

обговорення порівняно нейтральних тем. 

Слово інтерв'ю в перекладі з англійської мови означає 

бесіда. І хоча і у бесіді, і в інтерв'ю головне - це розмова між 

дослідником і об'єктом вивчення (респондентом) з метою 

отримання певної інформації, все ж між цими процедурами є 

істотні відмінності, головне з яких полягає в тому, що в процесі 

бесіди, яка, як правило, не обмежена в часі і іноді насилу 

укладається в спочатку задумане русло, інтерв'юер нав'язує сам 

темп і найчастіше тему респонденту і жорсткіше тримається у 

рамках обговорюваних проблем. У процедурі інтерв'ю більш 

ослаблений зворотний зв'язок. Інтерв'юер в основному лише 

фіксує висловлювання респондента і тому останньому інший раз 

важко зрозуміти, чи розділяє ініціатор бесіди його погляди або 

ні, чи цікаво, чи значиме те, що він повідомляє 

співрозмовникові або ні, і так далі. 

Мета інтерв'ю - "витягання" необхідної інформації з 

відповідей співрозмовника на заздалегідь підготовлені і 

спеціальним чином поставлені питання. Інтерв'ю є актом 

безпосереднього спілкування індивідів (інтерв'юера - що опитує; 
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і респондента - що відповідає); характер, повнота, глибина 

отриманих відомостей тут багато в чому залежать не лише від 

уміло і чітко поставлених питань, але й від особливостей 

міжособовистісних стосунків, які встановлюються в процесі 

бесіди. 

Сформулювавши початкову гіпотезу, дослідник визначає 

чинники, які збирається вивчити, і обмірковує систему питань, 

виходячи не лише із завдань і цілей дослідження, але і з 

попередніх відомостей про респондента (рівень освіти, стать, вік 

і так далі). Після того, як респондент починає говорити, 

інтерв'юер не повинен переривати його, коментувати його 

відповідь або підштовхувати до певних висновків. 

Лише після відповіді респондента на поставлене питання 

той, хто опитує переходить до обговорення цієї відповіді із 

співрозмовником, уточненню його деталей, конкретизації 

окремих зауважень, висловлювань і так далі. Той, хто відповідає 

повинен відчувати, що його розуміють, відчувати до 

співрозмовника прихильність. Це багато в чому залежить від 

того, як поводиться інтерв'юер. 

Залежно від цілей дослідження розрізняють глибинне 

інтерв'ю (з'ясування якогось одного питання при збереженні 

свободи в способі ведення бесіди), вільне (питання заздалегідь 

не конкретизують і не уточнюють, а лише укладають на певну 

тему, напрям бесіди), непряме (справжній сенс питання 

відрізняється від його зовнішньої форми), екстенсивне 

(багатократну бесіду з великим числом осіб, що дозволяють 

піддати відповіді статистичній обробці). Якщо бесіда або 

інтерв'ю - це методи, розраховані на взаємодію дослідника з 

одним або в крайньому випадку з декількома особами, то 

анкетування дає можливість одночасно охопити досліднику 

будь-яку кількість осіб. 

Дані анкет порівняно легко піддаються статистичній 

обробці. Ця процедура доступна кожному. Анкетування міцно 

увійшло до практики не лише психології, але й менеджменту, 

економіки, преси, телебачення і так далі. Практично на будь-

яких зборах наводяться статистичні дані, отримані шляхом 



85 
 

анкетного опитування. Сам по собі цей факт є позитивним, 

говорить про досить високий рівень кваліфікації дослідника 

анкет, але і не може не викликати деякої настороженості.                

Вся річ у тому, що частенько результати анкетування, які 

підносяться як реальний факт і достовірна інформація, 

насправді бувають дуже далекі від істини і не витримують 

перевірки на надійність. Причиною є порушення основних 

вимог, яких необхідно дотримуватися при анкетуванні. 

Анкетування — це дуже складний процес, що вимагає від 

дослідника і певного рівня професійної майстерності, і такту, і 

чіткого розуміння цілей майбутнього дослідження. 

Зустрічаються дослідники, які приступають до справи з 

формування питань, наївно вважаючи, що в анкетуванні 

найголовніше — це придумати "хитре" питання. Як правило, 

такі дослідження частіше усього наукового інтересу не 

представляють. Складанню анкети повинне завжди передувати 

формулювання цілей і завдань дослідження, які і є тим 

стержнем, який зв'яже між собою постановлені в  анкеті 

питання. 

Питання анкети бувають закритими і відкритими. 

Відповідаючи на відкриті питання, індивід не пов'язаний ніякою 

інструкцією. Відповідь його може бути односкладовою і 

розгорнутою, йому не пропонуються варіанти відповіді в 

готовому вигляді. Відкриті питання - це ніби продовження 

бесіди. Кожен з них може бути темою роздуму або сумніву.                     

Такі питання можуть бути не пов'язані жорсткою логікою і 

можуть торкатися різних сторін життя і діяльності людини. 

Деякі приклади відкритих питань : 

- Які турботи зараз хвилюють тебе найбільше? 

- Скільки друзів, по-твоєму, може мати людина? 

- Що хорошого ти у своєму житті вже встиг зробити для 

людей? 

Однозначнішу інформацію дають закриті питання анкети. 

При відкритих питаннях часто важко зіставити відповіді, 

при закритих їх легко стандартизувати і обробляти. Саме такі 

питання найчастіше використовуються в соціально-
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психологічних дослідженнях. У таких анкетах питання 

ставляться так, що відповідь регламентується запропонованими 

для вибору варіантами. 

Відмітимо також, що питання в анкетах можна ставити 

прямо або непрямо. 

Пряме питання означає, що за ним немає ніякої "пастки", 

"каверзи", що дослідника цікавить саме те, що закладено в 

питанні і ніщо інше. 

Непряме питання припускає, що його істинний сенс 

"схований" і відрізняється від його зовнішнього вигляду. 

Необхідно враховувати існування відмінностей між 

анкетою і опитувальником. Якщо анкета найчастіше переслідує 

мету з'ясувати ставлення респондента до якоїсь проблеми, 

опитувальник припускає з'ясування системи ставлень 

респондента до якихось явищ. Анкета - найчастіше інструмент 

макросоціального дослідження, опитувальник - 

мікросоціального.    Ця відмінність складається і у кількості 

пропонованих для відповіді питань. Якщо анкета містить від 3-х 

до кількох десятків питань, а буває і менше для зручності 

обробки, то опитувальники пропонують випробовуваним 

декілька десятків питань, та до того ж можуть мати ключ 

обробки, чого не має анкета. 

 

Вивчення документів 

Цей метод має величезне значення, оскільки за 

допомогою цього методу можливий аналіз продуктів людської 

діяльності. Застосовується він для аналізу проблем соціально-

психологічних феноменів. Іноді необгрунтовано 

протиставляють метод опитування і метод вивчення документів 

як метод "об'єктивний" методу "суб'єктивному". Навряд чи це 

протиставлення доречне: адже і в документах джерелом 

інформації виступає людина, отже, усі проблеми, що встають 

при цьому, залишаються в силі. Звичайно, міра "суб'єктивності" 

документу різна залежно від того, чи вивчається офіційний або 

суто особистий документ, але вона завжди є присутньою. 

Особлива проблема виникає тут у зв'язку з тим, що інтерпретує 
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документ дослідник, тобто теж людина зі своїми власними, 

тільки йому властивими індивідуальними психологічними 

особливостями. 

Найважливішу роль при вивченні документу грає, 

наприклад, здатність до розуміння тексту. Проблема розуміння 

- особлива проблема психології, але тут вона включається в 

процес застосування методики, отже, не може не братися до 

уваги. Для цілеспрямованого вивчення і подолання 

"суб'єктивності" застосовується контент-аналіз (буквально: 

"аналіз змісту"). Це особливий, більш менш формалізований 

метод аналізу документів, коли в тексті виділяються спеціальні 

одиниці змісту (термін, оцінка і так далі), а потім 

підраховується частота їх вживання. Метод контент-анализу є 

сенс застосовувати тільки в тих випадках, коли дослідник має 

справу з великим масивом інформації. Практично цей метод 

застосовується в соціальній психології при дослідженнях в 

області масових комунікацій. 
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діагностики, що використовує стандартизовані питання і 

завдання, що мають певну шкалу значень. Застосовується для 

стандартизованого виміру індивідуальних відмінностей." 

 

У психодіагностиці існують різноманітні класифікації 

тестів. Вони можуть підрозділятися:  

1) за особливостями використовуваних тестових завдань 

- на тести вербальні і невербальні;  

2) за формою процедури обстеження - на тести групові 

та індивідуальні;  

3) за спрямованістю - на тести інтелекту і тести 

особистості;  

4) залежно від наявності або відсутності тимчасових 

обмежень - на тести швидкості і тести результативності. 

Ця класифікація враховує разом із специфікою 

діагностичного підходу рівень стандартизації тестів. Тому по 

відношенню до проективних методів, що характеризуються як 

недостатньо стандартизовані, термін "тест" не 

використовується. Тесту, як і будь-якому іншому прийому 

пізнання, властиві особливості, які в конкретних обставинах 

дослідження можуть розглядатися в якості його достоїнств або 

недоліків. Ефективне використання тестів залежить від 

врахування багатьох чинників, серед яких найважливішими 

являються теоретична концепція, на якій базується той або 

інший тест, сфера застосування, психометричні 

характеристики процедури, увесь комплекс відомостей про 

надійність і валідність. 

Поширені уявлення про "простоту" і доступність тестів 

не відповідають дійсності. Будучи засобом дослідження 

складних психічних явищ, тест не може тлумачитися спрощено 

як пропозиція завдання і реєстрація його рішення. Наукове 

використання тестів можливе лише за умови опори на 

загальнопсихологічні знання, компетентність в області теорії і 

практики психодіагностичних досліджень. 
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Розділ ІІ. Особистість і діяльність 

 

Глава 1. Особистість 

 

I. Поняття про особистість 

Людина - це, з одного боку, біологічна 

високоорганізована істота, що належить до класу ссавців, , що 

відрізняється хорошим розвитком рук і має 

високоорганізований мозок. З іншого боку, людина - істота 

суспільна. Це найважливіша ознака, оскільки суспільне життя і 

громадські стосунки, колективна праця змінили і 

підпорядкували собі її біологічну, тілесну організацію. 

Неповторність ансамблю якостей тілесної і психічної 

організації конкретної людини як представника виду людей 

відбивається в понятті індивід. 

Вживаючи поняття "індивід", говорячи як про 

особистість, так і про людину, підкреслюємо тим самим, що 

йдеться про окремого представника виду. 

Відповідно, поняття "індивідуальність" відбиває не 

лише психологічні особливості індивіда, але і 

морфофізіологічні (зріст, статура, риси обличчя і так далі). 

Людина як цілісна система включає дві підсистеми: організм (з 

його морфофізіологічною організацією) і особистість (з її 

психічною організацією). Обидві ці системи взаємозв'язані і 

обумовлюють особливості розвитку кожної. Розвиток 

організму людини значною мірою запрограмований в 

генетичному коді, а формування особистості людини 

здійснюється в залежності від включення в різні види 

діяльності, розвиток же особистості здійснюється з набуттям 

соціального досвіду. Разом з набуттям соціального досвіду у 

кожної людини здійснюється і розвиток її свідомості як вищої 

форми відображення об'єктів дійсності за допомогою мови. 

Саме розвиток свідомості відображає становлення 

людини як особистості. Сукупність особливостей якостей 

особистості, що утворюють її неповторний вигляд, прийнято 

називати індивідуальністю особистості. 
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Індивідуальність особистості складається з особливостей 

різних рис особистості, причому вплив соціального і 

біологічного в них далеко не однаковий. Є якості особистості, в 

розвитку яких роль біологічного, природженого велика 

(наприклад, темперамент), але є якості (мислення, пам'ять, уява 

і так далі), в яких домінуючу роль починають грати особливості 

навчання. 

 

Походження терміну "особистість" 

Скоморохи в XVII ст. надівали на себе маску, лічину, 

"накладну харю", і історично поняття "особистість" сходить до 

цього кореня. Тільки особистість, як ми розуміємо її зараз, це 

зовсім не маска, а як раз те, що ховається під маскою, сама ж 

людина її і надіває. Мабуть, від цієї скомороської маски слід 

провести іншу історичну лінію, до іншого психологічного 

поняття - роль. Так, дійсно, людина виконує безліч ролей і 

підкоряється безлічі "рольових" приписів. У поліклініці він 

хворий, в театрі - глядач, на службі - начальник або підлеглий, а 

в сім'ї батько, син або дід. Приміряючись до того, чого від нього 

чекають, відповідаючи на "рольові очікування", він ледве 

устигає змінювати маски, приміром, від синів шанобливості до 

батьківської суворості. Але особистість - це, швидше, носій 

ролі. Подібно до того як актор залишається самим собою, 

граючи лиходія або благородство героя. І те сказати, звичне 

виконання якої-небудь ролі накладає відбиток і на особистість 

людини. Інший начальник і за межами службового кабінету не 

забуває, хто він такий, і самоповага у нього, дійсно "титанічна". 

І все-таки роль не вміщується в особистість, є зовнішнім для неї 

атрибутом... Відповідність соціальним очікуванням - це 

необхідна, але зовсім не достатня характеристика особистості. 

Роль - це характеристика поведінки людини, її 

відповідність соціально схвалюваному образу. Поняття 

"особистість" припускає наявність у людини внутрішньої 

позиції по відношенню і до цієї ролі, яку вона виконує, 

відповідаючи цим очікуванням. Особистість - поняття 

нескінченно багатіше, ніж функціональна роль.  
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Сказати про конкретну людину, що вона індивід, також 

явно недостатньо. По суті, це говорить лише про те, що вона 

потенційно людина.  

Ще більше зростає роль навчання в розвитку таких якостей 

особистості, як знання, навички, уміння. Певну групу складають 

якості спрямованості особистості (інтереси, ідеали, 

переконання, світогляд і тому подібне), у формуванні яких роль 

біологічного нікчемна, зате роль соціального досвіду, і особливо 

виховання, виключно велика. 

Особистість - дуже складне формування, число її рис, 

зафіксоване в рідній мові, налічує більше 1500 слів.               

Серед них є більш менш обумовлені біологічними або 

соціальними чинниками. Усі ці риси взаємозв'язані в 

особистості як цілісному утворенні, але їх взаємозв'язки різні. 

Таким чином, особистість - це індивід як суб’єкт соціальних 

відносин та свідомої діяльності, що формується у спільній 

діяльності та спілкуванні. 

2. Структура особистості 

У вітчизняній психології існує ряд спроб представити 

структуру особистості (Д. Г. Ковальов, B.C. Мерлін, А. І. 

Щербаков, З. А. Крутецький, К. К. Платонов). Найбільш 

обгрунтовану і розгорнуту структуру особистості запропонував 

К. К. Платонов. У запропонованій ним динамічній 

функціональній структурі особистості міститься як 

координаційний (взаємозв'язки між підструктурами особистості 

на одному ієрархічному рівні), так і субординаційний 

(взаємозв'язки між підструктурами особистості, представленими 

на різних рівнях принципу побудови). Істотно для практики 

спілкування і виховання, в запропонованій  К. К. Платоновим 

структурі особистості і те, що виділення підструктур тут 

здійснене з виходом на види їх формування. 

Так що ж таке динамічна функціональна структура 

особистості? На основі критерію співвідношення соціального і 

біологічного в якостях особистості в її структурі виділено 

чотири підструктури, що ієрархічно співвідносяться між собою: 
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1. спрямованість особистості; 

2. досвід; 

3. індивідуальні особливості психічних процесів ; 

4. біопсихічні властивості. 

Крім того, в структурі особистості виділені дві загальні 

інтеграційні підструктури (характер і здібності), які, на відміну 

від ієрархічних структур, пронизують усі чотири рівні ієрархії, 

вбираючи в себе якості з підструктур кожного виділеного рівня. 

1- я підструктура особистості, названа "спрямованість 

особистості" об'єднує якості: спрямованості і стосунків 

особистості, що проявляються як її моральні риси. Елементи 

особистості, що входять в цю підструктуру, у своїй переважній 

більшості не мають безпосередніх природжених завдатків 

(виключаючи потяги і схильності), а відбивають індивідуально 

обумовлену суспільну свідомість. Спрямованість особистості 

включає такі її форми, як потяги, бажання, інтереси, схильності, 

ідеали, переконання, світогляд. У цих формах спрямованості 

особистості проявляються і стосунки, моральні якості 

особистості і різні потреби. Ця підструктура формується 

шляхом виховання. 

2- я підструктура особистості, названа "досвід", 

об'єднує знання, навички, уміння, звички, придбані в 

особистому досвіді шляхом навчання, але вже з помітним 

впливом і біологічно, і навіть генетично обумовлених 

властивостей особистості. Цю підструктуру іноді називають 

індивідуальною культурою, або підготовленістю. 

3- я підструктура особистості, названа "особливості 

психічних процесів", об'єднує індивідуальні особливості 

окремих психічних процесів, або психічних функцій, що 

розуміються як форми психічного відображення: пам'ять, 

емоції, відчуття, мислення, сприйняття, почуття, воля. 

4- я підструктура особистості, названа "біопсихічні 

властивості", об'єднує властивості темпераменту, статеві і вікові 

властивості особистості та її патологічні, так звані органічні 

зміни. Властивості особистості, що входять в цю підструктуру, 

незрівняно більше залежать від фізіологічних особливостей 
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мозку, а соціальні впливи їх тільки субординують і 

компенсують. Активність цієї підструктури визначається 

основними властивостями нервової системи. 

Особливостями окремих властивостей цих чотирьох 

ієрархічних підструктур, проте, не вичерпуються індивідуальні 

особливості особистості, оскільки на ці підструктури 

накладаються ще дві загальні підструктури: характер і 

здібності. Будучи підструктурами накладеними, що 

виділяються із загальної структури особистості, характер і 

здібності є не самостійними підструктурами, а загальними 

якостями особистості, що включають особливості кожної з 

чотирьох основних ієрархічних підструктур.  

 

Основні підструктури як рівні особистості 

№ 
Назва 

підструктури 

Елементи входять в 

підструктури 

Співвідношення 

соціального і 

біологічного 

Специфічні  

види 

формування 

підструктури 

1. 
Спрямованість 

особистості 

Переконання, світогляд. 

ідеали, схильності, 

інтереси, бажання, 

потяги. 

Біологічного 

дуже мало 
Виховання 

2. 
Досвід 

особистості 

Уміння, навички, 

знання, звички. 

Значно більше 

соціального 
Навчання 

3. 

Особливості 

психічних 

процесів 

Воля, почуття, 

сприйняття, мислення, 

відчуття, емоції, 

пам'ять. 

Частіше більше 

за соціальний 
Вправа 

4. 
Біопсихічні   

властивості 

Темперамент, статеві, 

вікові, патологічні. 

Соціального 

дуже мало 
Тренування 

 

3. Формування особистості 

Особистість людини формується і розкривається в 

процесі активної взаємодії з оточуючим її предметним і 

соціальним середовищем. Новонароджена людина ще не 

особистість. Особистість - ця прижиттєве системне утворення, 

що відбиває соціальну суть реальної людини як свідомого 

суб'єкта пізнання і активного перетворювача світу. В процесі 
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суспільно-корисної діяльності у людини складаються так звані 

прижиттєві механізми і процеси функціональної системи 

свідомої діяльності, завдяки якій вона не лише засвоює знання, 

уміння і навички, соціальний досвід людей, вона формує своє 

сприйняття, мислення, уяву, почуття і волю - словом, своє 

активне, свідоме ставлення до дійсності, до мотивів своїх дій і 

поведінки. Усвідомлення людиною своїх знань про навколишню 

дійсність, свого ставлення до людей і до себе як суб'єкта - 

неодмінна умова розвитку її відбивної діяльності, що регулює її 

поведінку і дії у навколишньому світі. 

Особистість -  феномен соціального розвитку, конкретна 

жива людина, що має свідомість і самосвідомість. Свідомість 

особистості завжди носить суспільно-історичний характер: вона 

обумовлена інтересами, завданнями і політикою того 

суспільства, класу, до якого належить людина. 

Особистість формується і розкривається тільки в 

конкретній ситуації, яка кожного разу особливо складається для 

людини і у рамках якої вона приймає рішення і здійснює дії. 

Раніше вже підкреслювалося, що особистість 

розвивається, включаючись у різні види діяльності і соціальні 

відносини. При цьому природно виникає питання про 

спонукальні сили активності особистості. 

Якщо джерело активності особистості знаходиться поза 

процесом її взаємодії з середовищем, тоді виходить 

біхевіористський варіант розуміння розвитку особистості.       

Якщо джерело активності особистості закладене спочатку в ній і 

воно незмінне, а середовище тільки допомагає або перешкоджає 

розгортанню якостей, наявних від природи, тоді виходить 

фрейдистський варіант розвитку особистості. В обох випадках 

реалізується біологізаторський підхід, при якому особистість 

виявляється маріонеткою з тією лише різницею, що у разі 

біхевіористського тлумачення вона - маріонетка середовища, а у 

разі фрейдистського тлумачення - маріонетка підсвідомих 

комплексів і потягів (сексуальних, самозбереження). І той і 

інший підходи не відповідають істинному розумінню процесу 

розвитку особистості, оскільки не можуть дати відповіді на 
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питання, що ж породжує різні форми активності у людей, що 

знаходяться в однаковій ситуації (наприклад, героїзм або 

боягузтво, лицемірство або чесність і т. д.). 

Матеріалістична психологія виходить з того, що 

особистість виявляє свою активність в процесі взаємодії з 

навколишнім світом, а джерелом її активності є потреби. 

Потреба - це психічне явище відображення нужди 

організму або особистості людини в чому-небудь. Наявність тієї 

або іншої потреби створюється порушенням рівноваги між 

організмом і середовищем (біологічні потреби) або між 

особистістю і суспільством (соціальні потреби). 

Потреба проявляється в певному стані психіки. 

Біологічні потреби, обумовлені чисто фізіологічними 

потребами організму, є і у тварин (потреба у воді, їжі, 

відпочинку і так далі). Але у людини навіть ці потреби у 

величезному ступені залежать від отриманого виховання, від 

впливу навколишнього, соціального середовища. Біологічні 

потреби у людини є суспільно-особистісними.  Їх задоволення 

має зазвичай соціальний характер. 

Соціальні потреби розрізняються за характером 

предмету: матеріальні і духовні. У матеріальних потребах 

виявляється залежність людини від предметів матеріальної 

культури (засоби транспорту, предмети побуту, одяг і так далі), 

а в духовних - залежність від продуктів суспільної свідомості. 

Духовні потреби виражаються в засвоєнні духовної культури 

(потреба слухати музику, дивитися кінофільми і спектаклі, 

читати газети і журнали і так далі). Різновидом духовної 

потреби є і потреба в спілкуванні, яка виникла на зорі розвитку 

людського суспільства. 

Духовні потреби нерозривно пов'язані з матеріальними 

потребами. Для задоволення духовних потреб необхідні, як 

відомо, матеріальні речі (книги, газети, нотний папір, музичні 

інструменти, фарби, звуковідтворюючі пристрої і так далі), які є 

у свою чергу предметом матеріальних потреб. 

Важливо відмітити, що предмети і явища, що оточують 

людину, не знаходяться в однаковому положенні відносно 
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потреб різних людей, і відносно потреб однієї і тієї ж людини, в 

різній мірі обумовлюють активність особистості, оскільки 

мають різну значущість для цієї особистості в різні періоди її 

життєдіяльності. 

Значущість об'єкту - це зафіксована в ньому потреба 

людини. 

Значущість конкретного предмета або явища може 

змінюватися для цієї людини в певний час, тому що процес 

розвитку потреби має циклічний характер (виникнення потреби, 

наростання її і пошук предмета цієї потреби, задоволення 

потреби і одночасно її спад), тобто процес розвитку цієї 

потреби знаходиться на одному з названих етапів. 

Значущість буває ситуативною і стійкою. Ситуативна 

значущість має місце тоді, коли в певній ситуації виникає 

потреба в об'єкті, задоволення якої не впливає на виникнення і 

розвиток нових потреб, які проявляються в подальшому ході 

діяльності і стимулюють активність особистості. До числа 

об'єктів, що мають ситуативну значущість, відносяться 

предмети, за допомогою яких задовольняються періодично 

виникаючі потреби в їжі, питві, відпочинку і т. д. 

Стійка значущість об'єкту - це фіксування в ньому 

таких потреб особистості, які є постійними компонентами її 

структури. Задоволення потреби в стійко значимому об'єкті 

призводить до розвитку більш високої потреби, що також має 

стійку значущість. 

Будучи джерелом активності особистості, потреби лежать 

в основі виникнення її мотивів. 

Мотиви - це пов'язані із задоволенням визначених потреб 

спонукання до діяльності. 

Якщо потреби складають суть усіх видів людської 

активності, то мотиви виступають як конкретні прояви цієї суті. 

Мотиви можуть бути стійкими і такими, що швидко проходять, 

усвідомленими, але і ті, і інші обумовлені суспільно-

історичними умовами розвитку особистості. Слід розрізняти 

поняття "мотив" і "стимул". Мотив - це будь-яке психічне 

явище, що стало спонуканням до дії, вчинку або діяльності. 
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Стимул - це об'єктивне явище, що діє на людину і 

викликає реакцію у відповідь. 

У людини стимул, відбиваючись свідомістю, стає 

мотивом, причому ним може стати і стимул, давно сприйнятий і 

збережений пам'яттю. Але найістотніше те, що мотив - 

відображення стимулу, перероблене особистістю. Один і той же 

стимул (наприклад, оцінка) у різних особистостей може бути 

відбитий як різні мотиви. 

4. Соціалізація особистості 

Особистість є реальним носієм усіх соціально - значимих 

рис і стосунків суспільства, в якому вона здійснює свою 

життєдіяльність. Завдання конкретного соціологічного 

дослідження особистості полягає в тому, щоб в сукупності осіб і 

колективів виявити загальні стійкі ознаки і властивості, що 

повторюються, з певною повнотою характеризуючі соціально-

значимі риси і соціальні стосунки історично визначеної 

суспільно-економічної формації, вивчити основні тенденції їх 

розвитку. 

Особистість - конкретне вираження суті людини, певним 

чином реалізована в індивідові, інтеграція соціально значимих 

рис і соціальних стосунків, що відносяться до суті цього 

суспільства. Особистісним проявом індивіда є здійснювана ним 

діяльність, яка в самій особистості виступає як сукупність 

різноманітних здібностей до діяльності. 

Головне в особистості - не її абстрактна фізична природа, 

а її соціальна якість. 

Соціальне положення - це місце і роль людини в 

суспільстві, що витікає з її економічних і політичних позицій, з 

соціального положення індивідів, що належать до різних класів 

і груп. Соціальне положення індивідів усередині кожної 

соціальної організації або об'єднання визначає стійкий характер 

зв'язку між індивідами і групами індивідів, що мають загальні 

соціально-значимі ознаки, а так само їх відношення до завдань, 

що стоять перед суспільством. Загальні ознаки соціального 

положення індивідів виражають загальну спрямованість і 
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характер стосунків цих груп індивідів до основних соціальних 

цілей суспільства. 

Особистість виступає не лише як об'єкт, але й суб'єкт 

соціальних стосунків. 

Ступінь співпадіння (неспівпадіння) вимог до 

особистості і виборчого ставлення особистості до цих вимог 

визначає загальну спрямованість (інтерес) і рівень соціальних 

стосунків схожих груп індивідів до соціальних цілей 

суспільства. Отже, для того, щоб виявити рівень цих стосунків, 

необхідно мати три види інформації: 

а) про вимоги до особистості, що займає належну 

соціальну позицію; 

б) про заломлення цих вимог у свідомості особистості, її 

матеріальних і духовних потребах;  

в) про реальну поведінку особистості в цій соціальній 

позиції. 

Місце, займане особистістю в суспільстві, її ставлення до 

своїх соціальних позицій обумовлені (з боку самої особистості) 

рядом чинників : 

а) сукупністю соціальних особливостей особистості; 

б) оцінкою себе і своїх соціальних позицій, якою 

визначається спрямованість інтересів і активності дій 

особистості; 

в) особистісними, фізіологічними і психологічними 

характеристиками індивідів. 

У різні життєві цикли людини (до 7 років, 7-15, 16-17,             

18-25 і так далі) по-різному протікає її життєдіяльність, 

міняються її інтереси і стосунки з іншими людьми. 

Соціальне походження значною мірою робить вплив на 

формування інтересів, на стосунки людини на ранніх східцях 

розвитку і формування її характеру. 

Соціальне значення чинника національності проявляється 

в культурі, побуті, психологічному складі людини. 

Освіта - загальна, професійно-технічна, спеціальна або 

вища - має безпосередній зв'язок з формами соціальної 
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діяльності людей, багато в чому визначає їх соціальне 

положення. 

Рівень культури виражається не лише в рівні освіти, 

кількості отримуваної інформації, але і в рівні виховання, у 

формах проведення дозвілля, соціального положення і структурі 

особистості. 

Кваліфікація (наприклад, розряди по професіях) також є 

важливим показником соціального положення і структури 

особистості. 

Самооцінка особистістю своєї діяльності в процесі праці і 

побуту і умов цієї діяльності, виражаючи суб'єктивну сторону 

соціально-значимих рис особистості, безпосередньо 

позначається на результатах її діяльності. 

Ця самооцінка виражається в ступені задоволеності 

(незадоволеності) професією, роботою, умовами і чинниками 

праці, рівнем і якістю отриманої освіти. 

Суть особистості визначається системою соціальних 

стосунків, і в той же час особистість активна, вона є не лише 

носієм системи соціальних стосунків, але і своєю діяльністю її 

змінює. 

 

Глава 2. Діяльність 

 

І. Поняття про діяльність 

 

Діяльність є одним з фундаментальних понять у 

вітчизняній психології. Поняття діяльності багатозначне.                 

Дані тлумачних і лінгвістичних словників показують, що 

поняття "діяльність" формувалося у філософії, фізіології, 

соціології і психології, і в результаті перехресних запозичень 

набуло чотири основні значення: праця, робота, активність і 

поведінка. 

Початковий сенс поняття закріплений у слові 

"діяльність", що є перекладом слова, запозиченого з німецької 

класичної філософії. В межах вітчизняної психології, в 

теоретичних концепціях С. Л. Рубінштейна, О. Н. Леонтьєва і 
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 Б. Г. Ананьєва - основних учених, які вивчали теорію 

діяльності, - має місце теж полісемантичність. 

С. Л. Рубінштейн висунув і обґрунтував принцип єдності 

свідомості і діяльності.  Він розумів діяльність передусім як 

трудову діяльність і трактував її як основний вид діяльності 

дорослої людини. Похідними видами діяльності від трудової є 

ігрова і навчальна. С. Л. Рубінштейн розрізняв діяльність як 

трудову діяльність і поведінку як систему вчинків, що "є діями, 

регульованими на основі розвиненої самосвідомості". І, проте, 

він скрізь використовував ці терміни паралельно: діяльність і 

поведінка. 

О. Н. Леонтьєв ввів поняття предметної діяльності, яке 

трактувалося ним як "чуттєва практична діяльність людини", 

яка у свою чергу розумілася і як "громадська людина" і як 

"абстрактний людський індивід". Поняття трудової діяльності у 

О. Н. Леонтьєва відсутнє.  На відміну від С. Л. Рубінштейна в 

слово діяльність він зазвичай вкладав свій певний сенс: 

"активність" і "поведінка". Як не парадоксально, але                          

О. Н. Леонтьєв термін "діяльність" використав в цих двох 

значеннях стосовно усіх вказаних ним самим реалій. 

Б. Г. Ананьєв розумів психологію діяльності як 

психологію активності. На його думку , пізнання і спілкування 

треба розглядати як первинні види діяльності. 

Отже, ми переконалися у полісемантичності поняття 

діяльність у провідних теоретиків психології діяльності.                         

І в тому, що області цих значень у них розрізняються. Усе це 

призводить до змішення таких понять як активність і робота, 

праця і поведінка. Ймовірно тому досі відсутня єдність думок у 

визначенні діяльності. 

Вирішення цієї проблеми залишимо корифеям науки, а 

самі зупинимося на визначенні, якого дотримується офіційна 

психологія. 

Діяльність - активність людини, активна її взаємодія з 

середовищем, спрямована на досягнення свідомо поставлених 

цілей, пов'язаних із задоволенням своїх потреб, інтересів, 

бажань. 
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Під метою мається на увазі передбачуваний результат дії, 

спрямованої на предмет, за допомогою якого людина 

намірюється задовольнити ту або іншу потребу. Тільки за 

наявності в активності людини усвідомлюваної мети можна 

говорити про діяльність. Якщо  ж в активності людини відсутня 

усвідомлювана мета, то ми не можемо говорити про неї як про 

людську діяльність. В даному випадку ми маємо справу з 

імпульсивною поведінкою. 

На відміну від діяльності вона виражає лише афекти і 

потяги індивіда, і тому може носити егоїстичний і 

антисуспільний характер. 

Психічна активність, що лежить в основі людської 

діяльності має різні форми: інстинктивна поведінка, виконання 

навичок, орієнтовна поведінка та ін. Усі форми активності з 

різною мірою вираженості можна виявити і у людей, і у тварин. 

Але людська діяльність сприяє пізнанню навколишнього світу і 

тому має такі особливі риси: 

1) носить свідомий характер - людина створює мету і 

сприяє її досягненню, передбачає результат; 

2) пов'язана з виготовленням, вживанням і зберіганням 

знарядь праці; 

3) носить суспільний характер. 

2. Структура діяльності 

Ми вже говорили про те, що людська діяльність пов'язана 

з потребами. Але основними компонентами структури 

діяльності є цілі і мотиви. 

Якщо немає мети, то немає і діяльності, в її істинному 

сенсі. Діяльність викликається певними мотивами, які 

підштовхують людину у бажанні поставити перед собою ту або 

іншу мету, і приступити до діяльності для її досягнення. 

Мета - це те, заради чого діє людина. 

Мотив - це те, чому діє людина (причина). 

Як правило, людину до діяльності спонукає не один 

мотив і не одна окрема мета, а ціла система об'єднаних між 

собою цілей і мотивів. 
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У структуру діяльності входять і окремі її акти, що 

називаються діями. Дії зазвичай усвідомлені, але міра 

усвідомленості їх може бути різна. Неусвідомленими вони 

можуть бути у випадках недостатнього розуміння цілей і 

завдань виконуваних дій. 

Імпульсивними називають дії, які з'являються 

несподівано і спонтанно. Розділяють такі дії на практичні і 

розумові. Вони тісно взаємозв'язані між собою і одні (розумові) 

виникають на основі інших (практичних). 

 

3. Види діяльності 

Видів діяльності існує величезна множина. Але серед їх 

різноманіття найголовніші такі, що забезпечують існування 

людини, наприклад її формування як особистості. До основних 

видів діяльності відносять ігрову, навчальну і трудову. 

Життєво важливою є така діяльність як спілкування.             

У широкому розумінні вона може розглядатися як абсолютно 

самостійний вид зі своєю структурою (метою, мотивами, діями і 

так далі), але також і як компонент, і як як умова виконання 

інших видів діяльності (ігровою, навчальної, трудової). 

Спілкування визначається як взаємодія індивідів, в якій 

відбувається обмін інформацією на основі взаємного психічного 

відображення. 

Основні види діяльності розрізняються результатами і 

мотиваціями. 

Праця вважається основним видом діяльності.               

Вона займає особливо важливе місце в житті людини. А інші 

види діяльності є похідними від нього і виступають 

підготовчими етапами. 

Результатом трудової діяльності є створення суспільно 

корисного продукту. 

Якщо в результаті трудової діяльності створюється щось 

нове, оригінальне, цінне, то вона набуває творчого характеру і 

носить назву творчої діяльності. 

Гра не припускає обов'язкового отримання якого-небудь 

кінцевого результату на відміну від попередньої діяльності, її 
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метою є сама здійснювана діяльність, а не практичні результати, 

що отримуються за її допомогою. 

Дослідження показують, що будь-яка гра індивідуума є 

формою реалізації його психічної і фізичної активності, формою 

життєдіяльності, в ході чого засвоюються соціальні вимоги 

поведінки, норми, тобто досвід, і роблять вплив на розвиток 

особистості людини. Серед такого роду ігор поширення 

отримали спортивні, ділові, сюжетно-рольові та інші ігри. 

Навчання припускає кінцевий результат лише на стадії 

переходу до трудової діяльності. Метою навчання є засвоєння 

людиною певних знань, навичок і умінь. Завдяки навчанню 

людина має можливість розвиватися як свідома особистість на 

основі засвоєння нею теоретичного і практичного досвіду 

людства. Це взагалі особлива діяльність, де усе підпорядковано 

розвитку особистості і сприяє формуванню знань, навичок, 

умінь і здібностей людини в ході її розвитку. У цьому її основна 

відмінність від інших видів діяльності. 

Людині майже у будь-якому віці властиві усі види 

діяльності, але в різні періоди життя для людини вони мають 

різне значення. 

У дитини-дошкільника - переважає ігрова діяльність. 

У школяра - переважає навчальна діяльність. 

У дорослого - переважає трудова діяльність. 

 

4. Уміння і навички людини 

У процесі практичного засвоєння і набуття досвіду в тій 

або іншій діяльності людина удосконалюється в її виконанні.               

Рівні засвоєння діяльності різні. 

Уміння - освоєний людиною спосіб виконання діяльності. 

Знання, уміння і навички, необхідні для подальшої 

трудової діяльності, формуються в процесі навчальної 

діяльності. 

Найчастіше уміння - це освоєний людиною спосіб 

застосування знань на практиці. Для того, щоб людина 

опанувала якісь уміння, вона повинна знати, як це робити. 



104 
 

Отримавши знання, вона вчиться застосовувати їх в практичній 

діяльності - у неї виробляються уміння. 

В процесі вправ, в ході практичної діяльності уміння 

удосконалюються, людина виконує цю діяльність все більш і 

більш правильно, точно, швидко, безпомилково. В результаті 

цього добре освоєні операції в діяльності починають 

виконуватися автоматично, без свідомого контролю. 

Таку дію, у складі якої окремі операції стали 

автоматизовані в результаті вправ, називають навичкою. 

Отже, навичка - частково автоматизована дія. 

Розрізняють рухові (моторні) і інтелектуальні (розумові) 

навички. 

Фізіологічна основа навички - динамічний стереотип 

(механічне повторення якоїсь дії). Як видно, уміння і навички 

формуються шляхом постійних вправ. 

Вправа - це багатократне повторення дій для їх свідомого 

вдосконалення. 

Але вправа - не просто багатократне механічне 

повторення дій. 

Можна часто повторювати одні і ті ж дії, але якщо немає 

свідомої мети їх удосконалити, поліпшення може і не настати. 

Потрібне дотримання двох умов : 

1) має бути присутньою наявність ясно усвідомленої 

мети і прагнення її досягти; 

2) той, хто навчається, повинен знати, яких результатів 

він домагається у виконанні вправ, усвідомлювати свої успіхи, 

свої помилки і причини їх. 

Основні показники успішного формування навички - 

систематичне досягнення все більш і більш високої якості 

роботи, зменшення кількості помилок і так далі. 

Важливими чинниками формування навички є також: 

1) усунення зайвих рухів і зняття м'язової напруженості; 

2) об'єднання окремих рухів або дій в одне цілісне. 

Взаємодія навичок. В ході виконання якої-небудь 

діяльності формуються різні навички, які можуть вступати у 

взаємодію одна з одною. При взаємодії навичок відбувається їх 
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взаємовплив, який може бути або позитивним, або негативним.                          

При позитивному впливі раніше засвоєна навичка сприяє 

оволодінню новими діями і це називають перенесенням 

навички. Наприклад, навички рішення математичних завдань 

одного типу допомагають вирішувати завдання іншого типу. 

Перенесення навички відбувається тоді, коли між 

освоєною і освоюваною діяльністю є схожість. Якщо ж між 

ними немає нічого спільного, а навпаки - істотна відмінність, то 

стара навичка може гальмувати формування нової. 

Такого роду негативний вплив сформованих навичок на 

освоєння нових називають інтерференцією. 

Наприклад, музикантові, який вчився грати сам, складно 

освоїти школу гри на музичному інструменті, почавши 

займатися у фахівця. У таких випадках неправильно 

напрацьована навичка вимагає заміни новою правильною. Але 

індивіда перенавчити набагато складніше, ніж почати учити 

його "з нуля". 

 

5. Звички 
Звичка і навичка багато в чому схожі: звички також є 

автоматизованими способами виконання дій, що закріпилися в 

результаті багатократного повторення. 

Звичка - потреба людини здійснювати певні дії. 

В основі звичок також лежать динамічні стереотипи. 

Звичка - навичка, що стала потребою. 

Різниця полягає ще і в тому, що навичка - це можливість 

успішного здійснення яких-небудь дій, звичка - спонукання 

здійснювати ці дії. 

Види звичок. Звички можна розділити на побутові і 

моральні. 

Прикладами перших можуть бути: миття рук перед їдою, 

умивання після сну, взування при виході з будинку, застилання 

ліжка і так далі. В якості прикладів моральних звичок 

приведемо наступні: вітання при зустрічі, ввічливість, чуйність, 

обов'язковість і тому подібне. 



106 
 

Звички можна також розділити на позитивні або корисні 

і негативні або шкідливі. 

До позитивних можна віднести усі вищеперелічені 

приклади звичок, а серед шкідливих доводиться відмітити: 

паління, упертість, лінь, невміння слухати співрозмовника та ін. 

Формування звичок. Зрозуміло, що для сприятливого 

розвитку особистості доцільно позбавлятися від шкідливих 

звичок і культивувати в собі позитивні. Шляхи формування 

звичок можуть бути різні. Основним з них є багатократне 

повторення впродовж певного часу якоїсь дії. 

Багатократне повторення може бути викликане 

наявністю умов : 

1) вимога з боку інших людей (дорослих, однолітків, 

начальства та ін.); 

2) усвідомлене або неусвідомлене наслідування кому-

небудь; 

3) свідоме цілеспрямоване самовиховання. 

Для позбавлення від шкідливих звичок і самовиховання 

корисних потрібні вольові зусилля і самоконтроль. 

Спонукальною силою цього процесу може виступати і приклад 

інших людей, особливо значимих для цієї людини. 

 

У цьому розділі ми ознайомилися з поняттям діяльності. 

З'ясували, що діяльність людини носить соціальний 

характер і не зводиться до простого задоволення виникаючих 

потреб, навпаки, великою мірою вона обумовлюється вимогами 

з боку суспільства. 

Структура діяльності свідчить про те, що будь-який з її 

видів здійснений при свідомому психічному відображенні 

навколишнього світу. Свідомість відображення полягає в тому, 

що людина якоюсь мірою усвідомлює цілі і мотиви своїх дій і 

вчинків, а також здатна оцінювати і припускати кінцевий 

результат діяльності. 

Треба відмітити і той факт, що будь-яка діяльність 

включає як внутрішній, так і  зовнішній компоненти. Але обоє 
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вони тісно взаємозв'язані, причому внутрішній компонент 

являється похідним від зовнішнього. 

Суть такого походження полягає в тому, що предметні дії 

(зовнішні) первинні по відношенню до психічної діяльності.  

Але існує й інша точка зору, яка розглядає процес породження 

певної людської діяльності як результат внутрішньої (психічної) 

активності, але, як правило, усвідомленої. Річ у тому, що 

людина стає здатною здійснювати в думці ті ж дії, що і на 

практиці, у міру накопичення досвіду. 

Таке явище, при якому відбувається перехід від 

зовнішнього, предметного плану дії до внутрішнього, 

розумового, називається інтеріорізацією. Зворотний цьому 

процес називається екстеріорізацією - переходом від 

внутрішнього, розумового плану дії до зовнішнього, 

здійснюваного у вигляді прийомів і дій з предметами. 

 

 

 

 

 


