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ПОХОДЖЕННЯ СЛОВА "ПСИХОЛОГІЯ". 

Своєю назвою і першим визначенням психологія зобов’язана грецькій міфології. 

Ерот, син Афродіти, закохався в дуже красиву молоду жінку Психею. На жаль, 

Афродіта була дуже незадоволена, що її син, небожитель, хотів поєднати свою долю з 

простою смертною, і докладала всіх зусиль, щоб розлучити закоханих, змушуючи Психею 

пройти через цілий ряд випробувань. Але любов Психеї була така сильна, а її прагнення 

знову зустрітися з Еротом таке велике, що це справило глибоке враження на богинь і богів, і 

вони вирішили допомогти їй виконати всі вимоги Афродіти. Еротові в свою чергу вдалося 

переконати Зевса - верховне божество греків - перетворити Психею в богиню, зробивши її 

безсмертною. Таким чином, закохані були з’єднані навіки. 

Для греків цей міф був класичним зразком справжньої любові, вищої реалізації 

людської душі. Тому Психея-смертна, здобувши безсмертя, - стала символом душі, що шукає 

свій ідеал. 

Що стосується слова "психологія", утвореного із грецьких слів "psyche" (душа) і 

"logos" (вчення, наука), то воно з’явилося вперше лише в XVIII в роботі німецького філософа 

Християна Вольфа. 

Психологія (psyche - «душа», logos - «поняття», «вчення») - наука про психіку і 

психічні явища. 

Предмет психології.  

Предмет психології змінювався в ході її формування як окремої науки. Спочатку 

предметом її вивчення була душа, потім свідомість, потім - поведінка людини і її несвідоме і 

т.п., в залежності від тих загальних підходів, яких дотримувалися психологи на певних 

стадіях розвитку науки. 

В даний час на предмет психології є два погляди. 

У першому з них предметом вивчення психології є психічні процеси, психічні стани і 

психічні властивості особистості. 

Згідно з другим підходом до предмету даної науки є факти психічного життя, 

психологічні закони і механізми психічної діяльності. 

Розглянемо перший підхід до предмета психології (рис. 1.1).  



 
Рис. 1.1. Предмет вивчення психології (перша версія) 

  

Психічні процеси виступають в якості первинних регуляторів поведінки, вони 

мають початок, перебіг і кінець. Зазвичай виділяють три їх різновиди: пізнавальні, емоційні і 

вольові. Основні види психічних процесів наведені в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1. Види психічних процесів 

Види психічних 

процесів 

З якими психічними явищами пов’язано Приклади 

Пізнавальні 

психічні 

процеси 

Пов’язані зі сприйняттям та переробкою 

інформації 

Відчуття, сприйняття, 

уявлення, увага, 

мовлення, мислення 

Емоційні 

психічні 

процеси 

Пов’язані зі ставленням людини до себе 

та оточуючому світу 

Емоції, почуття, настрій, 

афекти, переживання 

Вольові 

психічні 

процеси 

Пов’язані зі спрямованістю діяльності 

людини, з визначенням її цілей, 

прийняттям рішень та подоланням 

перешкод 

Вольовий акт, 

прийняття рішення, 

напруження волі 

 

Крім вищенаведеної, існує і інша класифікація психічних процесів. Відповідно до 

неї психічні процеси ділять на індивідуальні та групові, а потім - на внутрішні і зовнішні 

(рис. 1.2). 

 Предмет вивчення 

психології 

   Психічні процеси 

 

Психічні властивості 

особистості  
Психічні стани 

 

   

Пізнавальні, 

емоційні та 

вольові процеси 

Зовнішні та 

внутрішні 

(індивідуальні та 

групові) 

Працьовитість, 

відданість, 

комунікабельність, 

наполегливість, 

агресивність, тощо. 

Увага, бажання, 

цікавість, мотивація, 

стрес, конфлікт, 

паніка та інше. 

 



 

Рис. 1.2. Різновиди психічних процесів 

 

На основі психічних процесів можуть формуватися психічні стани, які 

характеризують стан психіки в цілому. До них відносяться, наприклад, стани активності або 

пасивності, бадьорості або пригніченості, працездатності або втоми, дратівливості, 

неуважності, хорошого або поганого настрою. Психічні стани впливають на перебіг 

психічних процесів. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми, індивідуальними і 

груповими (рис. 1.3). 

 

 
Рис. 1.3. Різновиди психічних станів 

 

Про ступінь впливу негативних психічних станів можуть говорити такі приклади: 

 такий груповий психічний стан, як паніка, є причиною фінансових криз, 

дефолтів і крахів банків; 

 Психічні процеси 
 

  Індивідуальні Групові 

    

    Внутрішні  

(психічні) 
Внутрішні  

(психічні) 
 

Зовнішні 
(поведінкові) 

Зовнішні 
(поведінкові) 

 

    

   

Відчуття 
Сприйняття 
Пам’ять 
Уява 
Мислення 
 

Діяльність, 

вчинок, навик, 

вправа 

Конформність, 

спілкування, 

формування 

групових норм 

Міжгрупові 

стосунки 

 

  

    

    

  

Психічні стани 

Індивідуальні Групові 

Внутрішні 

(психічні) 

Внутрішні 

(психічні) 

Зовнішні 

(поведінкові) 

Зовнішні 

(поведінкові) 

Проміжкові: увага, афект 
Проміжкові: паніка, 

конфлікт 

Галюцинація, 

бажання, 

інтерес, 

мотивація 

Готовність, 

монотонія, 

втома 

Згуртованість, 

психологічний 

клімат 

Збройний 

конфлікт 



 інший психічний стан - конфлікт - може призвести до зриву ділових 

переговорів або руйнування сімейних відносин. 

Відзначимо, що обидва ці стани носять проміжний характер, так як, з одного боку, є 

внутрішніми психічними переживаннями, а з іншого боку, мають виражений зовнішній 

прояв. 

Крім негативних групових психологічних станів, є і позитивні, наприклад, 

згуртованість колективу підприємства або сприятливий психологічний клімат всередині 

організації. 

Третя група психічних явищ, що виділяється в рамках першого підходу - психічні 

властивості, які характеризуються більшою стійкістю і постійністю. Вони визначають 

неповторність людини і є основою її особистості. Коли ми називаємо людину сміливою, 

запальною, чесною або азартною, то цими словами описуємо саме стійкі властивості 

особистості. 

Деякі автори вважають, що в рамках даної класифікації можна додатково виділити ще 

один вид психічних явищ: психічні освіти - то, що стало результатом розвитку психіки 

людини. Останні формуються в процесі надбання людиною життєвого і професійного 

досвіду. До них відносять: знання, навички, вміння, звички, установки, погляди, переконання 

і т.п. 

 

Відповідно до другого підходу предметом психології є факти психічного життя, 

психологічні закони і механізми психічної діяльності (рис. 1.4). 

Наукова психологія вивчає факти, механізми і закономірності тієї форми життя, яку 

зазвичай називають душевною або психічною. 

 

 
Рис. 1.4. Предмет психології (друга версія) 

 

Що вивчає загальна психологія - психічні процеси і стани (відчуття, сприйняття, 

пам’ять, мислення, уяву, почуття), міждисциплінарні поняття психології (діяльність, 

спілкування, групи, свідомість, особистість, самосвідомість особистості), індивідуальні 

особливості людини (темперамент, характер, здібності) . 

Загальна психологія вивчає пізнавальну і практичну діяльність; загальні 

закономірності відчуттів, сприйняття, пам’яті, уяви, мислення, психологічну саморегуляцію; 

диференційно-психологічні особливості особистості людини; характер і темперамент, 

мотиви, що переважають у поведінці. 

 

Психіка - це системна властивість живої високоорганізованої матерії, що полягає в 

активному відображенні суб’єктом об’єктивного світу, в побудові їм невідчужуваною від 

нього картини світу і саморегуляції на цій основі своєї поведінки і діяльності (О. Леонтьєв). 

Психіка, як відбивна здатність є й у тварин. Але вищою формою психіки є свідомість 

людини, яка виникла в процесі суспільно-трудової практики. Психіка складна й різноманітна 

за своїми проявами. Зазвичай виділяють три великі групи психічних явищ, а саме: психічні 

процеси, психічні стани, психічні властивості. 
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Психічні процеси - динамічне відображення дійсності в різних формах психічних 

явищ. 

Психічний процес - це протікання психічного явища, що має початок, розвиток і 

кінець, та виявляється у вигляді реакції. 

Всі психічні процеси підрозділяються на пізнавальні - до них відносяться відчуття та 

сприйняття, уявлення та пам’ять, мислення й уява; емоційні - активні і пасивні переживання; 

вольові - рішення, виконання, вольове зусилля і т.п. 

Під психічним станом слід розуміти наявний в даний час відносно стійкий рівень 

психічної діяльності, який проявляється в підвищеній або зниженій активності особистості. 

Психічні стани мають рефлекторну природу: вони виникають під впливом обставин, 

фізіологічних факторів, ходу роботи, часу і словесних впливів (похвала, осуд і т.п.). 

Вищими і стійкими регуляторами психічної діяльності є властивості особистості. 

Під психічними властивостями людини слід розуміти стійкі утворення, що 

забезпечують певний якісно-кількісний рівень діяльності і поведінки, що є типовим для 

даної людини. 

Властивості особистості різноманітні, і їх потрібно класифікувати відповідно до 

групування психічних процесів, на основі яких вони формуються. А значить, можна виділити 

властивості інтелектуальної, або пізнавальної, вольової та емоційної діяльності людини 

(наприклад: спостережливість, гнучкість розуму; рішучість, наполегливість; чуйність, 

пристрасність, афективність і т.п.). 

Філогенез - процес виникнення та історичного розвитку (еволюції) психіки і 

поведінки тварин; виникнення та еволюції форм свідомості в ході історії людства. 

Якщо розглядати основні особливості розвитку психіки в філогенезі, можна 

визначити наявність наступних етапів: 1) етап сенсорної психіки, 2) етап перцептивної 

психіки, 3) стадія інтелекту, 4) стадія свідомості. Розвиток психіки розгортався від здатності 

реагування тільки на біологічно значущі подразники до здатності вирішувати двофазні 

завдання. Головною ознакою психічного відображення є наявність здатності до відбиття 

біологічно нейтральних подразників. 

Відображення біологічно нейтральних властивостей виявляється нерозривно 

пов’язаним з якісно іншою формою активності живих істот - поведінкою. До того процеси 

життєдіяльності зводилися до засвоєння поживних речовин, виділенню, росту, розмноження 

і т.п. Сенс цієї активності полягає в тому, щоб забезпечити біологічний результат там, де 

умови не дозволяють реалізуватися йому безпосередньо, відразу. У зв’язку з цим вводяться 

такі поняття, які пов’язані із запропонованим критерієм: це поняття «подразливість» і 

«чутливість». 

Подразливість - це здатність живих організмів реагувати на біологічно значимі 

впливи. Коріння рослини володіють подразливістю по відношенню до живильних речовин, 

які містяться в грунті: при зіткненні з розчином цих речовин вони починають їх всмоктувати. 

Чутливість - це здатність організмів відображати впливи, біологічно нейтральні, але 

об’єктивно пов’язані з біотичними властивостями. Згідно з припущенням О. Н. Леонтьєва, 

поштовхом до появи психічного відображення (чутливості) міг стати перехід від життя в 

однорідному, гомогенному середовищі до середовища дискретних об’єктів. Слід зазначити, 

що розвиток психіки був можливим тільки при розвитку й ускладненні нервової системи та 

головного мозку: процес еволюції неминуче вів за собою появу можливості живих організмів 

до більш складних форм взаємодії з навколишнім середовищем. Так, вищим рівнем 

психічного відображення стала свідомість, властива тільки людині. 

Виходячи з вищесказаного, можна підсумувати, що розвиток психіки в 

філогенетичному плані проходив таким чином: 

1) на стадії елементарної чутливості (сенсорна психіка) живий організм реагував 

тільки на окремі властивості предметів зовнішнього світу; 

2) на стадії предметного сприйняття (перцептивна психіка) діяльність живого 

організму визначалася впливом вже не окремих властивостей предметів, а речами в цілому. 

Відображення дійсності здійснювалося у вигляді цілісних образів; 



3) стадія інтелекту характеризується ще більш складною діяльністю і складними 

формами відображення дійсності. 

4) стадія свідомості визначила можливість формувати мети діяльності, передбачити 

результат діяльності, регулювати поведінку, будувати відносини з собі подібними і т.п. 

Онтогенез - процес індивідуального розвитку організму від народження до смерті. 

Розвиток психіки людини в процесі її життєдіяльності (в онтогенезі) включає складне 

переплетення кількох ліній розвитку: психосоматичний (розвиток нервової системи); 

статевий розвиток; вікові зміни, когнітивний розвиток пізнавальних психічних процесів 

(сприйняття, пам’яті, мислення, мовлення, інтелекту); емоційно-вольовий розвиток; розвиток 

особистості; моральний розвиток; розвиток діяльності та умінь 

 

Свідомість - це вищий рівень психічного відображення об’єктивної реальності, а 

також вищий рівень саморегуляції, притаманний тільки людині як соціальній істоті. 

Свідомість передбачає завжди ставлення суб’єкта до об’єктивної реальності. Становлення 

свідомості пов’язано зі становленням людського буття, в процесі якого людина вчиться 

віддавати собі звіт про своє ставлення до світу, інших людей, підпорядковувати своє життя 

обов’язкам, нести відповідальність за вчинки. 

Функції свідомості полягають у формуванні цілей діяльності, в попередній уявній 

побудові дій і передбаченні їх результатів, що забезпечує розумне регулювання поведінки і 

діяльності людини. 

Виділяють наступні властивості свідомості: побудова відносин, пізнання і 

переживання. Звідси безпосередньо випливає включення мислення і емоцій в процеси 

свідомості. Основною функцією мислення є виявлення об’єктивних відносин між явищами 

зовнішнього світу, а основною функцією емоції - формування суб’єктивного ставлення 

людини до предметів, явищ, людей. У структурах свідомості синтезуються ці форми і види 

відносин, і вони визначають як організацію поведінки, так і глибинні процеси самооцінки і 

самосвідомості. 

О. М. Леонтьєв виділяв в структурі свідомості чуттєву тканину, значення і 

особистісний смисл. 

Чуттєва тканина (зміст), тобто «Картинка», вихідний образ відбитого світу як 

результат роботи органів почуттів і пізнання взагалі. Потрібно спочатку відобразити, 

створити вторинний світ у вигляді психічного образу, щоб потім при необхідності ділити 

його на об’єктивне і суб’єктивне, незалежне і особисте. Чим багатше і різноманітніше 

чуттєва тканина образу, тим більше можливості для «розділової» функції свідомості. 

Значення - це об’єктивна складова свідомості, яка представляє собою систему знань, 

тлумачень, способів застосування того чи іншого предмета або слова, що його замінює, що 

передається в своїх істотних рисах від покоління до покоління. Виділяють три основні групи 

значень: словесне, понятійне, предметне. 

Особистісний сенс коротко визначається О. М. Леонтьєвим як співвідношення мотиву 

до мети, а в загальному означає суб’єктивну упередженість людської свідомості, 

небайдужість для неї якихось явищ, подій. 

Несвідоме - сукупність психічних процесів, актів і станів, обумовлених явищами 

дійсності, у впливі яких суб’єкт не віддає собі звіту. Відрізняється від свідомості тим, що 

відображена реальність зливається з переживаннями суб’єкта, з його ставленням до світу, 

тому в несвідомому неможливі довільний контроль дій і оцінка їх результатів. Термін 

несвідоме активно почав досліджувати З. Фройд, вважаючи, що в області несвідомого 

містяться «первинні» потяги, інстинкти, імпульси тощо. Він вважав, що в область 

несвідомого витісняються неприйнятні з точки зору моралі бажання, мотиви і прагнення. 

З точки зору К. Г. Юнга в області несвідомого міститися не тільки найниціше, але 

також і найпіднесеніше. При цьому К. Г. Юнг виділяв два види несвідомого: індивідуальне 

несвідоме (виникає в результаті власного досвіду і переживань) і колективне несвідоме 

(загальнолюдський досвід у вигляді архетипів). 

Всі несвідомі психічні процеси прийнято розділяти на три класи відповідно до теорії 

З. Фройда: несвідомі механізми свідомих дій, несвідомі спонукачі свідомих дій та 



«надсвідомі» процеси. До першого класу відносяться - неусвідомлювані автоматизми, 

установки, неусвідомлювані супровідники свідомих дій (мимовільні рухи, тонічні напруги, 

міміка, пантоміма, вегетативні реакції, які супроводжують дії і стани людини). У другий клас 

- несвідомих спонукачів свідомих дій входять - сновидіння, помилкові дії, невротичні 

симптоми. Третій клас несвідомих процесів утворюють «надсвідомі» процеси. До цієї 

категорії відносяться процеси утворення певного інтегрального продукту в результаті 

великої свідомої (як правило, інтелектуальної) роботи. Характеристики надсвідомого: - 

суб’єкт не знає кінцевого рішення або підсумку, до якого призведе надсвідомий процес 

(чисто свідоме завжди спирається на наявність чіткої мети, до якої повинні привести дії, - 

суб’єкт не знає, в який момент надсвідомі процеси проявляються, а в який припиняються, 

сам факт втручання надсвідомого завуальований. 

Форми прояву несвідомого в полі свідомості та поведінки: автоматичні дії; 

неусвідомлювані спонукачі діяльності (установки та ін.); сновидіння; застереження, 

помилкові дії і т.п. 

 

Лекція №2. «Активність. Діяльність. Потреби і мотиви» 

 

План. 

1. Активність особистості. Потреби як джерело активності. Види потреб 

2. Потреби і мотиви діяльності та поведінки людини 

3. Поняття діяльності в психології. Особливості навчальної діяльності та її структура 
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Активність є невід’ємною властивістю і станом будь-якого живого організму, що 

забезпечує підтримку життєво значущих зв’язків з навколишнім світом. 

Активність особистості - здатність людини виробляти суспільно значущі 

перетворення навколишньої дійсності, що виявляється в спілкуванні, спільній діяльності, 

творчості. 

При розгляді людської активності виділяють такі її рівні і типи: 

- фізіологічний (В. М. Бехтерєв, І. П. Павлов, І. М. Сєченов, О. О. Ухтомський та ін.); 

- психофізіологічний (К. В. Анохін, М. О. Бернштейн, Е. О. Голубєва, О. Р. Лурія, В. 

Д. Небиліцин та ін.); 

- психічний (М. Я. Басов, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, В. М. Мясищев, С. Л. 

Рубінштейн, Д. М. Узнадзе та ін.); 

- соціальний (О. Г. Асмолов, Б. Ф. Ломов, Є. В. Шорохова, К. О. Абульханова-

Славська ін.); 

- суб’єктний (В. І. Петровський, В. І. Слободчиков, В. О. Татенко, В. Е. Чудновський 

та ін.). 

Джерела активності особистості в уявленнях зарубіжних авторів: 3. Фройд - світ 

інстинктів, біологічних і фізіологічних потягів, неусвідомлюваних імпульсів; А. Адлер - 

прагнення до влади, в результаті чого особистість усвідомлює свою неповноцінність; К. 

Хорні - тривога; Е. Фромм - прагнення до любові; К. Г. Юнг - архетипи як структурні 

компоненти колективного несвідомого. 



Розробляючи проблему активності особистості, вітчизняна психологія виходить із 

уявлення про те, що джерелом активності особистості є її органічні та духовні потреби - в 

їжі, одязі, знаннях, роботі. 

Потреба - стан живої істоти, що виражає її залежність від конкретних умов її 

існування, яка породжує активність по відношенню до цих умов. 

Потреба (за О. М. Леонтьєвим) - це вихідна форма активності живих організмів. 

Об’єктивний стан живого організму. Цей стан об’єктивної потреби організму у чомусь, що 

лежить поза ним і становить необхідну умову його нормального функціонування 

Психологічна характеристика потреб: 

1) в процесі задоволення потреби розвиваються і змінюються; 

2) потреби людини мають і суспільний, і особистий характер. 

Види потреб: 

Потреби розрізняють за походженням: природні і культурні. У природних потребах 

виражаються активізуюча діяльність людини, залежність від умов, необхідних для 

збереження і підтримання її життя і життя її потомства. В культурних потребах виявляється 

залежність активної діяльності людини від продуктів людської культури; їх коріння цілком 

лежать в межах людської історії. 

За характером предмета потреби можуть бути матеріальними і духовними. 

У матеріальних потребах виявляється залежність людини від предметів матеріальної 

культури, в духовних - залежність від продуктів суспільної свідомості. Духовні потреби 

нерозривно пов’язані з матеріальними потребами. 

Також виділяють потреби вітальні (життєві) - необхідність в їжі, воді, сні; соціальні 

(потреба вступати в емоційний контакт, володіти певним статусом); екзистенційні (бути 

суб’єктом власної діяльності). 

А. Маслоу, досліджуючи особливості потреб людини, з’ясував, що найбільш 

поширеними, а значить базовими, є потреби вітальні (їжа, вода, сон, секс). Наступними за 

ступенем поширеності виявилися потреба в безпеці та захисті, далі - потреба в повазі, любові 

прийнятті. Наступними за ступенем прояву виявилися потреби у визнанні, самоповазі, і на 

останньому місці за значимістю виявилася потреба в самоактуалізації. Пізніше, на підставі 

отриманих А. Маслоу даних, була запропонована піраміда потреб, яка відображає ієрархію 

потреб людини. 

Пізніша класифікація А. Маслоу була заснована на першій версії, але трохи 

вдосконалена. Відповідно до цієї класифікації були виділені наступні види потреб в 

психології: 1) Органічні - пов’язані з розвитком особистості і її самозбереження. Вони 

включають в себе велику кількість потреб, таких як кисень, вода, їжа. Ці потреби присутні не 

тільки у людей, але і у тварин. 2) Матеріальні - припускають використання продукції 

створеної людьми. До цієї категорії відноситься житло, одяг, транспорт, тобто все, що 

необхідно людині для побуту, роботи, відпочинку. 3) Соціальні - цей вид людських потреб, 

які пов’язані з життєвою позицією, авторитетом і потребою людини в спілкуванні. 

Індивідуум існує в соціумі і залежить від оточуючих його людей. 4) Творчі - цей вид потреб 

людини являє собою процес задоволення художньої, технічної, наукової діяльності. 5) 

Моральний і психічний розвиток. Сюди входять всі види духовних потреб, які мають на 

увазі зростання культурно-психологічної характеристики особистості. Людина прагне стати 

високоморальною і морально відповідальною. Часто це сприяє її залученню до релігії. 

Психологічний розвиток і моральне вдосконалення стають домінантою для особистості, яка 

досягла високого рівня розвитку. 

 

Потреба особистості - «пережитий людиною стан внутрішнього напруження, що 

виникає внаслідок відображення у свідомості потреби і спонукає психічну активність, 

пов’язану з цілепокладанням (Є. П. Ільїн). 

Потреба як нестача чогось - це стан індивіда, що створений ситуацією переживання 

нестачі в об’єктивних умовах, предметах, об’єктах, без яких неможливий розвиток і 

існування живих організмів (С. Л. Рубінштейн, Д. М. Узнадзе, А. Пьерон, В. І. Ковальов , В. 

О. Ядов, Л. І. Божович). 



Потреба як залежність - це стан організму, що виражає його залежність від 

конкретних умов існування (В. О. Василенко, Б. І. Додонов). Однак залежність показує лише, 

які відносини існують між організмом і зовнішнім середовищем, але не відображає суті 

потреб. 

Потреби людини обумовлені процесом її виховання. Задоволення потреб - це процес 

освоєння певної форми діяльності, зумовленої суспільним розвитком. 

Всі потреби діляться на два великі класи: потреби збереження (потреби) і розвитку 

(зростання).  

Перший клас включає в себе: 

 фізіологічні (голод, спрага, сон, активність, секс) (за А. Маслоу), 

 потреба в безпеці (по А. Маслоу) і збереженні (за К. Обуховським), 

 достатку (повнота задоволення біологічних потреб) (за Р. Акоффом), 

 біологічні (за П. В. Симоновим), 

 матеріальні (за А. Маслоу). 

Другий клас потреб це: 

 потреби в повазі і любові, 

 самоповазі, 

 самоактуалізації (за А. Маслоу), 

 пізнавальні, в тому числі і пізнання сенсу життя, 

 потреби в емоційному контакті, (за К. Обуховським), 

 соціальні та ідеальні потреби (за П. В. Симоновим). 

Коли потреба усвідомлюється, відбувається її «опредмечування», конкретизація, вона 

набуває форму мотиву. 

Мотив - це усвідомлена потреба, збагачена уявленнями про способи її задоволення і 

цілях поведінки, що забезпечують її задоволення. Зазвичай дії людини спонукаютьсяся не 

одним, а кількома мотивами, але одному з них належить вирішальна роль, іншим - 

другорядні. Головний мотив називається провідним, інші ж, що сприяють стимуляції тієї чи 

іншої діяльності, мотивами-стимулами. 

Види мотивів. Існує кілька способів класифікації мотивів: 1) за предметним змістом, 

що лежать в основі потреби, виділяють біологічні, матеріальні, соціальні та інші мотиви; 2) 

за видами здійснюваної людиною активності виділяють мотиви спілкування, гри, навчальної, 

професійної, спортивної, суспільної діяльності і т.п .; 3) за ступенем усвідомленості 

виділяють усвідомлювані і неусвідомлювані мотиви; 4) за часовими характеристиками 

виділяють короткочасні і стійкі мотиви. Останні виступають як психічні властивості, що 

дозволяють досить чітко охарактеризувати особистість людини. 

Зовнішня мотивація - мотивація, не пов’язана зі змістом певної діяльності, але 

обумовлена зовнішніми по відношенню до суб’єкта обставинами. Внутрішня мотивація 

(диспозиційна) - мотивація, яка пов’язана не із зовнішніми обставинами, а з самим змістом 

діяльності. 

 

Діяльність - специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче 

перетворення навколишнього світу, включаючи самого себе й умови свого існування; це 

динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом. 

В рамках вітчизняної психології розроблена психологічна теорія діяльності, автором 

якої став О. М. Леонтьєв. Основними поняттями даної теорії є діяльність, свідомість і 

особистість. Центральної одиницею діяльності є дія.  

Дія - це процес, спрямований на реалізацію мети, яка, в свою чергу, може бути 

визначена як образ бажаного результату. 

Засадничі принципи психологічної теорії діяльності: 

1. Свідомість не може розглядатися як замкнута в самій собі: вона повинна 

проявлятися в діяльності (принцип «розмивання» кола свідомості). 

2. Поведінку не можна розглядати у відриві від свідомості людини (принцип єдності 

свідомості і поведінки). 

3. Діяльність - це активний, цілеспрямований процес (принцип активності). 



4. Дії людини є предметними; їх цілі носять соціальний характер (принцип предметної 

людської діяльності і принцип її соціальної обумовленості). 

С. Л. Рубінштейн виділяв наступні особливості феномена людської діяльності:  

 вона суб’єктна, тобто належить людині: не може бути діяльності 

безсуб’єктної;  

 здійснюється в умовах спільної діяльності суб’єктів  

 передбачає взаємодію суб’єкта з об’єктом, тобто вона завжди предметна, 

реальна, змістовна;  

 вона свідома, цілеспрямована;  

 в діяльності творчій та самостійній за своїм характером люди та їхня психіка не 

тільки проявляються, але і вони творяться, формуються, розвиваються і саме в діяльності 

вони можуть бути об’єктивно досліджені. 

Основні види діяльності: праця, гра, навчання, спілкування. 

Праця - це процес свідомого перетворення людиною навколишньої дійсності з 

усвідомленим використанням засобів і знарядь праці для задоволення суспільних та 

особистих, матеріальних і духовних потреб. Праця відрізняється від інших видів діяльності 

тим, що вона завжди має спрямованість на створення продукту соціально значимого, тобто 

потрібного людям. 

Гра - це вид діяльності в умовних ситуаціях, спрямований на відтворення і засвоєння 

дитиною суспільного досвіду. Існує кілька типів ігор: індивідуальні та групові, предметні і 

сюжетні, рольові та ігри з правилами. 

Спілкування - з одного боку, спілкування розглядається як сторона діяльності; з 

іншого, діяльність і спілкування є двома сторонами людського буття. Іноді спілкування 

розглядається як самостійний вид діяльності зі своїми особливими мотивами, діями і 

операціями. 

Навчання - вид діяльності, метою якого є надбання людиною знань, умінь і навичок. 

Навчання може бути організованим і здійснюватися в спеціальних освітніх установах. Воно 

може бути не організованим і відбуватися супутно, в інших видах діяльності як їх 

додатковий результат. 

Навчальна діяльність є провідним видом діяльності молодшого школяра. Тільки 

сформованість всіх компонентів навчальної діяльності та самостійне її виконання може бути 

запорукою того, що навчання зможе виконати свою функцію провідного виду діяльності. 

Характеристика навчальної діяльності: 

1. Навчальна діяльність відображає прогноз тих змін, які можуть відбутися в 

психічному розвитку учня, включеного в навчальний процес. Вона визначає і систему оцінки 

цих змін. 

2. Організація навчальної діяльності передбачає співвіднесення з особистісними 

можливостями учня і потенціалом його розвитку. 

3. Кожен рівень особистісного розвитку забезпечується специфічними формами і 

змістом навчальної діяльності. 

Структура навчальної діяльності: мотиви (зовнішні - похвала вчителя, і внутрішні - 

прагнення володіти знаннями); навчальні завдання (чітке уявлення про те, що має бути 

засвоєним, чим належить оволодіти); навчальні дії (прийоми навчальної роботи); дії 

контролю (вказівка на правильність виконання) і самоконтролю (звірення шляхом 

зіставлення власних дій зі зразком вчителя); дії оцінки та самооцінки (пов’язані з 

визначенням того, чи досягнуто результат, наскільки успішно виконана навчальна задача). 

 

Лекція №3. «Пізнавальні процеси - Частина 1» 

 

План. 

1. Поняття пізнавальних процесів 

2. Відчуття і сприймання. Види і закони відчуттів і сприймання 

3. Пам’ять як пізнавальний психічний процес. Характеристика видів пам’яті. 

Індивідуальні особливості пам’яті 
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Пізнавальні процеси - психічні процеси, що забезпечують отримання, зберігання і 

відтворення інформації, знань з навколишнього середовища. До пізнавальних психічних 

процесів відносять такі: відчуття, сприймання, пам’ять, увага, мислення, уява. Пізнавальні 

процеси входять як складова частина в будь-яку людську діяльність і забезпечують ту чи 

іншу її ефективність. Пізнавальні процеси дозволяють людині намічати заздалегідь мету, 

план і зміст майбутньої діяльності, програвати в розумі хід цієї діяльності, свої дії і 

поведінку, передбачати результати своїх дій і керувати ними в міру виконання. 

Коли говорять про загальні здібності людини, то також мають на увазі рівень 

розвитку і характерні особливості її пізнавальних процесів, бо чим краще розвинені у 

людини ці процеси, тим більш здібною вона є, тим більшими можливостями вона володіє. 

Від рівня розвитку пізнавальних процесів учня залежить легкість і ефективність його 

навчання. 

Людина народжується з досить розвиненими задатками до пізнавальної діяльності, 

проте пізнавальні процеси новонароджений здійснює спочатку несвідомо, інстинктивно. 

Йому ще належить розвинути свої пізнавальні можливості. навчитися керувати ними. Тому 

рівень розвитку пізнавальних можливостей людини залежить не тільки від отриманих при 

народженні задатків (хоча вони відіграють значну роль у розвитку пізнавальних процесів), 

але в більшій мірі від характеру виховання дитини в сім’ї, в школі, від власної її діяльності з 

саморозвитку своїх інтелектуальних здібностей. 

Пізнавальні процеси здійснюються у вигляді окремих пізнавальних дій, кожне з яких 

представляє собою цілісний психічний акт, що складається нероздільно з усіх видів 

психічних процесів. Але один з них зазвичай є головним, провідним, таким, що визначає 

характер даної пізнавальної дії. Тільки в цьому сенсі можна розглядати окремо такі психічні 

процеси, як сприймання, пам’ять, мислення, уява. Так, в процесах запам’ятовування і 

заучування бере участь мислення в більш-менш складному поєднанні з мовленням. 

Відчуття - пізнавальний психічний процес, що складається у відображенні окремих 

властивостей предметів і явищ навколишньої дійсності при їх безпосередній дії на органи 

чуття. 

Основні властивості відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість і просторова 

локалізація, абсолютний і відносний пороги відчуттів. 

Якість - основна інформація, яка відображається даним відчуттям, що відрізняє його 

від інших видів відчуттів і варіює в межах даного виду відчуттів (солодкий або кислий, 

квітковий запах, запах мигдалю і ін.) 

Інтенсивність - кількісна характеристика, залежить від сили діючого подразника і 

функціонального стану рецептора, що визначає ступінь готовності рецептора виконувати 

свої функції. Наприклад, якщо у вас нежить, то інтенсивність сприймаються запахів може 

бути спотворена. 

Тривалість - тимчасова характеристика, визначається функціональним станом органу 

почуття, але головним чином - часом дії подразника та його інтенсивністю. У відчуттів існує 

прихований період. При впливі подразника на орган почуттів відчуття виникає не відразу, а 

через деякий час. Латентний період різних видів відчуттів неоднаковий. 



Просторова локалізація подразника. Аналіз, який здійснюється рецепторами, дає 

відомості про локалізацію подразника в просторі, тобто людина може сказати, звідки падає 

світло або на яку ділянку тіла впливає подразник. 

Види відчуттів. 

1. За модальності: нюхові, тактильні, смакові, слухові, зорові 

2. За просторовою локалізацією Ч. Шеррингтона: інтероцептивні (об’єднують 

сигнали, які доходять до нас з внутрішнього середовища організму: голод, спрага), 

екстероцептивні (забезпечують отримання сигналів із зовнішнього світу і створюють основу 

для нашої свідомої поведінки), пропріорецептивні (передають інформацію про стан тіла в 

просторі і про положення опорно-рухового апарату, забезпечують регуляцію рухів). 

Закони відчуттів: 

1. Відчуття змінюються непропорційно силі фізичних стимулів, що діють на органи 

почуттів. 

2. Сила відчуттів зростає набагато повільніше, ніж величина фізичних стимулів. 

Закономірності відчуттів:  

1) Адаптація, або пристосування, - це зміна чутливості під впливом постійно діючого 

подразника, що проявляється в зниженні або підвищенні порогів;  

2) Взаємодія відчуттів - це зміна чутливості одного аналізатора під впливом 

діяльності іншої системи;  

3) Сенсибілізація - підвищення чутливості в результаті взаємодії аналізаторів, а також 

систематичних вправ;  

4) Контраст відчуттів - це зміна інтенсивності та якості відчуттів під впливом 

попереднього або супутнього подразника;  

5) Синестезія - це виникнення під впливом подразнення одного аналізатора відчуттів, 

характерних для іншого аналізатора. 

Розрізняють два види чутливості: абсолютну чутливість і чутливість до розбіжності. 

Під абсолютною чутливістю мають на увазі здатність відчувати слабкі подразники, а під 

чутливістю до різниці - здатність відчувати слабкі відмінності між подразниками. Однак не 

всяке подразнення викликає відчуття. Для того щоб відчуття виникло, сила подразнення 

повинна мати певну величину. Мінімальна величина подразника, при якому вперше виникає 

відчуття, називається абсолютним порогом відчуття. Подразники, сила дії яких лежить 

нижче абсолютного порога відчуття, не дають відчуттів. Відносним порогом (поріг 

розрізнення) називають мінімальна зміна інтенсивності подразника, що викликає зміни у 

відчуттях. 

Практично всі види відчуттів взаємопов’язані один з одним. Завдяки цій взаємодії ми 

отримуємо найбільш повну інформацію про навколишній світ. Однак ця інформація 

обмежується лише відомостями про властивості предметів. Цілісний же образ предмета в 

цілому ми отримуємо завдяки сприйманню. 

Сприймання - це цілісне відображення предметів, ситуацій, явищ, що виникають при 

безпосередньому впливі фізичних подразників на рецепторні поверхні органів почуттів. 

До основних властивостей сприймання слід віднести наступні:  

 предметність (здатність відображати об’єкти і явища реального світу не у 

вигляді набору не пов’язаних один з одним відчуттів, а у формі окремих предметів), 

 цілісність (на відміну від відчуття, що відображає окремі властивості предмета, 

сприймання дасть цілісний образ предмета), 

 структурність (сприймання в більшості випадків не є проекцією наших 

миттєвих відчуттів і не є простою їх сумою),  

 константність (відносна сталість деяких властивостей предметів при зміні умов 

їх сприймання),  

 осмисленість (перцептивні образи завжди мають певне смислове значення: 

сприймання тісно пов’язане з мисленням),  

 апперцепція (залежність сприймання від загального змісту нашого психічної 

життя),  



 активність (або вибірковість: в будь-який момент часу ми сприймаємо лише 

один предмет або конкретну групу предметів, в той час як інші об’єкти реального світу є 

фоном нашого сприймання) 

Ілюзії сприймання - неадекватне відображення сприйманого предмета і його 

властивостей; спотворення сприймання окремих ознак предметів або зображень. 

Види сприймання: 

1. За основною модальністю: зорове, слухове, дотикове, нюхове, смакове. 

2. За формою існування матерії: сприймання простору, руху, часу. 

Закони сприймання: 

1. Закон фігури і фону. Фігурою прийнято називати ту частину феноменологічного 

поля, яка виступає вперед та привертає всю увагу, а все, що оточує фігуру, являє собою фон. 

Співвідношення фігури і фону - це співвідношення динамічне. Те, що в даний момент 

належить до фону, може через деякий час стати фігурою, і навпаки, те, що було фігурою, 

може стати фоном. 

2. Закон транспозиції (предмети і явища сприймаються не окремо один від одного, а 

співвідношенні один з одним). 

3. Співвідношення цілого і частини в сприйманому предметі (для впізнавання 

предмета необхідною умовою є наявність істотних ознак цього предмету, тоді як відсутність 

несуттєвих ознак не завадить пізнанню і навпаки). 

 

Пам’ять - пізнавальний психічний процес закріплення, збереження, подальшого 

впізнання, відтворення і забування слідів минулого досвіду. Багатьма дослідниками пам’ять 

характеризується як «наскрізний» процес, що забезпечує спадковість психічних процесів і 

об’єднує всі пізнавальні процеси в єдине ціле. 

Теорії пам’яті: 

1) Асоціативний теорія пам’яті (Г. Еббінгауз, Г. Мюллер, А. Пільцекер) - якщо певні 

психічні утворення виникли в свідомості одночасно або безпосередньо один за одним, то між 

ними утворюється асоціативний зв’язок, і повторна поява будь-якого з елементів зв’язку з 

цим викликає в свідомості уявлення всіх інших її елементів. Основними принципами 

створення асоціацій між об’єктами є: збіг їх впливу в просторі і часі, схожість, контраст, а 

також їх повторення суб’єктом.  

2) Концепція пам’яті А. Біне і К. Бюлера висуває на передній план смисловий зміст, 

спираючись на той беззаперечний факт, що запам’ятовування смислового змісту не 

збігається механічно із запам’ятовуванням мовної форми, в якій воно дано.  

3) Діяльнісна теорія пам’яті (О. М. Леонтьєв, П. І. Зінченко, О. О. Смирнов). 

Відповідно до цієї концепції, протікання процесів запам’ятовування, збереження і 

відтворення залежить від того, яке місце займає даний матеріал в діяльності суб’єкта.  

4) Фізіологічні теорії пам’яті. (І. П. Павлов). Матеріальною основою пам’яті є 

пластичність кори великих півкуль головного мозку, її здатність утворювати умовні 

рефлекси. Створення зв’язку між новим і раніше закріпленим змістом є умовним рефлексом, 

що становить фізіологічну основу запам’ятовування.  

5) Хімічні теорії пам’яті. Пам’ять людини функціонує як на психологічному, 

фізіологічному, так і на молекулярному, хімічному рівнях. Специфічні хімічні зміни, які 

відбуваються в нервових клітинах під впливом зовнішніх подразників, і є механізмами 

процесів закріплення, збереження і відтворення. 

Характеристика видів пам’яті: 

1) за характером психічної активності, що переважає в діяльності, пам’ять ділять на 

рухову, емоційну, образну і словесно-логічну (семантичну). 

Рухова (або моторна) пам’ять - це запам’ятовування, збереження і відтворення різних 

рухів. Рухова пам’ять є основою для формування різних практичних і трудових навичок, так 

само як і навичок ходьби, письма, тощо. 

Емоційна пам’ять - це пам’ять на почуття. Даний вид пам’яті полягає в нашій 

здатності запам’ятовувати і відтворювати почуття. Відтворені, або вторинні, почуття можуть 



значно відрізнятися від первинних. Це може виражатися як у зміні сили почуттів, так і в 

зміні їх змісту і характеру. 

Образна пам’ять - це пам’ять на уявлення, картини природи і життя, а також на звуки, 

запахи, смаки та ін. Суть образної пам’яті полягає в тому, що сприйняте раніше 

відтворюється потім у формі уявлень. Дослідники поділяють образну пам’ять на зорову, 

слухову, дотикову, нюхову, смакову. Поділ пов’язаний з переважанням того чи іншого типу 

відтворюваних уявлень. 

Словесно-логічна (семантична) пам’ять виражається в запам’ятовуванні і відтворенні 

наших думок. Словесно-логічна пам’ять проявляється у двох випадках: а) запам’ятовується і 

відтворюється тільки зміст матеріалу, а точне збереження справжніх виразів не потрібно; б) 

запам’ятовується не тільки зміст, а й буквальне словесне вираження думок (заучування 

думок). Якщо в останньому випадку матеріал взагалі не піддається сенсовій обробці, то 

буквальне заучування матеріалу виявляється не логічним, а механічним запам’ятовуванням. 

2) за характером цілей діяльності пам’ять ділять на мимовільну і довільну. У першому 

випадку мають на увазі таке запам’ятовування і відтворення, яке відбувається автоматично і 

без особливих зусиль з боку людини, без постановки нею собі спеціального мнемічного 

завдання (на запам’ятовування, впізнавання, збереження або відтворення). У другому 

випадку таке завдання обов’язково присутнє, а сам процес запам’ятовування або відтворення 

вимагає вольових зусиль. 

3) за тривалістю закріплення і збереження матеріалу (у зв’язку з його роллю і місцем в 

діяльності) - на короткочасну, довготривалу і оперативну. 

Короткочасна пам’ять - це вид пам’яті, що характеризується дуже коротким 

збереженням сприймають інформації (піддослідного просять прочитати слова або надають 

для їх запам’ятовування дуже мало часу, а потім просять відразу відтворити те, що він 

запам’ятав). Обсяг короткочасної пам’яті характеризує здатність механічно, тобто без 

використання спеціальних прийомів, запам’ятовувати сприйняту інформацію. 

Поняттям оперативна пам’ять позначають мнемічні процеси, що обслуговують 

безпосередньо здійснювані людиною актуальні дії, операції. Коли ми виконуємо будь-яку 

складну дію, наприклад арифметичну, то здійснюємо її по частинах. При цьому ми 

утримуємо «в голові» деякі проміжні результати до тих пір, поки маємо з ними справу. За 

мірою наближення до кінцевого результату конкретний «відпрацьований» матеріал може 

забуватися. 

Довготривала пам’ять - можливість тривалого збереження інформації, при чому 

переклад інформації з короткочасної в довготривалу пам’ять проводиться шляхом вольових 

зусиль людини. Інформація, яка потрапила у сховища довгострокової пам’яті, може 

відтворюватися людиною скільки завгодно разів без втрати. 

Індивідуальні відмінності пам’яті: 

Основними характеристиками пам’яті є: об’єм, швидкість закріплення, точність 

відтворення, тривалість збереження, готовність до використання збереженої інформації. 

У житті іноді виявляються ті ж розлади пам’яті, які у вкрай вираженої формі 

спостерігаються у хворих, тому важливо мати уявлення про такі типові порушення. За 

динамікою протікання мнемічних процесів амнезії діляться на ретроградну, антероградна, 

ретардовану. Ретроградною амнезією є забування минулих подій; антероградна - 

неможливість запам’ятовування на майбутнє; ретардована амнезія - вид зміни пам’яті, що 

пов’язаний зі збереженням в пам’яті подій, пережитих під час хвороби, із наступним їх 

забуванням. Ще один вид амнезій - прогресивна - проявляється в поступовому погіршенні 

пам’яті аж до її повної втрати. При цьому спочатку втрачається те, що є нестійким в пам’яті, 

а згодом втрачаються і більш міцні спогади. 

 

 

Лекція №4. «Пізнавальні процеси - Частина 2» 

 

План. 



1. Поняття про мислення. Види і форми мислення. Індивідуальні особливості 

мислення 

2. Поняття про інтелект 

3. Уява як пізнавальний психічний процес. види уяви 
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Мислення - процес опосередкованого і узагальненого відображення людиною 

предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних зв’язках і відносинах. Суть даного 

процесу полягає в породженні нового знання на основі творчого відображення і 

перетворення людиною дійсності. 

Теорії мислення: 

1) мислення як система обробки інформації (А. Ньюелл, Г. Саймон, М. Мінський, Дж. 

Маккарті, Дж. Міллер, Ю. Галантер, К. Прібрам); 

2) мислення як процес, і як діяльність (О. М. Леонтьєв, В. В. Давидов, В. Л. 

Поплужний, О. К. Тихомиров); 

3) мислення як процес засвоєння суспільно-історично вироблених розумових дій і 

операцій (Л. С. Виготський, О. Р. Лурія, О. В. Запорожець, П. П. Блонський); 

4) мислення як біологічний процес (Ж. Піаже, Е. Клапаред, В. Штерн); 

5) мислення як мотиваційний процес (3. Фройд); 

6) мислення як акт переструктурування ситуацій (М. Вертгеймер, В. Келлер, К. 

Коффка, К. Дункер). 

Особливості протікання мислення: 

1) Узагальнене відображення дійсності - мислення є відображенням загального в 

предметах і явищах реального світу і застосуванням узагальнень до одиничних предметів і 

явищ. 

2) Опосередковане пізнання об’єктивної реальності - ми в змозі виносити судження 

про властивості або характеристики предметів і явищ без безпосереднього контакту з ними, а 

шляхом аналізу непрямої інформації. 

3) Мислення завжди пов’язане з рішенням того чи іншого завдання, що виникло в 

процесі пізнання або в практичній діяльності. Мислення завжди починається з питання, 

відповідь на яке є метою мислення. 

4) Нерозривний зв’язок з мовленням: мова є знаряддям мислення. 

Основні розумові операції: порівняння (встановлення подібності та відмінності 

предметів), аналіз (уявне розчленування чого-небудь на частини або уявне виділення 

окремих властивостей предмета) і синтез (уявне з’єднання частин предметів або явищ в одне 

ціле), абстракція (уявне відволікання від будь-яких частин або властивостей предмета для 

виділення його істотних ознак) і конкретизація (уявлення чого-небудь одиничного, що 

відповідає тому чи іншому поняттю або загальному положенню), індукція (перехід від 

часткового до загального) і дедукція (перехід від загального до конкретного). 

Види мислення: 

За формою: наочно-дієве (завдання вирішуються за допомогою реального, фізичного 

перетворення ситуації, апробування властивостей об’єктів), наочно-образне (дії з образами), 

словесно-логічне (вид мислення, що здійснюється за допомогою логічних операцій з 



поняттями). Саме в такій послідовності дані види мислення розвиваються в процесі 

онтогенезу. 

За характером вирішуваних завдань: теоретичне (це пізнання законів, правил) і 

практичне (постановка мети, створення плану, проекту, схеми, основна особливість його - 

розгортання в умовах жорсткого дефіциту часу). 

За ступенем розгорнення: дискурсивне (наявність етапів) і інтуїтивне (миттєве 

«схоплювання» рішення) 

За ступенем новизни: репродуктивне і продуктивне, що виділені на підставі ступеню 

новизни продукту, що отримується в процесі розумової діяльності суб’єкта. 

У психології існує ще один важливий розподіл: мислення реалістичне і мислення 

аутистичне. Перше спрямоване в основному на зовнішній світ та регулюється логічними 

законами, а друге пов’язане з реалізацією бажань людини. 

Форми перебігу розумових процесів: поняття, судження, умовивід. 

Поняття: відображення загальних і істотних властивостей предметів або явищ. В 

основі понять лежать наші знання про ці предмети або явища. Розрізняють загальні (приклад: 

місто) і поодинокі (приклад: Київ) поняття. Засвоїти поняття можна двома шляхами: або нас 

спеціально навчають чогось, на основі чого формується поняття, або ми в процесі діяльності 

самостійно формуємо поняття, спираючись на власний досвід. Одним з найбільш важливих 

моментів в засвоєнні поняття є його усвідомлення. Усвідомлення поняття може розглядатися 

як найвища ступінь у формуванні понять, як ланка, що з’єднує поняття і розуміння. 

Судження: відображення зв’язків, відносин предметів або явищ реального світу. Як 

форма мислення засноване на розумінні суб’єктом різноманіття зв’язків конкретного 

предмета або явища з іншими предметами або явищами. Це твердження про наявність чи 

відсутність певних ознак в предметі. 

Умовивід є вищою формою мислення і являє собою формування нових суджень на 

основі перетворення вже наявних. Умовивід, як форма мислення, спирається на поняття і 

судження і найчастіше використовується в процесах теоретичного мислення. 

Індивідуальні особливості мислення: його самостійність, критичність, гнучкість, 

глибина, швидкість. 

1) Самостійність мислення характеризується умінням людини ставити нові завдання і 

вирішувати їх. 

2) Критичність мислення проявляється в здатності людини не потрапляти під вплив 

чужих думок, об’єктивно оцінювати ситуацію і негативні аспекти явища або факту. 

3) Гнучкість мислення проявляється в умінні людини швидко змінювати свої дії при 

зміні ситуації. 

4) Глибина проявляється в умінні проникати в суть складних питань, розкриваючи 

причини явищ. 

5) Широта мислення виявляється в здатності охопити широке коло питань, у творчому 

мисленні в різних галузях знання та практики. 

6) Послідовність мислення проявляється в умінні дотримуватися логічної 

послідовності. 

 

Інтелект - сукупність найрізноманітніших розумових здібностей, що забезпечують 

успіх пізнавальної діяльності людини. 

Теорії інтелекту. 

1) Структурно-генетичний підхід Ж. Піаже. Інтелект - це вищий спосіб урівноваження 

суб’єкта з середовищем, що характеризується універсальністю. Г. Айзенк вважав, що існує 

загальний інтелект як універсальна здатність, в основі якої може лежати генетично 

обумовлена властивість нервової системи переробляти інформацію з певною швидкістю і 

точністю. 

2) В кубічній моделі структури інтелекту американського психолога Дж. П. Гілфорда 

інтелект представлений трьома вимірами: 1) операціями - це пізнання, пам’ять, оцінювання, 

дивергентна та конвергентна продуктивність; 2) змістом - це образотворчий матеріал, 



символічний, семантичний і поведінковий; 3) результатами - це елементи, класи, відносини, 

системи, типи змін і винесені висновки. 

3) Р. Кеттел виділяє два види інтелекту: «поточний», який істотно залежить від 

спадковості і грає роль в задачах, в яких потрібно пристосування до нових ситуацій, і 

«кристалізований», в якому відображено минулий досвід. 

4) У теорії Р. Стернберга виділяються три види розумових процесів: вербальний 

інтелект, який характеризується запасом слів, ерудицією, умінням розуміти прочитане; 

здатність вирішувати проблеми; практичний інтелект як вміння домагатися поставлених 

цілей. 

5) Е. П. Торранс запропонував модель інтелекту, де виділяються такі елементи, як 

вербальне розуміння, просторові уявлення, індуктивні міркування, лічильна здатність, 

пам’ять, перцептивна швидкість, мовна швидкість. 

 

Уява - пізнавальний психічний процес, що полягає в створенні нових образів 

(уявлень) шляхом переробки матеріалу сприймання й уявлень,     що отримані в 

попередньому досвіді. Процес уяви завжди протікає в нерозривному зв’язку з двома іншими 

психічними процесами - пам’яттю та мисленням. 

Діяльність уяви найтіснішим чином пов’язана з емоційними переживаннями людини. 

Уявлення бажаного може викликати у людини позитивні почуття, а в певних ситуаціях мрія 

про щасливе майбутнє здатна вивести людину з вкрай негативних станів, дозволяє йому 

відволіктися від ситуації теперішнього моменту, проаналізувати те, що відбувається і 

переосмислити значимість ситуації для майбутнього. Отже, уява грає дуже істотну роль в 

регуляції нашої поведінки. 

Механізми переробки уявлень в уявні образи: 

- аглютинація - «склеювання» різних, таких, що в повсякденному житті не поєднані, 

якостей, властивостей, частин (русалка, танк-амфібія); 

- гіперболізація, яка характеризується не тільки збільшенням або зменшенням 

предмета (хлопчик-мізинчик), а й зміною кількості частин предмета та їх зміщенням (дракон 

з 7 головами); 

- загострення, підкреслення певних ознак (шаржі, карикатури); 

- типізація, для якої характерно виділення істотного, повторюваного в однорідних 

фактах і втілення їх в конкретному образі. 

Види уяви: 

1. За ступенем вольової активності: активна і пасивна (мрії, сновидіння). Активна уява 

- характеризується тим, що, користуючись нею, людина за власним бажанням, зусиллям волі 

викликає у себе відповідні образи. Пасивна уява у тому, що її образи виникають всупереч 

волі та бажання людини. 

2. За одержуваним продуктом (це завжди активна уява): відтворююча (читання опису 

географічних місць або історичних подій) і творча (новий продукт). Продуктивна (творча) 

уява - відрізняється тим, що в ній дійсність свідомо конструюється людиною, а не просто 

механічно копіюється чи відтворюється. При цьому в образі ця дійсність творчо 

перетвориться. 

Репродуктивна (відтворююча) уява - при її використанні поставлено завдання 

відтворити реальність в тому вигляді, якою вона є, і хоча тут також присутній елемент 

фантазії, така уява більше схожа на сприймання чи пам’ять, ніж на творчість. 

3. Як особлива форма уяви виділяється мрія. Мрія має ряд істотних відмінностей від 

творчої уяви. По-перше, в мрії людина завжди створює образ бажаного, тоді як в образах 

творчих зовсім не завжди втілюються бажання їх творця. У мріях знаходить своє образне 

вираження те, що вабить до себе людину, до чого вона прагне. По-друге, мрія - це процес 

уяви, не включений в творчу діяльність, тобто не дає негайно і безпосередньо об’єктивного 

продукту у вигляді художнього твору, наукового відкриття, технічного винаходу, тощо. 

У процесі життєдіяльності людини уява виконує ряд специфічних функцій: 

1) можливість представляти дійсність в образах і мати змогу користуватися ними при 

вирішенні завдання. Ця функція уяви пов’язана з мисленням і органічно в нього включена; 



2) регулювання емоційних станів: за допомогою своєї уяви людина здатна хоча б 

частково задовольняти багато потреб, знімати напруженість, що породжується 

незадоволеними потребами; 

3) участь у довільній регуляції пізнавальних процесів і станів людини: за допомогою 

майстерно створюваних образів людина може звертати увагу на потрібні події, за допомогою 

образів вона дістає можливість управляти сприйманням спогадами, висловами; 

4) формування внутрішнього плану дій, тобто здатність виконувати їх в думці, 

маніпулюючи образами; 

5) планування і програмування діяльності, складання програм, оцінка їх правильності, 

процесу реалізації. 

 

 

 

 

Лекція №5. «Пізнавальні процеси - Частина 3» 

 

План. 

1. Увага як психічний процес.  

2. Види уваги. Індивідуальні особливості уваги 

3. Мова та мовлення 

 

Література: 

1. Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / 

С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. За загальною редакцією 

академіка С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.-543с 

2. Загальна психологія: Навчальний посібник / За ред. О. Скрипченко, 

Л. Долінська, З. Огороднійчук та ін. - К.: «А.П.Н.»,1999. - 463 с 

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

2002. - С. 9-45. 

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. – М.: МГУ, 1999. 

5. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2001. 

 

Увага - пізнавальний психічний процес, який полягає в спрямованості і 

зосередженості свідомості на об’єкті при одночасному відволіканні від інших предметів і 

явищ. 

Під спрямованістю психічної діяльності слід розуміти її вибірковий характер, тобто 

виділення з навколишньої дійсності значимих для суб’єкта конкретних предметів, явищ або 

вибір певного роду психічної діяльності. Під зосередженістю мається на увазі більша чи 

менша заглибленість, занурення у діяльність. 

Основні властивості уваги: 

1) вибірковість - успішне налаштування на сприймання інформації, що відноситься до 

свідомої мети; 

2) обсяг - кількість об’єктів, які людина може охопити з достатньою ясністю 

одночасно (обсяг уваги має константну кількісну характеристику, яка коливається в межах 7 

(± 2)предметів та явищ, що  сприймаються одночасно); 

3) розподіл - можливість одночасно успішно виконувати кілька різних видів 

діяльності; 

4) переключення - свідоме і осмислене переміщення уваги з одного об’єкта на інший. 

5) стійкість - залежить від здібності певний час зосереджуватися на одному і тому ж 

об’єкті. 

6) концентрація - ступінь або інтенсивність зосередженості уваги. 

7) відволікання - це мимовільне переміщення уваги з одного об’єкта на інший. 

Відволікання може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішнє відволікання виникає під 



впливом зовнішніх подразників. Внутрішнє відволікання уваги виникає під впливом сильних 

переживань, через відсутність інтересу. 

8) неуважність - це нездатність ні на чому довго зосередитися, постійний перехід від 

одного об’єкта чи явища до іншого. Неуважність уявна - результат надмірного заглиблення у 

роботу, зосередженості, коли людина нічого не помічає навколо себе - а ні оточуючих людей 

і предметів, а ні різноманітних явищ і подій. 

Види уваги. 

За ступенем вольового контролю виділяють: 

1. Мимовільна - найбільш простий вид уваги. Його часто називають пасивним, або 

вимушеним, тому що він виникає і підтримується незалежно від свідомості людини. 

Діяльність захоплює людину сама по собі, в силу своєї захопливості, цікавості або 

несподіванки. 

2. Довільна - управляється свідомою метою. Цей вид уваги тісно пов’язаний з волею 

людини і був вироблений в результаті трудових зусиль, тому його називають ще вольовим, 

активним, навмисним. 

3. Послядовільна - носить цілеспрямований характер і спочатку вимагає вольових 

зусиль, але потім людина «входить» в роботу: цікавими і значущими стають зміст і процес 

діяльності, а не тільки її результат. У той же час, на відміну від довільної уваги, в ньому 

немає або майже немає вольових зусиль. 

За формою діяльності виділяють: 

1. Сенсорно-перцептивну увагу, коли основним видом діяльності людини є 

сприймання інформації. Ця увага реалізується через роботу органів почуттів - наприклад, 

фіксація воротаря на переміщенні м’яча по полю, або увага людини, яка слухає музику. 

2. Інтелектуальна увага активізується при вирішенні розумових процесів; 

3. Рухова увага важлива при контролі над роботою м’язової системи (наприклад, у 

спортсмена при виконанні складних рухів). Зрозуміло, що деякі види діяльності вимагають 

комбінованої уваги. Так, у хірурга при виконанні складної операції активізуються всі три 

види уваги. 

За провідним аналізатором розрізняють: зорову, слухову, кінестетичну, смакову, 

нюхову та інші види уваги. Наприклад, у глядача, який дивиться балет, активні зорова і 

слухова увага, а у дегустатора кави - переважно нюхова і смакова. 

За спрямованістю розрізняють: зовнішню (спрямована на зовнішній світ), внутрішню 

(спрямована на відчуття, що приходять з середини тіла) і прикордонну увагу (спрямована на 

оцінку відчуттів з шкіри і слизових оболонок). 

Природна увага - вроджена здатність вибірково реагувати на ті чи інші зовнішні чи 

внутрішні стимули, що несуть в собі елементи інформаційної новизни. Роботу такої уваги 

забезпечує орієнтовний рефлекс. 

Соціально обумовлена увага складається прижиттєво в результаті навчання і 

виховання, пов’язана з вольовою регуляцією поведінки, зі свідомим вибірковим реагуванням 

на об’єкти. 

Чуттєва увага - пов’язана з емоціями і вибірковою роботою органів чуття. При 

чуттєвомій увазі в центрі свідомості знаходиться будь-яке чуттєве враження. 

Інтелектуальна увага - пов’язана з зосередженістю і спрямованістю думки. В 

інтелектуальній увазі об’єктом інтересу є думка. 

Теорії уваги. Всі існуючі теорії уваги можна умовно розділити на дві групи: 1) 

розглядають увагу як самостійний психічний процес; 2) підкреслюють залежність уваги від 

інших психічних процесів, її включеність в усі процеси. 

Теорія І. Герберта і У. Гамільтона. Увага є результатом обмеженості обсягу 

свідомості. Більш інтенсивні уявлення витісняють або пригнічують менш інтенсивні. 

Моторна теорія Т. Рібо. Увага, незалежно від того, є вона ослабленою або посиленою, 

завжди пов’язана з емоціями і викликається ними. Інтенсивність і тривалість уваги 

безпосередньо обумовлена інтенсивністю і тривалістю асоційованих з об’єктом уваги 

емоційних станів. Увага, як чисто фізіологічний стан, має комплекс судинних, дихальних, 

рухових та інших довільних або мимовільних реакцій. 



Відповідно до теорії О. О. Ухтомського, фізіологічною основою уваги є домінантний 

осередок збудження в корі головного мозку, що посилюється під впливом сторонніх 

подразників і викликає гальмування сусідніх областей. 

Згідно з концепцією уваги П. Я. Гальперіна, увага є однією зі складових орієнтовно-

дослідницької діяльності. Вона являє собою контроль за змістом образу, думки, іншого 

феномена, наявного в даний момент в психіці людини. Цей контроль здійснюється за 

допомогою заздалегідь складеного критерію, зразка, що створює можливість порівняння 

результатів дії і її уточнення. Всі акти уваги, що виконують функцію контролю, є 

результатом формування нових розумових дій. 

М. М. Ланґе визначив увагу як «доцільну реакцію організму, що моментально 

поліпшує умови сприймання». Саме критерій моментальності дозволяє відокремити увагу 

від інших пристосувальних реакцій організму. Акт уваги має три фази: первинна увага, 

реакція, яка покращує сприймання, і власне покращене сприймання. 

 

Мова – суто людський засіб спілкування в духовному і практичному житті 

людини і є системою знаків для передавання, приймання і використання інформації. 

Мова (зовнішня і внутрішня) – це спосіб існування мислення. Людська мова, на відміну 

від мови знакової взаємодії тварин, оперує поняттями. 

Мовлення– це акт вживання людиною мови для спілкування. 

Мовне спілкування між людьми завжди здійснюється якоюсь мовою і 

підкоряється її законам. Ці закони визначають лад мовного спілкування, їхнє порушення 

утруднює спілкування. 

Функції мови: емоційно-виразна, впливу, повідомлення. 

Мова людини виконує емоційно-виразну функцію, що відмінна від неосмисленої 

виразної реакції тварини. Виразний компонент людської мови несе семантичний зміст і 

сприяє більш повній і глибокій передачі думки. Емоційно-виразна функція дозволяє 

передавати ставлення людини до того, що вона повідомляє. 

Функція впливу людської мови полягає в її здатності спонукати інших людей до 

дії. Сила такого  впливу залежить від змісту і виразності мови. Найбільш наочно функція 

впливу мови виявляється в наказі, вимозі, проханні, що зобов’язують або спонукають 

співрозмовника зробити певний вчинок. 

Функція повідомлення є проявом основного призначення мови – передавати 

інформацію. Вона полягає в передачі думок, виражених словами, фразами, 

невербальними засобами, іншим людям. Завдяки мові люди сприймають і усвідомлюють 

інформацію, що повідомляється їм. Функція повідомлення яскраво виражається в таких 

формах мови, як пояснення, виклад, роз’яснення. 

Процес обміну думками здійснюється у вигляді усного і письмового мовлення. 

Усне мовлення – звучне мовлення, яке сприймається людиною на слух. Воно 

поділяється на діалогічне та монологічне. 

Діалогічне мовлення – мовлення між двома або кількома співрозмовниками. 

Монологічне мовлення – це таке мовлення, коли говорить одна особа, а решта 

слухає, сприймає її промову. 

Письмове мовлення – це особливий вид мовлення, що дає змогу спілкуватися з 

відсутніми співрозмовниками. 

Усне та письмове мовлення, які можуть набувати форми діалогу чи монологу, є 

зовнішнім мовленням. 

Внутрішнє мовлення – людина користується ним, коли розмірковує про щось 

подумки, планує свої дії, не виловлюючись вголос і не записуючи на папері, не 

контактуючи з людьми. 

 

 

Лекція №6. «Емоції. Воля » 

 



План. 

1. Емоційна сфера особистості 

2. Емоції і почуття людини. Структура емоцій. види емоцій 

3. Психологія волі. Структура вольового акту. вольові якості 

 

Література: 
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Емоційна сфера особистості - це багатогранне утворення, в яке входять багато 

емоційних явищ: емоційний тон, емоції, емоційні стани, емоційні стійкі ставлення (почуття), 

емоційні властивості особистості, акцентована вираженість яких дозволяє говорити про 

емоційні типи особистості, і кожне з них має досить виразні диференційні ознаки. 

Типові відмінності емоційних особливостей особистості можуть виражатися: 

- в сильній або слабкій емоційній збудливості - готовності емоційно реагувати на 

значущі для людини подразники; 

- в більшій чи меншій емоційній стійкості - продуктивність діяльності, що 

здійснюється в напружених умовах; 

- в силі або інтенсивності почуттів; 

- в глибині почуттів - параметр, що відображає інтенсивність переживання почуттів. 

Глибина проникнення почуття визначається тим, настільки суттєве для даної особистості 

дане почуття і та сфера, з якою воно пов’язане. 

Люди поділяються за емоційними типами, або, як пише К. Ізард, мають «емоційні 

риси» (під ними він розуміє схильність індивіда до переживання того чи іншого емоційного 

стану). 

Емоційність є вродженою, але афекти, і, тим більше, почуття розвиваються в ході 

життя, що означає особистісний розвиток людини. Такий розвиток пов’язаний: а) з 

включенням в емоційну сферу людини нових об’єктів; б) з підвищенням рівня свідомого 

вольового управління і контролю своїх почуттів; в) з поступовим включенням в моральну 

регуляцію більш високих моральних цінностей (совісті, боргу, відповідальності, порядності, 

тощо). 

 

Емоції - психічні процеси, що протікають у формі переживань і відображають 

особисту значимість та оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини. 

Функції емоцій. 

1) Підкріплююча та закріплююча функції емоцій: будучи тісно пов’язаною із 

задоволенням або незадоволенням актуальної потреби, емоція виступає як підкріплюючий 

фактор, який штовхає організм на усунення вихідної потреби (П. К. Анохін). 

2) активаційно-мобілізаційна функція емоцій: емоції переводять весь організм на 

інший рівень функціонування, активізують всі психічні процеси, мобілізують минулий 

досвід. 

3) гіперкомпенсаторна функція: емоції призводять до надлишкової мобілізації 

енергетичних ресурсів організму; механізмом, що запускає в цьому випадку емоції, є 

відсутність повних відомостей для побудови адаптивної поведінки (П. В. Симонов). 

4) Інформаційна функція емоцій. 

Як зазначає С. Л. Рубінштейн, емоції можна охарактеризувати декількома ознаками: 

по-перше, на відміну від сприймання, яке позначає зміст об’єкта, емоції висловлюють стан 



суб’єкта і його ставлення до об’єкта; по-друге, емоції зазвичай відрізняються полярністю, в 

складних людських почуттях вони, взаємодіючи, утворюють складну суперечливу єдність 

(амбівалентність почуттів); по-третє, емоції завжди мають характер, захоплюючий всю 

людину, вони пов’язані з особистісним «Я». 

К. Ізард в якості первинних виділяє 10 фундаментальних емоцій, що утворюють 

основну мотиваційну систему людського існування: інтерес-хвилювання; радість; 

здивування; горе-страждання; гнів; відраза; презирство; страх; сором; провина. 

Р. Плутчик виділив 8 первинних емоцій, що пов’язані з основними адаптивними 

біологічними процесами. Шляхом з’єднання первинних емоцій можуть формуватися більш 

складні (вторинні) емоції: 8 первинних емоцій дають 28 парних комбінацій і 56 потрійних 

комбінацій. Наприклад, він пропонує такі формули: 

гордість = гнів + радість; 

любов = радість + прийняття; 

цікавість = здивування + прийняття; 

скромність = страх + прийняття; 

ненависть = гнів + подив; 

провина = страх + радість або задоволення; 

сентиментальність = прийняття + горе. 

 

Почуття - це специфічно людські, узагальнені переживання ставлень до потреб, 

задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції. 

Відмінності почуттів від емоцій: 

- більш стійкі в часі; 

- почуття складаються з декількох емоцій; 

- почуття мають чітко виражений предметний характер, вони висловлюють стійке 

ставлення до будь-яких об’єктів (реальних чи уявних). 

Залежно від предметної сфери, до якої вони належать, вищі почуття поділяються на: 

- моральні (почуття, пережиті людьми при сприйманні явищ дійсності і порівнянні 

цих явищ з нормами, що вироблені суспільством); 

- естетичні (емоційне ставлення людини до прекрасного в природі, в житті людей і в 

мистецтві); 

- інтелектуальні (переживання, що виникають у процесі пізнавальної діяльності 

людини); 

- праксичні (переживання людиною свого ставлення до діяльності). 

Форми переживання емоцій і почуттів: 

1. Настрій - відображає несвідому узагальнену оцінку того, як на даний момент 

складаються обставини. 

2. Афект - найбільш потужний вид емоційної реакції. Афектами називають інтенсивні 

і короткочасні емоційні спалахи, що мають бурхливий перебіг. Одна з головних 

особливостей афекту полягає в тому, що дана емоційна реакція нездоланно нав’язує людині 

необхідність виконати яку-небудь дію, але при цьому у людини втрачається відчуття 

реальності. Вона перестає себе контролювати і навіть може не усвідомлювати того, що 

робить. Найважливішими показниками афекту є порушення довільності дій, людина не 

віддає звіту в своїх діях, що проявляється або в сильній і безладній руховій активності, або в 

напруженій скутості рухів і мови («онімів від жаху», «застиг від подиву»). 

3. Пристрасть - сплав емоцій, мотивів, почуттів, які сконцентровані навколо певного 

виду діяльності або предмета; порив, захоплення, орієнтація всіх устремлінь і сил 

особистості в єдиному напрямку, зосередження їх на єдиній меті. 

4. Фрустрація - психічний стан переживання невдачі, що обумовлений неможливістю 

задоволення потреб. Фрустрація виникає при наявності реальних або уявних непереборних 

перешкод на шляху до мети. У ситуаціях фрустрації відбувається різке підвищення активації 

підкоркових утворень, виникає сильний емоційний дискомфорт. При високій толерантності 

(стійкості) по відношенню до фрустраторів поведінка людини залишається в межах 

адаптивної норми, людина демонструє конструктивну поведінку, яка сприяє вирішенню 



ситуації. При низькій толерантності можуть проявлятися різні форми неконструктивної 

поведінки. Найбільш частою реакцією є агресія, яка має різне спрямування. Агресія, 

спрямована на зовнішні об’єкти: словесний відсіч, звинувачення, образа, фізичні нападки на 

людину, яка викликала фрустрацію. Агресія, спрямована на себе: самозвинувачення, почуття 

провини. Може відбуватися зсув агресії на інших осіб або на неживі предмети, тоді людина 

«виливає свій гнів» на ні в чому не винних членів сім’ї або б’є посуд. 

5. Стрес - неспецифічна відповідь організму на пропоновані йому зовнішні або 

внутрішні вимоги. З’являється при виконанні непосильної роботи в умовах загрози життю 

або престижу, дефіциту інформації або часу. При стресі відбувається зниження 

резистентності організму, з’являються соматовегетативні зсуви (підвищення артеріального 

тиску) і переживання соматичного дискомфорту (болі в серці й ін.). Відбувається 

дезорганізація психічної діяльності. Тривалі або часто повторювані стреси ведуть до 

психосоматичних захворювань. У той же час людина може протистояти навіть тривалим і 

сильним стресорам, якщо він володіє адекватними стратегіями поведінки в стресовій 

ситуації. 

 

Воля - це свідоме регулювання людиною своєї поведінки і діяльності, виражене в 

умінні долати внутрішні і зовнішні труднощі при здійсненні цілеспрямованих дій і вчинків. 

Функції волі: 

- селективна - вибір мотивів і цілей при їх конфлікті; 

- ініціююча - заповнення дефіциту спонукання до дії при відсутності достатньої 

мотивації; 

- стабілізуюча - підтримка обраного рівня виконання дії при перешкодах; 

- довільна регуляція дій і психічних процесів. 

Теорії волі: 

1) гетерономні теорії зводять вольові дії до складних психічних процесів - 

асоціативних та інтелектуальних процесів (І. Гербарт, Г. Еббінгауз); 

2) афективна теорія волі В. Вундта - в найпростішому вольовому акті є два моменти: 

афект і пов’язана з ним дія. Зовнішні дії спрямовані на досягнення кінцевого результату, а 

внутрішні - на зміну інших психічних процесів, включаючи емоційні; 

3) мотиваційні теорії - воля це початковий момент мотивації дії (Т. Гоббс, Т. Рибо), 

воля як здатність долати перешкоди (Ю. Куль, Х. Хекхаузен); 

4) регуляційні теорії волі - воля це психічний механізм, через який особистість 

регулює свої психічні функції М. Я. Басов. 

Структура вольового акту за С. Л. Рубінштейном: 

1. Виникнення спонукання та попередня постановка мети. Суб’єктивно ця стадія 

переживається, як прагнення зробити щось. 

2. Стадія обговорення і боротьби мотивів. 

3. Прийняття рішення (якщо боротьби мотивів немає, постановка мети умовно 

збігається з прийняттям рішення; якщо мотиви різні за значимістю, рішення настає як повне і 

остаточне вирішення того конфлікту, який викликав боротьбу мотивів; якщо мотиви майже 

рівні за значимістю і інтенсивністю - прийняття рішення супроводжується особливими 

переживаннями). 

4. Виконання. 

Вольові якості. 

1) Сила волі - узагальнена здатність долати значні труднощі, що виникають на шляху 

до досягнення поставленої мети. 

2) Витримка і самоконтроль - виражаються в умінні стримувати свої почуття, коли це 

потрібно, в недопущенні імпульсивних і необдуманих дій, в умінні володіти собою і 

змушувати себе виконувати задуману дію, а також утримуватися від того, що хочеться 

робити, але це бачиться нерозумним або неправильним. 

3) Цілеспрямованість - свідома і активна спрямованість особистості на досягнення 

певного результату діяльності. 



4) Наполегливість - поняття практично тотожне поняттю цілеспрямованості і 

характеризує прагнення людини до досягнення поставленої мети навіть у найскладніших 

умовах. Від наполегливості прийнято відрізняти впертість. Впертість найчастіше виступає як 

негативна якість - прагнення наполягти на своєму, незважаючи на недоцільність цієї дії. 

5) Ініціативність - здатність робити спроби до реалізації ідей, що виникли у людини. 

6) Самостійність - це характеристика волі, яка безпосередньо пов’язана з 

ініціативністю. Самостійність проявляється в здатності свідомо приймати рішення і в умінні 

не піддаватися впливу різних чинників, що перешкоджають досягненню поставленої мети. 

Від самостійності слід відрізняти негативізм - невмотивована, необгрунтована схильність 

діяти наперекір іншим людям. 

7) Рішучість - відсутність зайвих вагань і сумнівів при боротьбі мотивів, своєчасне і 

швидке прийняття рішень. Від рішучості необхідно відрізняти імпульсивність - квапливість у 

прийнятті рішень, необдуманість вчинків. 

8) Послідовність дій - всі здійснювані людиною вчинки витікають з єдиного керівного 

принципу, якому людина підпорядковує все другорядне і побічне. Послідовність дій тісно 

пов’язана з самоконтролем і самооцінкою. 

 

 

 

Лекція №7. “Поняття особистості в психології. Поняття темпераменту” 
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1. Поняття особистості в психології 
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3. Темперамент: поняття та властивості 

4. Теорії темпераменту 

 

Література: 

1. Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / 

С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. За загальною редакцією 

академіка С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.-543с 

2. Загальна психологія: Навчальний посібник / За ред. О. Скрипченко, 

Л. Долінська, З. Огороднійчук та ін. - К.: «А.П.Н.»,1999. - 463 с 

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

2002. - С. 9-45. 

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. – М.: МГУ, 1999. 

5. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2001. 

 

Поняття особистості в психології. Проблема формування і розвитку особистості 

Особистість - це людина, як суспільна і природна істота, яка наділена свідомістю, 

мовленням, творчими можливостями. 

Б. Г. Ананьєв: особистість - суб’єкт праці, пізнання і спілкування. 

І. С. Кон: особистість - це специфічна інтеграція соціальних ролей. 

О. Г. Ковальов: особистість - це свідомий індивід, що займає певне місце в суспільстві 

і виконує певну суспільну роль. 

М. М. Амосов - «Особистість людини можна визначити поєднанням таких факторів, 

як сила характеру, значимість потреб і переконань, система відносин, інформованість, 

суспільний статус». 

Л. І. Божович - «Людина стає особистістю, коли досягає такого рівня психічного 

розвитку, який робить її здатною управляти своєю поведінкою і діяльністю». 



О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн - особистість характеризується, по-перше, тим, що 

вона є об’єктом і суб’єктом суспільно-історичного процесу, по-друге - суб’єктом пізнання, 

спілкування і діяльності. 

Формування особистості - процес освоєння спеціальної сфери суспільного досвіду, в 

результаті якого відбувається формування нових мотивів і потреб, їх перетворення, 

супідрядність. Нові потреби і мотиви, а також їх підпорядкування виникають в процесі 

переживання, або проживання. Цей процес завжди відбувається тільки в реальному житті 

людини. Він є завжди емоційно насиченим, суб’єктивно творчим. 

Етапи формування особистості. За образним висловом О. М. Леонтьєва, особистість 

«народжується» двічі. Перший етап - відноситься до дошкільного віку і знаменується 

встановленням перших ієрархічних відносин мотивів, першим підпорядкуванням 

безпосередніх спонукань соціальним нормам. Іншим словами, тут зароджується те, що 

відображено в першому критерії особистості. 

Друге народження - починається в підлітковому віці і виражається в появі прагнення і 

здатності усвідомлювати свої мотиви, а також проводити активну роботу з їх 

підпорядкуванню та перепідпорядкуванню. 

Механізми формування особистості:  

1.  зсув мотиву на мету;  

2. ідентифікації;  

3. освоєння соціальних ролей.  

Ці механізми є стихійними, тому що суб’єкт, підпадаючи під  їх дії, в повній мірі не 

усвідомлює їх і свідомо ними не керує в дитинстві, до підліткового віку, хоча потім також 

продовжують брати участь в розвитку особистості разом з свідомими формами 

«самобудівництва». 

Проблема формування і розвитку особистості. 

1. Многофакторність процесу формування особистості. Він здійснюється досить 

різнопланово, як в ході цілеспрямованого впливу на людину в системі виховання, так і під 

впливом широкого кола факторів, що впливають (сімейного спілкування, мистецтва, засобів 

масової інформації, тощо). 

У формуванні особистості реалізуються два взаємопов’язані процеси - соціалізація та 

ідентифікація. Під соціалізацією прийнято розуміти процес засвоєння індивідом зразків 

поведінки, соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного функціонування в 

даному суспільстві. Ідентифікація - копіювання поведінки іншого, близьке до жагучого 

бажання бути схожим, наскільки можливо, на цю людину. Соціалізація охоплює всі процеси 

долучення до культури, навчання і виховання, за допомогою яких людина набуває соціальну 

природу і здатність брати участь у соціальному житті. У процесі соціалізації бере участь все 

оточення індивіда: сім’я, сусіди, однолітки в дитячому закладі, школі, засоби масової 

інформації. Саме в процесі соціалізації відбувається формування особистості. 

2. Вікова обумовленість процесу формування особистості. Арсенал способів і 

засобів соціалізації на стадії дитинства невеликий, хоча мова йде про активний періоді. Це 

імітація, тобто свідоме прагнення дитини копіювати певну модель поведінки; ідентифікація 

як спосіб засвоєння дітьми батьківської поведінки, соціальних установок і цінностей як своїх 

власних. 

На етапі дитинства число агентів соціалізації стає дедалі більше, істотно змінюється 

програма і зміст їх діяльності в бік ускладнення. На юнацькому етапі (13-19 років) - на цьому 

«складному», «скрутному», «перехідному» періоді свого життя - підлітки і молоді люди 

набувають значно ширші знання, завершують формування фундаменту своєї особистості. У 

цей період можуть виникнути паралельні системи цінностей і погляди на світ, які несуть 

різні агенти соціалізації: батьки, школа, однолітки, тощо. 

На стадії зрілості, розквіту активності людської особистості, яка починається у 

кожного по-своєму, в залежності від обставин особистого життя і навколишнього оточення, 

знаходиться економічна, соціальна і морально-психологічна самостійність індивіда, його 

політична зрілість. 



Головне на даній стадії соціалізації - надбання й освоєння соціальних статусів і 

соціальних ролей, їх активна реалізація. У процесі соціалізації в зрілому віці можливі зриви і 

кризи, що зазвичай пов’язано з серйозними змінами в житті людини. Тоді може виникнути 

потреба в ресоціалізації, тобто потреба в засвоєнні нових знань, цінностей, ролей, навичок 

замість колишніх. 

3. Питання про джерела розвитку особистості: 

1) Вітчизняний підхід (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв) - рушійною силою розвитку 

особистості є протиріччя між потребами і можливостями їх задоволення; 

2) Аналітичний підхід (А. Адлер, К. Юнг і З. Фройд) - основою індивідуального і 

особистісного розвитку є вроджені потяги або інстинкти, де єдиним джерелом психічної 

енергії визнаються біологічні потяги. А. Адлер вважав, що людині від народження 

притаманне «почуття спільності», що й спонукає увійти в суспільство, подолати почуття 

неповноцінності, домогтися переваги за рахунок різного роду компенсацій. За К. Юнгом, 

розвиток є «індивідуалізація» як диференціація спільності; кінцева мета індивідуалізації - 

досягнення вищої точки «самості», цілісності і повної єдності всіх психічних структур; 

3) К. Хорні - основне джерело для розвитку особистості - почуття неспокою, 

«корінної тривоги» та прагнення до безпеки, що породжується тією тривогою; 

4) А. Маслоу вважав, що джерелом розвитку особистості є потреби; 

5) В. Франкл визначав життєвий сенс, як рушійну силу розвитку особистості. 

Д. Б. Ельконін, аналізуючи розумовий розвиток дитини як самостійний процес, в той 

же час розглядав його як складову частину процесу формування особистості. Він 

переконливо показав, що новоутворення психічного розвитку детермінують і самі 

детермінуються характером розвитку діяльності дитини, тісно зв’язуючись з його цілями, 

мотивами. 

У сучасній психології склався цілком певний підхід до розвитку психіки, становленню 

особистості. Мова йде не про змішування особистісних і індивідуально-психологічних 

особливостей людини, а про розуміння нерозділеності, цілісності процесу онтогенетичного 

розвитку, де взаємно детерміновані розвиток психіки і розвиток особистості. 

Практично загальноприйнято розуміти розвиток особистості як перспективно 

спрямований природно-історичний, інтегративний процес формування суб’єкта певної 

форми життєдіяльності, в якому психічний розвиток людини взаємозумовлено реальним 

розвитком особистості. 

Входячи в систему діяльності, що задається суспільством через систему виховання, 

дитина поступово, поетапно розвивається як особистість в процесі власної активної 

діяльності. У діяльності не тільки проявляється, але і формується психіка, і саме діяльність 

виступає постійним субстратом розвитку особистості. 

При вивченні психічного розвитку дитини, маючи на увазі виховання її як 

особистості, недоцільно відокремлювати психічний розвиток від розвитку особистості (О. М. 

Леонтьєв). 

Процес розвитку носить, по-перше, поступальний характер, коли пройдені вже 

ступені наче повторюють відомі риси, властивості нижчих, але повторюють їх на вищій базі. 

По-друге, розвиток характеризується незворотністю, тобто не копіюванням, а рухом 

на новому рівні, новому витку спіралі, коли реалізуються результати попереднього розвитку. 

По-третє, розвиток являє собою єдність протилежностей, що борються і які є 

внутрішньою рушійною силою процесу розвитку. Йдеться про суперечності в самій сутності 

предметів, як принципі усякого саморуху. Саме вирішення внутрішніх протиріч і призводить 

через стрибок до нового етапу розвитку, переводячи його на новий виток спіралі, при 

взаємозалежності і нерозривному зв’язку всіх сторін явища, що розвивається. 

 

Темперамент: поняття та властивості. Теорії темпераменту 

Темперамент - сукупність індивідуальних особливостей особистості, що 

характеризують динамічну та емоційну сторону діяльності і поведінки. 

Більшість дослідників визнає, що темперамент - це біологічний фундамент, на якому 

формується особистість як соціальна істота, а властивості особистості, зумовлені 



темпераментом, є найбільш стійкими і довготривалими. Властивості темпераменту залежать 

від властивостей нервової системи, тому можна говорити що біологічним субстратом 

темпераменту є нервова система людини. 

Властивості темпераменту: 

1. сензитивність (міра чутливості до явищ дійсності); 

2. пластичність (проявляється в швидкому пристосуванні до обставин, які 

змінюються); 

3. резистентність (можливість чинити опір негативним, несприятливим 

обставинам); 

4. емоційна збудливість (здатність реагувати на дуже слабкі зовнішні і внутрішні 

впливи); 

5. реактивність (особливості реакції особистості на різноманітні подразники, які 

проявляються в темпі силі і формі відповіді) 

6. ригідність (властивість, що протилежна пластичності); 

7. екстравертованість (спрямованість на інших); 

8. інтровертованість (спрямованість на себе, на свої стани). 

Теорії темпераменту: 

1. Гуморальна типологія Гіппократа. Гіппократ грунтувався на припущенні про 

те, що в залежності від переваги тієї чи іншої рідини в організмі будуть проявлятися ті чи 

інші особливості характеру. Виділяв холериків (переважання жовчі в організмі), сангвініків 

(переважання крові), меланхоліків (переважання чорної жовчі) і флегматиків (переважання 

слизу) 

2. Конституціональна типологія Е. Кречмера: люди з певним типом статури 

мають певні психічні особливості. Виділив чотири конституціональних типи: лептосоматик 

(має тендітну статуру, високий зріст, пласку грудну клітку, вузькі плечі, довгі і худі нижні 

кінцівки), пікнік (людина з вираженою жировою тканиною, надмірно гладкий, 

характеризується малим або середнім ростом, розплився тулубом з великим животом і 

круглою головою на короткій шиї), атлетик (людина з розвиненою мускулатурою, міцною 

статурою, характерні високий або середній зріст, широкі плечі, вузькі стегна), диспластик 

(людина з безформною, неправильною будовою; індивіди цього типу характеризуються 

різними деформаціями статури (наприклад, надмірний ріст, непропорційна статура)). З 

названими типами будови тіла Е. Кречмер співвідносить три виділених ним типи 

темпераменту, які він називає: шизотимик, иксотимик та циклотимик 

3. Конституціональна типологія В. Шелдона. В основі його концепції лежить 

припущення про те, що тіло і темперамент - це два взаємопов’язаних між собою параметри 

людини. Ним були виділені три типи: 

a. ендоморфний (з ендодерми утворюються переважно внутрішні органи); 

b. мезоморфний (з мезодерми утворюється м’язова тканина); 

c. ектоморфний (з ектодерми розвивається шкіра і нервова тканина). 

Людям з ендоморфним типом властива відносно слабка статура з надлишком жирової 

тканини, для мезоморфного типу характерні струнке і міцне тіло, велика фізична сила, а для 

ектоморфного - тендітна статура, пласка грудна клітка і довгі тонкі кінцівки зі слабкою 

мускулатурою. За В. Шелдоном, цим типам статур відповідають певні типи темпераментів, 

названі ним у залежності від функцій певних органів тіла: вісцеротонія (від лат. - нутрощі), 

соматотонія (від грец. - тіло) і церебротонія (від лат. - мозок). Осіб з переважанням певного 

типу статури В. Шелдон називає відповідно вісцеротонік, соматотонік і церебротонік і 

вважає, що кожна людина має всі названі групами властивостей. Однак відмінності між 

людьми визначаються переважанням тих чи інших властивостей 

4. Вчення І. П. Павлова про типи нервової системи і вищої нервової діяльності: 

врівноваженість і рухливість процесів збудження і гальмування дали можливість виділити 4 

основних типи вищої нервової діяльності: жвавий тип (сильний, урівноважений, рухливий - 

сангвінік), спокійний, але малорухливий тип (сильний, урівноважений, інертний - 

флегматик), збудливий тип (сильний, неврівноважений, рухливий - холерик), слабкий тип 

(слабкий, неврівноважений, інертний - меланхолік). 



5. Найбільший внесок в розвиток теорії темпераменту у вітчизняній психології 

вніс Б. М. Теплов. Його роботи, присвячені вивченню властивостей темпераменту, 

визначили не тільки сучасний погляд на проблему темпераменту, а й стали основою для 

розробки подальших експериментальних досліджень темпераменту. Б. М. Теплов відносив 

до властивостей темпераменту стійкі психічні властивості, що характеризують динаміку 

психічної діяльності. Індивідуальні особливості темпераменту він пояснював різним рівнем 

розвитку тих чи інших властивостей темпераменту. До числа найбільш значущих 

властивостей темпераменту були віднесені наступні: 

1. Емоційна збудливість. Під цією властивістю розумілася здатність реагувати на 

дуже слабкі зовнішні і внутрішні впливи. 

2. Збудливість уваги - ця властивість темпераменту обумовлює пристосувальні 

функції психіки індивіда. Вона полягає в здатності помічати гранично малу зміну 

інтенсивності подразника, що впливає. 

3. Сила емоції. Головну функцію даної властивості Теплов бачив в залежності від 

задоволення або незадоволення мотивів. (Сучасні психологи цю властивість називають 

інтенсивністю і модальністю емоційних проявів). 

4. Тривожність. Під тривожністю Теплов розумів емоційну збудливість у 

загрозливій ситуації. Причому він принципово розділяв тривожність і емоційну збудливість 

у звичайних умовах. Однією з підстав для такої думки є те, що емоційна збудливість не 

залежить від сили подразника, а тривожність, навпаки, знаходиться з нею в прямій 

залежності. 

5. Реактивність мимовільних рухів. Функція даної властивості полягає в 

збільшенні інтенсивності пристосувальних реакцій до ситуацій і подразників, що 

безпосередньо діють в даний момент. 

6. Активність вольової цілеспрямованої діяльності. Дана властивість, на думку 

Теплова, проявляється в підвищенні активності пристосування шляхом перетворення 

ситуації відповідно до поставленої мети. 

7. Пластичність - ригідність. Функція цієї властивості полягає в пристосуванні до 

мінливих вимог діяльності. 

8. Резистентність. Дана властивість полягає в здатності чинити опір всім 

внутрішнім і зовнішнім умовам, що послаблюють або гальмують розпочату діяльність. 

9. Суб’єктивація. Функцію даної властивості Теплов бачив в посиленні ступеня 

опосередкування діяльності суб’єктивними образами і поняттями. 

6. Відомий психофізіолог В. М. Русалов на основі концепції властивостей 

нервової системи запропонував в кінці 1980-х рр. своє трактування властивостей 

темпераменту. Замість двох параметрів - активності і чутливості - були виділені вже чотири 

компоненти: ергічних (витривалість), пластичність, швидкість і емоційність (чутливість). Всі 

ці компоненти темпераменту, на думку В. Русалова, біологічно і генетично обумовлені. 
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Поняття характеру 

У повсякденному житті ми зустрічаємося з різними людьми, яких характеризуємо як 

добрих чи злих, товариських чи егоїстів, делікатних чи грубих, щедрих чи скупих тощо. Усі 

ці риси є рисами характеру людини. 

Поняття "характер" походить від грецького слова character, яке означає "печать", 

"чеканка". Спочатку під характером розуміли сукупність прикмет, ознак, які відрізняють 

одну людину від іншої. Пізніше до характеру стали включати не всі істотні риси людини, а 

тільки ті, які характеризують властивий їй спосіб дій, поведінки в суспільстві. 

Характер - це сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, які 

складаються і виявляються в діяльності та спілкуванні, зумовлюючи типові для неї способи 

поведінки. 

Характер - це індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних особливостей 

особистості, які визначають ставлення: 

1. до самого себе (міра вимогливості, критичності, самооцінка); 

2. до інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм, 

жорстокість або доброта, грубість або ввічливість тощо); 

3. до дорученої справи (лінь або працьовитість, акуратність, відповідальність або 

безвідповідальність, організованість);  

4. у характері відображаються вольові якості, (готовність долати перешкоди, 

душевний та фізичний біль, наполегливість, самостійність, рішучість, дисциплінованість). 

Характер - це не проста сума різних психічних властивостей людини, не надбудова 

над інтелектуальними, емоційними і вольовими рисами. Він являє собою своєрідний їх 

синтез, породжений взаємодією людини з навколишнім світом упродовж життя. 

У характері виявляється індивідуальність людини. У повсякденному житті існує 

думка, що характер властивий тільки деяким людям. У цьому разі під характером розуміють 

тільки позитивні риси людини, які виявляються в її енергійності, рішучості, наполегливості 

тощо, тобто про деяких людей говорять як "про людей з характером", при цьому їх 

протиставляють "слабохарактерним" і "безхарактерним". Але безхарактерність також є 

виявом особливостей характеру. 

Оскільки характер є стійкою характеристикою особистості, знання характеру дає 

змогу передбачити і тим самим коректувати її очікувані дії та вчинки. Риси характеру 

особистості слід відрізняти від її ситуативних реакцій. Так, людина може бути не досить 

ввічливою та грубою в стресовій ситуації, але це зовсім не означає, що вона груба та 

неввічлива. Тому рисами характеру є не всі особливості людини, а найістотніші та 

найстійкіші. 

Характер людини формується протягом усього життя людини. Значну роль при цьому 

відіграють суспільні умови і конкретні життєві обставини, у яких відбувається життя 

людини. 

Учення про характер має тривалу історію розвитку. Проблемою характерології 

протягом століть було встановлення типів характеру та їх визначення за певними проявами з 

метою прогнозування поведінки людини в різних ситуаціях. Оскільки характер формується 

протягом життя, то більшість дослідників шукали пояснення відмінностей між людьми у 

зовнішніх чинниках. 

Найбільш давньою спробою пояснити характер людини є гороскопи, які вважають, що 

характер визначається датою народження людини. Загальноприйнятий часовий період 

розбивається на певні інтервали, кожному з яких присвоюється певний знак або символ. 



Опис характеру людини здійснюється через призму певного символу. Однак різні гороскопи 

(китайський, японський) по-різному описують характери людей, народжених під одним 

знаком. 

Не менш популярні спроби пов’язати характер з іменем людини. Вважається, що 

найбільш часто дитина чує гаму звуків, пов’язану з її іменем. Немовля не наслідує почутих 

звуків, а наслідує озвучену міміку. У результаті в дитини виникають нервові імпульси саме в 

тих групах м’язів, які беруть участь у вимові імені. Обмін речовин у цих групах м’язів 

прискорюється, у результаті чого вони виявляються акцентуйовано розвиненими. Саме тому 

люди з однаковими іменами схожі одна на одну. 

Ще однією наукою, яка намагається пояснити характер людей, є фізіогноміка (від 

грецьк. physis - природа, gnomon - знаючий) - учення про зв’язок між зовнішнім виглядом 

людини і типом її характеру. Подібні міркування зустрічалися ще в Арістотеля і Платона. 

Найвідомішою стала фізіогномічна система Погана Каспера Лафатера. Він вважав, що 

головним шляхом виявлення характеру є вивчення будови голови, конфігурації черепа, 

міміки тощо. 

При визначенні характеру людини фізіогномісти використовували різні показники: 

форму носа, міру стискання уст, посмішку. Це пояснювалося тим, що навіть тоді, коли 

людина сміється, на обличчі рефлекторно виникає певна маска, певним чином пов’язана з 

характером. Характер людини виявляється й у мові, у її змісті, і в інтонаціях. Однак 

найважливішим показником характеру людини є її очі. Ще древні говорили: "Очі - дзеркало 

душі". Л.М.Толстой розрізняв хитрі очі, променисті, світлий погляд, сумний, холодний тощо. 

Нині існують дослідження американських психологів (Дж. Глайв і Е.Клері), які 

виявили, що колір очей визначає деякі риси характеру дітей. 

Окремим напрямом є визначення індивідуальних особливостей характеру людини за її 

позою, положенням тіла, як людина сидить, як ходить і навіть у якій позі спить. У 

житейській психології існують уявлення, що людина зарозуміла частіше нахиляє корпус і 

відкидає голову назад, підлабузник нахиляється вперед. Нині існує досить велика кількість 

описів різних поз людей та спроб пояснити їхній характер. 

Багату історію має й інше вчення про характер - хіромантія (від грецьк. chair - рука, 

manteia - гадання, пророкування). Це система передбачення рис характеру і долі людини за 

рельєфом її долонь. У XVI-XVIII ст. у багатьох університетах Європи існували кафедри 

хіромантії. 

Наукова психологія заперечувала хіромантію, однак вивчення ембріонального 

розвитку візерунків долонь дало поштовх до виникнення нової галузі знання - 

дерматогліфіки. Було показано, що формування візерунка долоні кожної людини, як і 

розвиток мозку, відбувається на 3-4 місяці внутрішньоутробного розвитку і зумовлене 

впливом генного набору батьків та хромосомними відхиленнями плоду. Тому хіромантію 

можна поставити в один ряд з конституціональним напрямом, представником якого є 

Е.Кречмер. 

Нині науки (антропологія, анатомія, психологія) не мають достовірних даних, які 

свідчили б про те, що характер людини залежить від будови тіла, обличчя, кольору очей 

тощо. Зв’язок між зовнішністю людини та її характером чітко простежується в літературних 

та художніх творах. Однак наукова психологія вважає, що залежність між звичним виразом 

обличчя людини і складом її характеру неоднозначна, і відмінності полягають саме в 

причинах виникнення тих чи інших складок та зморшок. 

Уявлення про характер людини можна одержати, знаючи специфіку її вчинків, 

поведінки, діяльності. Дії та рухи, виконання яких часто повторюється і за певних умов стає 

потребою, називаються звичками. Звичні дії людини, повторюючись, стають рисами 

характеру, складають її сутність, впливаючи на статус людини в суспільному житті і на 

ставлення до неї з боку інших людей. Саме тому рухи музикантів - красиві, гармонійні; рухи 

людей боязливих - невпорядковані. 

Порівняно з фізіогномікою ціннішою у відношенні діагностики рис характеру є 

графологія - наука, що розглядає почерк як різновид виразних рухів, які відображають 



психологічні властивості того, хто пише. Графологічні відомості накопичувалися століттями, 

встановлюючи зв’язок між двома рядами фактів — особливостями почерку і характером. 

У ті часи, коли письмо було професійним мистецтвом — каліграфією, перед 

каліграфом ставилися найсуворіші вимоги аскетизму, адже для письма потрібна була людина 

з великим самоконтролем, жорсткою внутрішньою організацією, щоб повністю володіти 

почерком, щоб з психіки в письмо не проникло нічого зайвого, що б спотворювало форму. 

Нині не підтверджуються однозначні зв’язки між графічними ознаками почерку і 

відповідними їм рисами характеру. Найдостовірніше встановлено залежність почерку від 

емоційного стану та деяких типологічних властивостей вищої нервової діяльності. Деякі 

специфічні особливості почерку використовують для діагностики деяких психічних 

захворювань. 

 

Поняття акцентуації характеру. 

Кількість рис характеру, які зафіксовані людським досвідом і дістали позначення в 

мові, надзвичайно велика. Варіативність рис характеру виявляється не тільки в їхній якісній 

різноманітності та своєрідності, а й у кількісному вимірі. Коли кількісний показник тієї чи 

іншої риси характеру досягає кінцевої межі норми, виникає так звана акцентуація характеру. 

Акцентуація характеру - це межові варіанти норми як результат підсилення 

окремих рис характеру. Під час акцентуації в індивіда проявляється підвищена вразливість 

до певних стресогенних чинників за відносної стійкості щодо інших. Наявність акцентуацій 

у людини зазвичай не заважає задовільній соціальній адаптації, але вони є "ахіллесовою 

п’ятою", дошкульними місцями найменшого опору. Підвищений психогенний вплив на ці 

незахищені сторони особистості несприятливих елементів середовища призводить до 

психічних травм. 

К. Леонгард виділяє такі типи акцентуацій характеру: 

1. Гіпертимний тип. Людей цього типу характеризує надмірна контактність, 

балакучість, виразність жестів, міміки, пантоміміки. Вони досить часто відхиляються від 

початкової теми розмови. У такої людини виникають епізодичні конфлікти з навколишніми 

через недостатньо серйозне ставлення до своїх службових та сімейних обов’язків. Люди 

цього типу часто самі бувають ініціаторами конфліктів і ображаються, якщо хтось робить їм 

зауваження з цього приводу. З позитивної сторони, людям цього типу притаманні 

енергійність, потреба в діяльності, оптимізм, ініціативність. Також вони мають і негативні 

риси: легковірність, схильність до аморальних вчинків, підвищену збудливість, недостатньо 

серйозне ставлення до своїх обов’язків. Вони важко переносять умови суворої дисципліни, 

одноманітну діяльність, вимушену самотність. 

2. Дистимний тип. Його характеризує слабка контактність, небагатомовність. 

Такі люди люблять сидіти вдома, не люблять гамірних компаній, рідко вступають у 

конфлікти з навколишніми, ведуть замкнутий спосіб життя. Вони високо цінують тих, хто з 

ними дружить, і готові підкорятися їм. Із позитивних рис їм властиві серйозність, 

добросовісність, загострене почуття справедливості. Серед рис, які заважають спілкуванню, - 

пасивність, уповільненість мислення, вайлуватість, індивідуалізм. 

3. Циклоїдний тип. Такому типу властиві досить часті періодичні зміни 

настрою, в результаті цього так само часто змінюється і манера спілкування з навколишніми. 

В період хорошого настрою вони дуже комунікабельні і поводяться як люди з гіпертимною 

акцентуацією характеру, а в період пригніченості - замкнені, а манера спілкування відповідає 

дистимному типу. 

4. Збудливий тип. Такому типу притаманні низька контактність у спілкуванні, 

уповільненість вербальних і невербальних реакцій. Нерідко вони похмурі, схильні до лайки, 

до конфліктів, які самі активно провокують. В емоційно спокійному стані люди цього типу 

досить часто добросовісні, акуратні, люблять тварин і маленьких дітей. В стані емоційного 

збудження вони бувають роздратовані, запальні, погано контролюють свою поведінку. 

5. Застрягаючий тип. Його характеризує помірна комунікабельність, занудність, 

схильність до моралізації, небалакучість. В конфліктах є ініціаторами, активною стороною. 

Намагаються досягти високих показників у будь-якій справі, за яку беруться. Висувають 



високі вимоги до себе. Люди цього типу чутливі до соціальної справедливості, разом з тим, 

підозрілі, вразливі, мстиві. Іноді надмірно самовпевнені, амбітні, ревниві, висувають 

непомірні вимоги до близьких і до підлеглих на роботі. 

6. Педантичний тип. В конфлікти вступає рідко, виступаючи в них скоріше 

пасивною, ніж активною стороною. На роботі поводить себе як бюрократ, висуваючи 

навколишнім багато формальних вимог. Разом з тим легко поступається місцем лідера. Іноді 

засмучує домашніх надмірними претензіями щодо акуратності. Його позитивні риси - це 

добросовісність, акуратність, серйозність, надійність у справах, а непривабливі риси - це 

формалізм, занудність. 

7. Тривожний тип. Представникам цього типу властиві низька контактність, 

невпевненість у собі, мінорний настрій. Вони рідко вступають у конфлікти з навколишніми, 

відіграючи в них в основному пасивну роль. В конфліктних ситуаціях шукають підтримки і 

опори. їхні позитивні риси - дружелюбність, самокритичність, виконавська дисципліна. 

Через свою беззахисність також можуть бути мішенями для жартів. 

8. Емотивний тип. Такі люди віддають перевагу спілкуванню у вузькому колі 

обраних, з якими встановлюють добрі контакти, розуміють "з півслова". Самі вступають в 

конфлікти дуже рідко і відіграють в них пасивну роль. Образи приховують у собі. Позитивні 

риси: доброта, співпереживання, радість за чужі успіхи, загострене почуття обов’язку, 

виконавська дисципліна. Негативні риси: надмірна чутливість, плаксивість. 

9. Демонстративний тип. Представники цього типу легко встановлюють 

контакти, прагнуть до лідерства, влади і похвали. Вони вміють добре пристосовуватись до 

людей і разом з тим схильні до інтриг (при зовнішній м’якості манери спілкування). Такі 

люди дратують навколишніх самовпевненістю і надмірною амбіційністю, систематично самі 

провокують конфлікти, але при цьому активно захищаються. Мають такі Позитивні риси: 

артистичність, здатність захоплювати інших, неординарність мислення і вчинків. Негативні 

риси: егоїзм, лицемірство, вихваляння, уникнення роботи. 

10. Екзальтований тип. Цьому типу властиві висока контактність, балакучість, 

закохуваність. Такі люди часто суперечать, але не доводять до відкритих конфліктів. В 

конфліктних ситуаціях вони бувають як активною, так і пасивною стороною. Разом з тим 

вони уважні до друзів і близьких, альтруїстичні, співчутливі, мають гарний смак, проявляють 

яскравість та щирість почуттів. Негативні риси: піддаються паніці та миттєвим настроям. 

11. Екстравертований тип відрізняється високою контактністю. У таких людей 

велика кількість друзів, знайомих, вони балакучі, відкриті для будь-якої інформації. Рідко 

вступають у конфлікти з навколишніми і зазвичай відіграють в них пасивну роль. У 

спілкуванні з друзями, на роботі та в сім’ї часто поступаються лідерськими позиціями на 

користь інших, для них краще підкорятись і знаходитись у тіні. Мають такі позитивні риси: 

готовність уважно вислухати іншого, зробити те, про що просять, добрі виконавці. Негативні 

риси: підпадають під вплив, легковажні, схильні до необдуманих вчинків, пристрасть до 

розваг, до участі у розповсюдженні пліток і чуток. 

12. Інтровертований тип. Для таких людей характерна низька контактність, 

замкненість, відірваність від реальності, схильність до філософствувань. Такі люди люблять 

самотність, вступають в конфлікти з навколишніми тільки при спробах безцеремонного 

втручання в їхнє особисте життя. Часто є емоційно холодними і дисидентами, відносно 

слабко прив’язаними до людей. Мають такі позитивні риси: старанність, наявність твердих 

переконань, принциповість. 

Серед негативних рис є впертість, ригідність мислення, вперте відстоювання своїх 

ідей. На все мають власний погляд, який може бути помилковим, але вони продовжують 

його відстоювати, незважаючи ні на що. На тлі акцентуації можуть виникнути різні розлади - 

девіація поведінки, гострі афективні реакції, неврози тощо. 

Пізніше класифікацію характерів на основі опису акцентуацій запропонував А. Є. 

Личко. Ця класифікація побудована на основі спостережень за підлітками. Акцентуація 

характеру, за А. Є. Личко, - це надмірне посилення окремих рис характеру, при якому 

спостерігаються відхилення в поведінці людини, що не виходять за межі норми, та які 

межують з патологією. Такі акцентуації, як тимчасові стани психіки, найчастіше 



спостерігаються в підлітковому і ранньому юнацькому віці. А. Личко запропонував наступні 

типи акцентуацій 

1. Гіпертимний тип - рухливі, товариські, галасливі. Нестійкі, не дисципліновані, 

вчаться нерівно. Настрій завжди хороший. Зі старшими часто конфлікти. Безліч захоплень, 

але не стійких. Самовпевнені, хвалькуваті. 

2. Циклоїдний тип - підвищена дратівливість, апатичність. Настрій періодично 

змінюється. Важко переживають навіть слабкі неприємності, не люблять зауважень. 

3. Лабільний тип - непередбачувані, вкрай мінливі в настрої. 

4. Астеноневротичний тип - підвищена недовірливість і примхливість, 

стомлюваність і дратівливість. 

5. Сензитивний тип - підвищена чутливість, соромливі і боязкість. Вузьке коло 

друзів, слухняні. 

6. Психастенічний тип - ранній інтелектуальний розвиток, схильність до роздумів 

і міркувань, самоаналізу та оцінок поведінки інших людей. 

7. Шизоїний тип - замкнутість, стриманість. Живуть у своєму світі. 

8. Епілептоїдний тип - плаксиві, жорстокі, себелюбні, владні. Кар’єристи. 

9. Істероїдний тип - егоцентризм, спрага уваги до себе, заздрісність. 

10. Нестійкий тип - нероби, люблять неробство, порушені вольові процеси. 

11. Конформний тип - підпорядковані авторитетам, консервативні, пристосуванці. 

При правильній виховній роботі акцентуації характеру з часом згладжуються, 

компенсуються. Але при складних психогенних ситуаціях, які тривалий час впливають на 

людину, акцентуації можуть стати умовою розвитку психопатії 
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Здібності - це такі індивідуальні особливості, які є умовами успішного виконання 

якої-небудь однієї або декількох діяльностей. 

С. Л. Рубінштейн розуміє під здібностями придатність до певної діяльності. 

Б. М. Теплов виділяв три основні ознаки поняття «здібність»: 

1. під здібностями розуміються індивідуально-психологічні особливості, що 

відрізняють одну людину від іншої; ніхто не стане говорити про здібності там, де мова йде 

про властивості, у відношенні яких усі люди рівні; 

2. здібностями називають не усякі загалі індивідуальні особливості, а лише такі, 

які мають відношення до успішності виконання будь-якої діяльності або багатьох 

діяльностей; 

3. поняття здібностей не зводиться до тих знань, навичок чи умінь, які вже 

вироблені в даної людини. 

Види здібностей: 



 природні здібності (в основі своїй біологічно обумовлені, є загальними для 

людини і тварин, особливо вищих: пам’ять, здатність до елементарної комунікації, тощо); 

 специфічно людські здібності (які мають суспільно-історичне походження), які, 

в свою чергу, поділяються на загальні і спеціальні здібності. 

До загальних здібностей прийнято відносити ті, які визначають успіхи людини в 

найрізноманітніших видах діяльності. Наприклад, в дану категорію входять розумові 

здібності, тонкість і точність ручних рухів, пам’ять, мовлення і ряд інших. Таким чином, під 

загальними здібностями розуміють здібності, що властиві для більшості людей. До числа 

загальних здібностей людини можна віднести здібності, які проявляються в спілкуванні, 

взаємодії з людьми. Ці здібності є соціально зумовленими. Вони формуються у людини в 

процесі її життя в суспільстві. Без цієї групи здібностей людині дуже важко жити серед собі 

подібних. Так, без володіння мовленням як засобом спілкування, без вміння адаптуватися в 

суспільстві людей, тобто правильно сприймати і оцінювати вчинки людей, взаємодіяти з 

ними і налагоджувати добрі взаємини в різних соціальних ситуаціях, нормальне життя і 

психічний розвиток людини були б просто неможливими. Відсутність у людини такого роду 

здібностей стало б непереборною перешкодою на шляху перетворення її з біологічної істоти 

в соціальну. 

Під спеціальними здібностями маються на увазі ті, які визначають успіхи людини в 

специфічних видах діяльності, для здійснення яких необхідні задатки особливого роду та їх 

розвиток. До таких здібностей можна віднести музичні, математичні, лінгвістичні, технічні, 

літературні, художньо-творчі, спортивні та ін. Слід зазначити, що наявність у людини 

загальних здібностей не виключає розвитку спеціальних здібностей, і навпаки. 

 теоретичні і практичні. Теоретичні та практичні навички відрізняються один 

від одного тим, що перші визначають схильність людини до абстрактно-теоретичних 

роздумів, а другі - до конкретних практичних дій. На відміну від загальних і спеціальних 

здібностей теоретичні та практичні частіше за все не поєднуються одне з одним. Більшість 

людей мають або один, або інший тип здібностей. Разом вони зустрічаються вкрай рідко, в 

основному у обдарованих, різнобічно розвинених людей. 

 навчальні та творчі здібності. Вони відрізняються одне від одного тим, що 

перші визначають успішність навчання, засвоєння людиною знань, умінь і навичок, в той час 

як другі визначають можливість відкриттів і винаходів, створення нових предметів 

матеріальної і духовної культури, тощо. 

 в залежності від того, присутні чи відсутні умови для розвитку здібностей, 

вони можуть бути потенційними й актуальними. Потенційні здібності - ті, які не 

реалізуються в конкретному виді діяльності, але здатні актуалізуватися в разі зміни 

відповідних соціальних умов. Актуальні здібності - ті, які необхідні саме в даний момент і 

реалізуються в конкретному виді діяльності. 

Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, але забезпечують їх швидке набуття, 

закріплення і ефективне використання на практиці. 

Успішність виконання будь-якої діяльності залежить не від якої-небудь однієї, а від 

поєднання різних здібностей, причому це поєднання, що дає один і той самий результат, 

може бути забезпечено різними способами. При відсутності необхідних задатків до розвитку 

одних здібностей їх дефіцит може бути заповнений за рахунок більш високого розвитку 

інших. 

У психології найчастіше зустрічається така класифікація рівнів розвитку здібностей: 

 задатки - анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, що становлять 

природну основу розвитку здібностей; 

 схильності - це перша і найбільш рання ознака здібності, що зароджується. 

Схильність проявляється в прагненні, тяжінні дитини, (або дорослого) до певної діяльності 

(малювання, заняття музикою). Нерідко це прагнення помічається досить рано, захоплення 

діяльністю відбувається навіть в несприятливих умовах життя. Очевидно, схильність 

свідчить про наявність певних природних передумов до розвитку здібностей. Важко 

припустити що-небудь інше, коли дитина, наприклад, поза музичного середовища з великою 



радістю слухає музику і робить багаторазові проби музикувати без зовнішнього спонукання. 

Те ж саме відноситься і до малювання, конструювання тощо 

 обдарованість - своєрідне поєднання здібностей, яке забезпечує людині 

можливість успішного виконання будь-якої діяльності; 

 талант - це поєднання здібностей, що дає людині можливість успішно, 

самостійно й оригінально виконувати яку-небудь складну діяльність; 

 геніальність - творчі досягнення людини становлять цілу епоху в житті 

суспільства, у розвитку культури. 

 

Умови розвитку здібностей 

У розвитку здібностей умовно виділяють кілька етапів. Первинний етап у розвитку 

будь-якої здібності пов’язаний з дозріванням необхідних для неї органічних структур або з 

формуванням на їх основі потрібних функціональних органів. Інший етап розвитку 

здібностей визначають особливості мікросередовища і макросередовища. 

1. Необхідними умовами їх становлення в цей період є гра, творча, мотивована і 

різноманітна діяльність, яка повинна знаходитися в «зоні найближчого розвитку» (Л. С. 

Виготський), тобто на межі можливостей дитини. Ця діяльність повинна мати творчий 

характер, оптимальний рівень її важкості для виконавця, належну мотивацію і достатній 

рівень позитивного емоційного настрою під час і після закінчення виконання діяльності. 

Крім того становлення здібностей здійснюється спільно з розвитком вольової сфери людини, 

а також визначається якістю навчання і виховання. 

2. Заняття різними видами творчих ігор в дошкільному дитинстві набувають 

особливого значення для формування спеціальних здібностей у дітей. Саме гри дають 

початковий поштовх до розвитку здібностей. У процесі ігор відбувається розвиток багатьох 

рухових, конструкторських, організаторських, художньо-образотворчих та інших творчих 

здібностей. Причому важливою особливістю ігор є те, що в них, як правило, розвивається не 

одна, а відразу цілий комплекс здібностей. Слід зазначити, що не всі види діяльності, якою 

займається дитина, будь то гра, ліплення або малювання, мають однакове значення для 

розвитку здібностей. Найбільш сприяє розвитку здібностей творча діяльність, яка змушує 

дитину думати. Така діяльність завжди пов’язана зі створенням чогось нового, відкриттям 

для себе нового знання, виявленням в самому собі нових можливостей. Творча діяльність 

зміцнює позитивну самооцінку, підвищує рівень домагань, породжує впевненість у собі і 

почуття задоволеності від досягнутих успіхів. 

3. Важливим моментом розвитку здібностей у дітей виступає комплексність, 

тобто одночасне вдосконалення кількох доповнюючих одне одного здібностей. Розвивати 

якусь одну зі здібностей, не піклуючись про підвищення рівня розвитку інших, пов’язаних з 

нею здібностей, практично не можна. С. Л. Рубінштейн наступним чином сформулював 

основне правило розвитку здібностей людини: «Розвиток здібностей відбувається по спіралі: 

реалізація можливості, яка представляє собою здібність одного рівня, відкриває нові 

можливості для подальшого розвитку здібностей більш високого рівня. Обдарованість 

людини визначається діапазоном нових можливостей, який відкриває реалізація наявних 

можливостей». 

4. Однією з умов є особливості сімейного виховання. Якщо батьки піклуються 

про розвиток здібностей своїх дітей, то ймовірність виявлення у дітей будь-яких здібностей 

вища, ніж коли діти надані самі собі. 

 

 

Лекція №10. «Спілкування» 

 

План. 

1. Спілкування як багатоаспектний процес. Структура спілкування 

2. Інтерактивна, комунікативна та перцептивна сторони спілкування 

3. Поняття про роль і рольові позиції, їх вплив на процес спілкування 
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Спілкування - складний багатоплановий процес встановлення контакту між людьми, 

породження потреби спільної діяльності і включає в себе обмін інформацією, вироблення 

взаємної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння інших членів. 

Структура спілкування - це сукупність основних елементів, з яких складається процес 

спілкування. При цьому структурна характеристика спілкування може бути дана і стосовно 

до основних елементів, і щодо внутрішньої структури кожного з них. 

Відомі різні підходи до проблеми структури спілкування: через виділення рівнів 

аналізу цього явища, через аналіз структурних елементів спілкування в ситуаціях 

безпосередньої взаємодії або через перелік його основних функцій. 

Щодо рівнів аналізу, то Б. Ф. Ломов запропонував три рівні: 

Макрорівень: спілкування являє собою складну мережу взаємозв’язків індивіда з 

іншими людьми і соціальними групами і розглядається як важливий аспект способу життя 

людини (процес спілкування вивчається в інтервалах часу, що порівнюються, зіставляються з 

тривалістю людського життя, при цьому акцент робиться на аналізі психічного розвитку 

індивіда); 

Мезорівень: спілкування розглядається як сукупність цілеспрямованих, логічно 

завершених контактів чи ситуацій взаємодії, які змінюються і в яких виявляються люди в 

процесі життєдіяльності на конкретних часових відрізках свого життя (акцент робиться на 

змістовних компонентах ситуацій спілкування - «у зв’язку з чим» і «з якою метою»; навколо 

цього предмета спілкування розкривається динаміка спілкування, аналізуються вербальні та 

невербальні засоби, етапи спілкування); 

Мікрорівень: увага зосереджується на аналізі елементарних одиниць спілкування як 

взаємодії поведінкових актів (взаємодія охоплює дію одного партнера і протидію іншого, 

наприклад «питання - відповідь», «повідомлення інформації - ставлення до неї», тощо). 

Г. М. Андрєєва визначає структуру спілкування, як виділення в ній трьох 

взаємозалежних факторів: комунікативного (передбачає обмін інформацією між індивідами); 

інтерактивного (організація взаємодії між учасниками спілкування, тобто обмін не тільки 

знаннями, ідеями, а й діями); перцептивного (процес сприйняття і пізнання партнерами один 

одного і встановлення на цій основі взаєморозуміння). 

Б. Д. Паригін розглядає структуру спілкування як взаємозв’язок двох аспектів - 

змістового і формального, тобто комунікацію і взаємодію зі своїм змістом і формою. 

О. О. Бодальов у структурі спілкування виокремлює гностичний (пізнавальний), 

афективний (емоційний) і практичний (діяльний) компоненти. 

Говорячи про структурний аналізі, можна виділити основні компоненти спілкування: 

суб’єкти; засоби; потреби, мотивація і цілі; способи взаємодії, взаємовпливу і відображення 

впливів в процесі спілкування; результати. 

Суб’єкт і об’єкт спілкування. Елементарною умовою спілкування є наявність 

індивідів, які виявляються в змозі налагодити між собою якийсь контакт. Кожен з них може 

бути об’єктом або суб’єктом спілкування. Людина може одночасно виступати і в тій і в іншій 

ролі, в такому випадку фіксуються не особистісні якості індивіда і не характер його 

ставлення до партнера, а відмінність зрізів в спілкуванні з точки зору спостерігача і 



дослідника цього процесу. Як суб’єкт індивід пізнає свого партнера і при цьому сам є 

об’єктом пізнання для іншого. 

Але можна розглядати поняття «суб’єкт» і «об’єкт» в іншій площині: в площині 

ставлення один до одного людей, що спілкуються. У широкому сенсі слова під суб’єктом 

розуміють індивідів, які беруть активну участь в спілкуванні і ставляться до іншого учасника 

спілкування як до цікавого і значимого, рівноправного партнера, а не засобу задоволення 

своїх потреб та інтересів. Тоді спілкування носить функціонально-рольової характер. 

Об’єктом спілкування може бути людина, природа, тваринний світ, середа Але ці об’єкти 

можуть виступати і в якості суб’єктів, якщо ставлення до них емоційно забарвлене. 

Засоби спілкування. Щоб спілкування між індивідами стало можливим, необхідні 

певні засоби, за допомогою яких налагоджується і підтримується зв’язок. Особлива роль 

належить мовленню, якому притаманні змістовність і багатство мовних засобів, культура і 

виразність. 

Дуже важливі і невербальні засоби спілкування: міміка, вираз очей, пантоміма (поза, 

жести, рухи, хода), манера триматися, дистанція між людьми, що спілкуються. Особливо 

виразна людська міміка. Однак сприйняття і розуміння людини людиною - це результат 

комплексного впливу вербальних і невербальних чинників; крім цього, необхідно 

враховувати фізичний вигляд людини, поведінку, зовнішність. 

функції спілкування 

Так, Б. Ф. Ломов виділяє в спілкуванні три функції: 

 інформаційно-комунікативну (полягає в будь-якому обміні інформацією),  

 регуляційно-комунікативну (регуляція поведінки та регуляція спільної 

діяльності в процесі взаємодії) 

 афективно-комунікативну (регуляція емоційної сфери людини). 

Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси формування, передачі і 

прийому інформації. Її реалізація має кілька рівнів: на першому здійснюється вирівнювання 

відмінностей у вихідній інформованості людей, які вступають в психологічний контакт; 

другий рівень передбачає передачу інформації і прийняття рішень (тут спілкування реалізує 

цілі інформування, навчання, тощо); третій рівень пов’язаний із прагненням людини 

зрозуміти інших (спілкування, спрямоване на формування оцінок досягнутих результатів). 

Регуляційно-комунікативна функція полягає в регуляції поведінки. Завдяки 

спілкуванню людина здійснює регуляцію не тільки власної поведінки, а й поведінки інших 

людей, і реагує на їхні дії, тобто відбувається процес взаємного налагодження дій. 

При таких умовах виявляються феномени, властиві спільній діяльності, зокрема, 

сумісність людей, їх спрацьованість, здійснюється взаємна стимуляція і корекція поведінки. 

Цю функцію виконують такі феномени, як імітація, навіювання та ін. 

Афективно-комунікативна функція характеризує емоційну сферу людини, в якій 

виявляється ставлення індивіда до навколишнього середовища, в тому числі і соціальне. 

Можна привести іншу, трохи подібну до попередньої, класифікацію - чотирьох 

елементну модель (А. О. Реан), в якій спілкування утворює: когнітивно-інформаційний 

(прийом і передача інформації), регулятивно-поведінковий (загострює увагу на особливостях 

поведінки суб’єктів, на взаємній регуляції їх дій), афективно-емпатичний (описує 

спілкування як процес обміну і регуляції на емоційному рівні) і соціально-перцептивний 

компоненти (процес взаємного сприйняття, розуміння і пізнання суб’єктів). 

Л. А. Карпенко за критерієм «мета спілкування» виділяє ще вісім функцій, які 

реалізуються в будь-якому процесі взаємодії і забезпечують досягнення в ньому певних 

цілей: 

 контактну: встановлення контакту як стану взаємної готовності до прийому і 

передачі повідомлення і підтримки зв’язку під час взаємодії у формі постійної взаємної 

орієнтованості; 

 інформаційну: обмін повідомленнями (інформацією, думками, рішеннями, 

задумами, станами), тобто прийом - передача яких даних у відповідь на отриманий від 

партнера запит; 



 спонукальну: стимулювання активності партнера по спілкуванню, що 

направляє його на виконання тих чи інших дій; 

 координаційну: взаємне орієнтування та узгодження дій для організації 

спільної діяльності; 

 розуміння: не тільки адекватне сприйняття і розуміння сутності повідомлення, 

але і розуміння партнерами один одного; 

 емотивної: виклик у партнера по спілкуванню потрібних емоційних 

переживань і станів, зміна з його допомогою власних переживань і станів; 

 встановлення відносин: усвідомлення і фіксування свого місця в системі 

рольових, статусних, ділових, міжособистісних та інших зв’язків, в яких належить діяти 

індивіду; 

 здійснення впливу: зміна стану, поведінки, особистісно-змістовних утворень 

партнера (прагнення, думок, рішень, дій, потреб активності, норм і стандартів поведінки, 

тощо). 

Спілкування - складний багатоплановий процес встановлення контакту між людьми, 

що породжуються потребами спільної діяльності і включає в себе обмін інформацією, 

вироблення взаємної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння один одного. 

Виділяють три сторони спілкування (Г. М. Андрєєва) - комунікативну, 

Комунікативна сторона спілкування тісно пов’язана з обміном інформації, проте не може 

бути вичерпно розкрита з точки зору інформаційної теорії. Спілкування — це не тільки 

прийом та передача інформації, а й стосунки принаймні двох осіб, де кожна є активним 

суб’єктом взаємодії. Крім обміну інформацією, відбувається орієнтація на іншого, тобто 

аналізуються мотиви, цілі, установки об’єкта інформації (іншого суб’єкта). В акті 

міжособистісної комунікації важливу роль відіграє значущість інформації, прагнення 

сприймати її загальний зміст. 

Ще одна особливість комунікативного процесу полягає в тому, що завдяки знаковій 

системі партнери по спілкуванню впливають один на одного. При цьому ефективність 

комунікації залежить від міри цього впливу, тобто йдеться про зміну типу відносин, що 

склалися між комунікаторами. Такий вплив випускається з уваги при інформаційному 

підході. 

Комунікативний вплив відбувається за умови прийняття єдиної системи значень усіма 

учасниками акту комунікації. Лише за цієї умови партнери можуть досягти взаєморозуміння. 

Якщо немає такого загального розуміння, можуть виникати перепони в процесі спілкування, 

так звані "комунікативні бар’єри". 

Вони виникають унаслідок дії психологічних факторів - різних диспозицій, установок, 

ціннісних орієнтацій людей, їх індивідуально-психологічних особливостей тощо. 

Таким чином, комунікативний бар’єр - це психологічні перешкоди на шляху 

сприйняття адекватної інформації між партнерами по спілкуванню. 

Як вважають Ю. С. Крижановська і В. П. Третьяков, у процесі ділового спілкування 

можливе виникнення трьох комунікативних бар’єрів та їх різні модифікації: "авторитет", 

"уникнення" і "нерозуміння". Перші забезпечують захист від джерела інформації, останній - 

від самої інформації. 

Бар’єр "авторитет". Розділивши всіх людей на авторитетних і не авторитетних, 

людина довіряє лише першим. Тобто довіра чи недовіра ніби персоніфікуються і залежать не 

від об’єктивності інформації, а від того, хто говорить. Наприклад, люди похилого віку мало 

прислуховуються до порад молодих. 

Довіра залежить від соціального стану, належності до реальної "авторитетної" групи; 

від привабливості, зовнішнього вигляду; доброзичливого ставлення до адресата впливу; 

компетентності, щирості. 

Бар’єр "уникнення". Людина уникає джерела впливу, ухиляється від контактів зі 

співрозмовником, прикладає всі зусилля, щоб не сприймати повідомлення. Щоб 

нейтралізувати цей бар’єр, необхідно: звернути увагу і утримати її. На увагу найбільше 

впливають такі фактори: актуальність і важливість інформації, ЇЇ новизна, нестандартність 



подання, несподіваність, інтенсивність передачі інформації, звучність голосу та його 

модуляція. 

Бар ’єр "нерозуміння". Іноді джерело інформації заслуговує на довіру, але інформація 

"не доходить" (ми не чуємо, не бачимо, не розуміємо її). Виділяють такі бар’єри 

нерозуміння: фонетичний (виникає, коли говорять іноземною мовою; використовують багато 

іноземних слів чи спеціальну термінологію; говорять швидко, незрозуміло, з акцентом); 

семантичний (той, хто говорить, і той, хто слухає, укладають різний зміст у слова, різне їх 

розуміння; використання жаргонних слів тощо); стилістичний (стиль викладу, відповідність 

форми і змісту основним правилам структурування інформації: правилу рамки і правилу 

ланцюжка). 

Суть правила рамки полягає в тому, що початок і кінець інформаційного ряду 

запам’ятовується краще, ніж середина. Рамка в спілкуванні становить початок і кінець 

розмови. При цьому в первинному спілкуванні найбільш важливою частиною розмови є 

початок, а при неодноразовому діловому спілкуванні — кінець розмови. Правило ланцюжка 

грунтується на тому, що вся інформація має бути якимось чином побудована, упорядкована, 

систематизована, з’єднана в ланцюжок; логічний (виникає, коли немає послідовності та 

системи викладу інформації: відсутня внутрішня структура промови; не дотримуються 

основні логічні правила, недостовірна чи недостатня аргументація). 

Інтерактивна сторона спілкування характеризується тим, що співрозмовники 

реалізують взаємодію, тобто планують спільну діяльність, обмінюються діями, виробляють 

форми і норми спільних дій, спрямовані на взаємну зміну їх поведінки, діяльності, відносин, 

установок з метою забезпечення результативності спілкування і вироблення єдиної стратегії. 

Взаємодія є необхідним і обов’язковим елементом спільної діяльності; її основу 

становлять різноманітні міжособистісні контакти і дії. Для взаємодії характерна причинна 

залежність дій партнерів, коли поведінка кожного є одночасно і стимулом, і реакцією на 

поведінку інших. 

Структурними складовими процесу взаємодії в спілкуванні є суб’єкти взаємодії, 

взаємний зв’язок (на основі формальних і неформальних відносин), взаємний вплив, взаємні 

зміни суб’єктів взаємодії (зміна точок зору, поглядів, ставлення тощо). 

У процесі взаємодії кожен прагне орієнтуватися на свої цілі та цілі партнера. Залежно 

від міри врахування у взаємодії цих цілей виділяють такі стратегії поведінки: 

 співпраця — максимальне досягнення учасниками взаємодії своїх цілей; 

 протидія — орієнтація тільки на свої цілі без урахування інтересів партнера; 

 компроміс — часткове, проміжне (іноді тимчасове) досягнення цілей партнерів 

заради збереження умовної рівності та збереження стосунків; 

 поступливість — принесення в жертву своїх потреб для досягнення цілей 

партнерів; 

 ухилення — ухилення від контактів, відмова від досягнення своїх цілей, щоб не 

дати виграти партнеру. 

Серед перерахованих стратегій поведінки немає хороших чи поганих. Усе залежить 

від конкретної ситуації спілкування, інтересів партнерів і ряду інших факторів. 

Ефективність взаємодії залежить також від таких умов, як дистанція в спілкуванні 

(особистісний простір) та позиції в спілкуванні. У структурі дорослої особистості присутні 

три стани "я": "батько", "дорослий", "дитина". Домінування того чи іншого стану впливає на 

характер спілкування між людьми. 

Перцептивна сторона спілкування проявляється в сприйнятті зовнішніх ознак 

співрозмовника, відповідно з його особистісними характеристиками, в інтерпретації і 

прогнозуванні на цій основі його вчинків. 

Найбільш важливими, інформативними є такі властивості, як міміка, експресія (засоби 

прояву почуттів), жести, поза, хода, зовнішній вигляд, особливості голосу та мовлення. 

Важливість і черговість сприйняття цих властивостей співрозмовника, оцінка однієї людини 

іншою значно залежить від індивідуальних, статевих, вікових і професійних відмінностей. 

Діти, наприклад, учаться спочатку розпізнавати за мімікою, потім їм стає доступним аналіз 



вираження емоцій за допомогою жестів. Було встановлено неспівпадання під час сприйняття 

й оцінки керівниками підлеглих і навпаки. 

Основне завдання сприйняття - сформувати перше враження про людину. Воно 

здійснюється під впливом трьох факторів - фактора переваги, фактора привабливості та 

фактора ставлення до спостерігача. 

Дія фактора переваги найчастіше виявляється в умовах нерівності партнерів у тій чи 

іншій сфері - соціальній, інтелектуальній, груповій тощо. Суть його в тому, що партнери по 

спілкуванню схильні систематично переоцінювати різні якості тих людей, які переважають 

їх за якимись параметрами. Якщо ж вони мають справу з партнерами, яких вони, на їх думку, 

в чомусь переважають, то вони їх недооцінюють. Іншими словами, відбувається або загальна 

недооцінка або загальна переоцінка партнера. 

Багато залежить від того, чи подобається нам зовнішність партнера. Якщо так, то ми 

переоцінюємо його психологічні характеристики, якщо ні - недооцінюємо. 

Фактор привабливості забезпечує реалізацію такої схеми: чим більше зовні 

приваблива для нас людина, тим краща вона для нас в усіх відношеннях. Якщо ж людина 

неприваблива, то інші її якості недооцінюються. 

Фактор ставлення до спостерігача регулює включення сприйняття в схему: позитивне 

ставлення до нас викликає тенденцію приписувати партнерові позитивні властивості та 

відкидати, ігнорувати негативні. І навпаки: явне недоброзичливе ставлення викликає стійку 

тенденцію не помічати позитивного і гіперболізувати негативне. 

Формування першого враження - не самоціль, а регулятор подальшої поведінки. Воно 

необхідне для того, щоб визначити головні характеристики співрозмовника і відповідно до 

них визначити конкретну "техніку спілкування". 

 

Соціальні ролі - нормативно схвалені приклади поведінки, яких чекають від кожного, 

хто займає ту чи іншу соціальну позицію. Кожна людина може грати кілька ролей. Взаємодія 

людей, що грають кілька ролей регулюється рольовими очікуваннями - це надії на таку 

поведінку іншої людини, яка відповідає її рольовому статусу. Поведінка людей з 

обопільними очікуваннями називається тактовною. Свідоме ігнорування рольового 

очікування - безтактністю. 

Індивідуальне виконання ролі людиною має певне «особистісне забарвлення», що 

залежить, перш за все, від її знань і вміння перебувати в цій ролі; від її значущості для неї, 

від прагнення більше або менше відповідати очікуванням оточуючих. Діапазон і кількість 

ролей визначаються різноманіттям соціальних груп, видів діяльності і відносин, в які 

включена особистість, і її потребами та інтересами. 

Відрізняються такі види ролей: 

1. ролі соціальні, що обумовлені місцем індивіда в системі соціальних відносин - 

ролі професійні, соціально-демографічні, тощо; 

2. ролі міжособистісні, що обумовлені місцем індивіда в системі міжособистісних 

відносин - лідер, зацькований, тощо; 

3. внутрішньо групова роль - це поведінка, яка очікується від людини членами 

групи, в яку вона входить відповідно до її репутації, надбаної в цій групі. Причому ці ролі 

можуть бути різними в різних групах: Лідер, Дивак, Свій і т.п.; 

4. індивідуальна роль - це поведінка, яку людина очікує від самої себе (відповідно 

до свого «автопортрету»). Іншими словами, в кожній людині прихований властиве їй 

«рольове віяло», тобто набір засвоєних нею психологічних ролей. 

Теорії ролей. 

Дж. Mід вважав, що взаємне пристосування значно спрощується завдяки здатності 

людей формувати уявлення про самих себе як про об’єкти сприйняття, причому цей процес 

забезпечується шляхом прийняття ролей. 

М. Кун стверджує, що індивід формує свою поведінку відповідно до виконуваних 

ролей і займаних статусів в групах, з якими він себе ідентифікує, тобто в його референтних 

групах. Його ставлення до себе як до об’єкта є найкращим індикатором цих планів 

поведінки. Вони є визначальними для самооцінки і оцінки інших. 



Теорія ролей А. Іглі. Він виділяє чотири види ролей: соматичні, психологічні, 

соціальні, трансцендентні. 
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Загальна характеристика поняття “вік” 

Відповідно до розуміння сутності психічного розвитку людини по-різному можна 

відповісти на запитання, що таке вік чи вікова стадія розвитку. 

Скажімо, вікові стадії можна розглядати як незмінні, абсолютні константи, що 

грунтуються на уявленні про психічний розвиток як про природний біологічний процес. 

Можна власне ігнорувати саму наявність вікових стадій, розуміючи під розвитком просте 

накопичення знань та навичок тощо. 

Вік – одна з фундаментальних категорій вікової психології. У вітчизняній психології 

вік розглядається як відносно стійкий відрізок розвитку. 

Вік включає декілька понять: 

1. Календарний (паспортний) вік – кількість років життя людини від народження 

до теперішнього часу. Паспортний (хронологічний) вік дитини не може служити надійним 

критерієм реального рівня її розвитку. 

2. Біологічний вік – ступінь молодості і старості тіла. Буває, сильно відрізняється 

від календарного у будь-який бік. Залежить як від генів, так і від здорового чи навпаки 

способу життя. 

3. Психологічний вік (відповідно до самовідчуття) – наскільки молодою, 

дорослою або старою відчуває і оцінює сама себе людина. 



4. Психологічний вік зі сторони – об’єктивний показник ступеня розвитку 

людини, причому кількісно – зазвичай в роках. Людина у віці – людина середніх років, 

людина літня, в літах, в похилому віці, в поважних, похилих літах. 

Психологічний вік не завжди збігається з календарним або біологічним. 

Психологічний вік визначається багатьма факторами. Основна відмінність дорослого від 

дитини – свідомість і прийняття на себе відповідальності за себе й своє життя. Доросла 

людина спрямована у майбутнє, основне питання її життя не "Чому?", а "Навіщо?". Доросла 

людина будує себе сама, своїми руками прокладаючи собі майбутнє. 

Психологічний вік – певний рівень розвитку психіки, в який включається: 

 розумовий вік. Для визначення розумового віку дітей від 4 до 16 років 

використовується тест Векслера, який включає вербальні й дані в наочній (образній) формі 

завдання. При його застосуванні отримують сумарний "загальний інтелектуальний 

показник". Психолог обчислює IQ – інтелектуальний коефіцієнт; 

 соціальна зрілість – SQ – соціальний інтелект (людина повинна бути 

адаптованою до середовища, яке його оточує); в) емоційна зрілість: довільність емоцій, 

урівноваженість, особистісна зрілість. У реальному житті окремі складові віку не завжди 

збігаються. 

Вік – період розвитку людини, що характеризується сукупністю специфічних 

закономірностей формування організму й особистості. Вік являє собою якісно новий етап, 

якому властива низка змін, що визначають своєрідність структури особистості на певному 

ступені розвитку. Педагогічний досвід, психологічні спостереження. медична практика на 

емпіричних підставах виділяють різні вікові періоди. Існуючі варіанти періодизації вікового 

розвитку умовні, оскільки грунтуються на специфічних для кожного підходу критеріях. 

Психологічні характеристики віку визначаються конкретно-історичними умовами виховання 

та розвитку, особливостями діяльності та спілкування. Межі віку є мінливими і не збігаються 

в різних соціально-економічних умовах. Характер впливу на дитину елементів соціального 

середовища залежить від того, через які психологічні властивості, що розвинулися раніше, 

вони переломлюються. Сукупність цих зовнішніх і внутрішніх умов і визначає специфіку 

віку, а зміна відносин між ними обумовлює необхідність і особливості переходу до 

наступних вікових етапів. 

 

Закономірності психічного розвитку в онтогенезі 

Розвиток психіки - це закономірна зміна психічних процесів у часі, виражена в їх 

кількісних, якісних і структурних перетвореннях. Розвиток психіки реалізується в формі 

філогенезу (розвиток всього виду в процесі еволюції), онтогенезу (розвиток конкретного 

індивіда протягом життя) і функціоналгенезу (розвиток конкретної психічної функції) 

Розвиток психіки в онтогенезі має наступні закономірності: 

1. Гетерохронність психічного розвитку дитини - це нерівномірний, хвильовий 

характер розвитку окремих психічних процесів. Він проявляється в тому, що для кожної 

психічної властивості є специфічний період, коли вона розвивається найбільш інтенсивно. Ці 

періоди - сензитивні (Виготський Л.С.). Наприклад, для розвитку мови сензитивним є період 

до 2-х років, потім можливості і темпи розвитку мови значно знижуються. 

2. Асинхронність психічного розвитку дитини полягає в тому, що різні психічні 

функції мають різні сенситивні періоди і за тривалістю, і за віком їх настання. Наприклад, у 

дошкільнят провідною в психічному розвитку є пам’ять, а у молодшого школяра - мислення. 

Л. С. Виготський про цю особливість висловився наступним чином: для дошкільнят 

подумати значить згадати, а для молодшого школяра згадати означає подумати. 

3. Стадіальність психічного розвитку дитини означає, що окремі етапи розвитку 

мають певну послідовність і взаємопов’язані. Новий етап виникає на основі попереднього і 

вносить свої неповторні риси в психіку дитини. Тому кожна стадія має свою цінність і її не 

можна перестрибувати. Наприклад, ставиться завдання не скоротити період дитинства, а, 

навпаки, збагатити його, щоб розвиток був максимально ефективним. Максимальне 



розкриття всіх можливостей віку для психічного розвитку дитини О. В. Запорожець назвав 

ампліфікацією. 

4. Провідними характеристиками кожної стадії психічного розвитку дитини 

виступають соціальна ситуація розвитку, основні новоутворення психіки і особистості і 

провідна діяльність. Під соціальною ситуацією розвитку розуміється співвідношення 

зовнішніх і внутрішніх умов розвитку психіки (Л. С. Виготський). Вона визначає ставлення 

дитини до навколишнього. 

5. Чергування процесів еволюції та інволюції (наявність стабільних і критичних 

періодів в розвитку, поява новоутворень в кінці кожного віку). Вікові новоутворення - новий 

тип будови особистості та її діяльності, а також психічні зміни, що виникають в певному віці 

і визначають перетворення в свідомості дитини, його внутрішнє і зовнішнє життя. Це ті 

позитивні досягнення, які дозволяють перейти на нові стадії розвитку. 

6. Провідна діяльність забезпечує кардинальні лінії психічного розвитку саме в 

цей період (О. М. Леонтьєв). У цій діяльності формуються основні особистісні та психічні 

новоутворення, відбувається перебудова психічних процесів і виникнення нових видів 

діяльності. Так, наприклад, в предметній діяльності в ранньому віці дитини формуються 

«гордість за власні досягнення», активне мовлення, складаються передумови для виникнення 

ігрової та продуктивних видів діяльності. 

7. У процесі психічного розвитку дитини відбувається диференціація і інтеграція 

психічних процесів, властивостей. Диференціація означає послідовне ускладнення психіки з 

появою новоутворень. Так, після народження найбільш розвиненим психічним процесом є 

відчуття, на його основі виникає сприймання, потім пам’ять, згодом - наочно-дієве мислення 

і уява.  

Інтеграція - зміцнення зв’язків між окремими психічними утвореннями. Так, завдяки 

розвитку свободи з’являються довільна увага, пам’ять, управління емоціями. Дорослий має 

всі види мислення, які в онтогенезі з’явилися послідовно. 

8. Зміна співвідношення детермінант психічного розвитку означає, що з віком у 

дитини змінюється співвідношення біологічних і соціальних факторів його психічного 

розвитку. З розширенням зв’язків дитини з соціальним середовищем (з віком) зростає роль 

соціальних впливів. Змінюються і самі соціальні детермінанти (сім’я, школа, клас, друзі). 

Для людини провідну роль в психічному розвитку відіграє соціальний фактор. 

Суспільство організовує передачу суспільного досвіду через навчання і виховання в 

спеціальних закладах. Навчання і виховання організовуються з урахуванням вікових 

можливостей дитини, а тому необхідно їх вивчати. 

Громадський досвід засвоюється не автоматично, а через активність і діяльність 

дитини. З певного етапу онтогенезу дитина вчиться сама регулювати свій розвиток. Її 

особистість поряд з біологічними і соціальними чинниками, стає окремою детермінантою 

психічного розвитку. 

9. Психічний розвиток дитини неможливий без пластичності психіки - тобто її 

здатності до змін. Наприклад, вади зору, слуху компенсуються посиленим розвитком дотику, 

нюху. З віком пластичність психіки знижується. Так, дитина може опанувати будь-яку мову, 

в залежності від соціального оточення і раси або національності. Про дорослого так сказати 

ми не можемо. 

10. Розвиток психіки в жіночому організмі відбувається швидше, ніж в чоловічому 

(дівчатка «дозрівають» раніше хлопчиків). 

 

Проблема співвідношення біологічних і соціальних факторів психічного розвитку в 

онтогенезі 

Онтогенез - процес індивідуального розвитку організму. Виділяють дві групи 

факторів, які визначають розвиток психіки в онтогенезі: біологічні та соціальні. 

1. Біологічні - спадковість (біологічна передача генних характеристик від батьків 

до потомства). 



2. Соціальні - це вплив суспільства, в якому зростає дитина, його культурні 

традиції, рівень розвитку науки і мистецтва, основні релігійні течії. 

Існують 4 основні підходи в поясненні співвідношення біологічних і соціальних 

факторів психічного розвитку в онтогенезі: 

I. Біогенетичний підхід (Ст. Холл, Е. Торндайк, К. Бюлер, Е. Майер, А. Дженсен, 

З. Фройд, В. Штерн та ін.) 

Процес психічного розвитку цілком визначається спадковістю. Всі причини того чи 

іншого типу поведінки треба шукати в біології людини, в особливих генетичних структурах. 

Роль соціальних чинників - хоча б не заважати розвитку спадковості, в ідеалі - сприяти. 

Мінуси такого підходу: недооцінка соціальних факторів: «по спадковості людина отримує 

певні ознаки в готовому вигляді», а насправді вона отримує лише задатки. 

II. Соціогенетичний (Е. Дюркгейм, Л. Леві-Брюль, Дж. Локк). 

Народжена людина - «табула раса» (чиста дошка) і її повністю формує соціум, 

значення біологічних факторів повністю заперечується. Мінуси такого підходу: 

новонароджений - не чиста дошка; недооцінка біологічних факторів (соціальний фактор не 

має фатального впливу). Найбільш яскраво суть подібних концепцій висловив В. Штерн. У 

запропонованому ним трактуванні принцип рекапитуляции охоплює і еволюцію психіки 

тварин, і історію духовного розвитку суспільства. 

III. Теорія конвергенції (рівноваги) 

В рамках даного підходу визнавався рівноцінний вплив на розвиток психіки 

спадковості і середовища (50% на 50%): здібності людині даються не в готовому вигляді, 

моральність не залежить від спадковості. 

IV. Вітчизняний (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, Г. С. Костюк) 

В рамках цього підходу визнавалося, що людина - істота біосоціальна. Процес 

психічного розвитку відбувається на основі задатків (анатомо-фізіологічні особливості, 

особливості нервової системи) в соціальних умовах при активній взаємодії з середовищем. 

Соціальний фактор визнавався провідним. 

Періодизація психічного розвитку людини. Різні підходи до проблеми періодизації 

Періодизація психічного розвитку - виділення в цілісному життєвому циклі людини 

послідовності стадій (періодів) психічного розвитку. 

Науково обгрунтована періодизація повинна відображати внутрішні закономірності 

самого процесу розвитку (Л. С. Виготський) і відповідати наступним вимогам: 1) описувати 

якісну своєрідність кожного періоду розвитку і його відмінності від інших періодів; 2) 

визначати структурний зв’язок між психічними процесами і функціями в рамках одного 

періоду; 3) встановлювати інваріантну послідовність стадій розвитку; 4) періодизація 

повинна мати таку структуру, де кожний наступний період заснований на попередньому, 

включає і розвиває його досягнення. 

Відмінними рисами багатьох періодизацій психічного розвитку є їх односторонній 

характер (відрив розвитку особистості від розвитку інтелекту). Л. С. Виготський розрізняв 

три групи періодизацій: за зовнішнім критерієм, за одним і за кількома ознаками дитячого 

розвитку. 

Для першої групи характерна побудова періодизації на основі зовнішнього, але 

пов’язаного з самим процесом розвитку критерієм. Прикладом можуть служити періодизації, 

створені за біогенетичним принципом. Відповідно до цієї позиції онтогенез в короткому і 

стислому вигляді повторює філогенез. Один з варіантів - періодизація В. Штерна, яка 

грунтується на теорії рекапітуляції. 

У другій групі періодизацій використовується не зовнішній, а внутрішній критерій. 

Цим критерієм стає будь-яка одна сторона розвитку, наприклад розвиток кісткових тканин в 

періодизації П. П. Блонського і розвиток дитячої сексуальності у 3. Фройда, Е. Еріксона. 

П. П. Блонський вибрав об’єктивну ознаку - появу і зміну зубів. Дитинство ділиться 

тому на три епохи: беззубе дитинство (до 8 місяців - 2,5 років), дитинство молочних зубів 

(приблизно до 6,5 років) і дитинство постійних зубів (до появи зубів мудрості). 

З. Фройд вважав головним джерелом, двигуном людської поведінки несвідоме, 

насичене сексуальною енергією. Сексуальний розвиток, визначає розвиток всіх сторін 



особистості і може служити критерієм вікової періодизації. З. Фройд виділив наступні стадії 

психосексуального розвитку: оральна стадія (0-2 роки); анальна стадія (2-3 роки); фалічна 

стадія (4-5 років); латентна стадія (6-12 років); генітальна стадія (12-18 років). 

Періодизація Е. Еріксона включає послідовність з 8 стадій, на кожній з яких в 

залежності від успішності вирішення психосоціальної кризи відбувається формування 

особистісної якості або в його позитивному значенні, або як патологічної властивості, 

внаслідок чого потенціал розвитку особистості на даній стадії виявляється нереалізованим. 

Перша стадія передбачає розв’язання кризи шляхом вибору між довірою і недовірою 

особистості до світу (0-1 рік), друга стадія - формування автономії проти сорому і сумніву (2-

3 роки), третя стадія - ініціативності проти почуття провини (4-6-7 років), четверта стадія - 

вміння і компетентності проти почуття неповноцінності (8-13 років), п’ята - формування 

особистісної ідентичності проти змішання ідентичності (14 - 19 років), шоста - близькості і 

любові проти ізоляції і відкидання (19-35 років), сьома - продуктивності проти стагнації і 

засто (35-60 років) і восьма - цілісності і мудрості особистості проти дезінтеграції і розпаду 

(старше 60 років). 

У третій групі периодизаций періоди вікового розвитку виділяються на основі 

декількох суттєвих особливостей цього розвитку. Прикладом можуть служити періодизації 

Л. С. Виготського і Д. Б. Ельконіна. 

В основу періодизації психічного розвитку дитини Л. С. Виготський поклав поняття 

провідної діяльності, яка характеризується трьома ознаками: 

1. Вона повинна бути змістоутворюючою для дитини. 

2. У контексті цієї діяльності складаються базові відносини з дорослими і 

однолітками. 

3. У зв’язку з освоєнням провідної діяльності виникають основні новоутворення 

віку (коло здібностей, які дозволяють цю діяльність реалізовувати, наприклад, мова). 

Наступні критерії - соціальна ситуація, розвитку вікові новоутворення. 

Згідно Д. Б. Ельконін, періодизація психічного розвитку в дитячому віці включає три 

епохи, кожна з яких складається з двох пов’язаних між собою періодів, причому в першому 

відбувається переважний розвиток мотиваційно-потребової сфери, а в другому - 

інтелектуально-пізнавальної. 

Епохи розділені між собою кризами перебудови відносин особистість-суспільство, а 

періоди - кризами самосвідомості. Епоха раннього дитинства починається кризою 

новонародженості (0-2 міс.) і включає дитинство, провідною діяльністю якого є ситуативно-

особистісне спілкування, криза першого року і ранній вік, де провідною є предметна 

діяльність. Епоха дитинства, відокремлена від епохи раннього дитинства кризою трьох років, 

включає дошкільний вік (провідна діяльність - сюжетно-рольова гра), криза семи років і 

молодший шкільний вік (провідною є навчальна діяльність). Криза 11-12 років розділяє 

епохи дитинства і підліткового віку, в якому молодший підлітковий вік з інтимно-

особистісним спілкуванням як провідною діяльністю змінюється старшим підлітковим віком, 

де провідною стає навчально-професійна діяльність. 

На думку Д. Б. Ельконіна, зазначена схема періодизації відповідає дитячому і 

підлітковому віку, а для періодизації зрілого віку необхідно розробити іншу схему при 

збереженні загальних принципів періодизації. Періодизація зрілого віку життєвого циклу 

вимагає визначення самого поняття «дорослість» як особливого соціального статусу, 

сполученого з певним рівнем біологічної зрілості, рівнем розвитку психічних функцій і 

структур. Успішність вирішення завдань розвитку, як системи специфічних для кожного віку 

соціальних вимог і очікувань, що пред’являються суспільством до індивіда, визначає його 

перехід на кожну нову вікову ступінь зрілості (Р. Хевігхерст). Періодизація зрілого віку 

включає ранню зрілість (17-40 років), середню зрілість (40-60 років), пізню зрілість (старше 

60 років) з перехідними періодами, що носять характер криз (Д. Левінсон, Д. Бромлей, Р. 

Хевігхерст). 
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Значення ранніх етапів розвитку дитини в становленні особистості 

Ранні етапи розвитку дитини включають в себе три вікових періоди - 

новонародженість (0-2 міс.); дитинство (2 міс. - 1 м) і раннє дитинство (1-3 р). 

Можна виділити наступні особливості розвитку дитини на ранніх етапах її життя. 

1. Народження дитини (його особливості та характеристика) є відправною 

точкою в розвитку особистості. Акт народження - це перший прояв базальної вольової 

регуляції особистості, і воно визначає стратегію життя дитини (пасивну, яка очікує при 

штучних пологах і активнішу при природніх). 

2. На ранніх етапах розвитку дитини важливо, щоб було сформоване базове 

відчуття безпеки, яке дозволить в подальшому займати активну життєву позицію людини і 

вільно проявляти себе. Запорукою цього є фізична і емоційна доступність матері і 

задоволення всіх потреб дитини. 

3. У дитячому віці (Е. Еріксон) у людини формується почуття довіри чи недовіри 

до навколишнього світу (людей, речей, явищ), яке людина пронесе через усе життя. Почуття 

відчуженості виникає при дефіциті уваги, любові, ласки, при жорстокому поводженні з 

дітьми. У цьому ж віці формується почуття прив’язаності, від типу прихильності (Дж. 

Боулбі) залежить характер відносин особистості з іншими людьми в дорослому житті. 

Виділяють 3 фази процесу формування дитячої прихильності: 1) малюк шукає близькості з 

будь-якою людиною; 2) дитина вчиться відрізняти знайомих людей від незнайомих; 3) 

почуття прихильності виникає до тих людей, які особливо значущі для дитини. Соціальне 

спілкування, відчуття комфорту сприяє формуванню дитячої прихильності більше, ніж 

своєчасне годування, так як надають цьому почуттю суто людський характер. 

4. Важливим етапом у розвитку особистості дитини є криза 1 року, коли освоєне 

прямоходіння і автономне мовлення дають можливість дитині частково компенсувати 

залежний характер відносин з дорослими (перш за все з матір’ю) і знайти фізичну 

самостійність. Процес емансипації від дорослого - це одне з найважливіших завдань 



розвитку дитини, яке починається з кризи 1 року і завершується підліткових кризою. У три 

роки дитина проживає кризу, яка дає їй можливість отримати часткову і психологічну 

самостійність - «Я - сам». Це найважливіший етап у розвитку самосвідомості дитини. Криза 

трьох років характеризується за Л.С. Виготським: негативізмом, норовистістю, впертістю, 

знеціненням, ревнощами, деспотизмом в поведінці дитини. Симптоми кризи посилюються 

якщо батьки не підтримують або обмежують прояви самостійності дитини. За Е. Еріксоном в 

даному віці може розвинутися одна з наступних протилежних тенденцій: почуття 

незалежності (якщо батьки дають свободу в діях дитини, не обмежують її активність 

великою кількістю заборон) або ж відчуття сорому і сумніву (якщо активність дитини 

припиняється батьківськими заборонами). 

5. Діти у віці від 1 до 3 років все ще залежать від батьків, вони постійно хочуть 

відчувати фізичну близькість батька і матері. Важливе значення має тактильний контакт. 

Дитина освоює мову відчуттів. Якщо дана потреба не задоволена, людина залишається 

тактильно бездушною, у неї виникають порушення в розвитку емоційної сфери, які можуть 

уповільнювати і розвиток пізнавальної сфери дитини. 

Роль навчання в психічному розвитку дитини. Поняття «зони актуального» і «зони 

найближчого розвитку» 

Навчання - це спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів і учнів, 

спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток 

розумових сил і потенційних можливостей учнів, закріплення навичок самоосвіти відповідно 

до поставлених цілей. 

Ознаки процесу навчання: двосторонній характер; спільна діяльність вчителів та 

учнів; керівництво з боку вчителя; спеціальна планомірна організація і управління; цілісність 

і єдність; відповідність закономірностям вікового розвитку учнів; управління розвитком і 

вихованням учнів. 

Психічний розвиток не відбувається сам по собі, незалежно від навчання. Про 

провідну роль навчання в розвитку говорив Л. С. Виготський., Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, 

П. Я. Гальперін, Г. С. Костюк та ін. 

Л. С. Виготський стверджував, що вхід до свідомості можливий тільки через 

мовлення. Процес психічного розвитку (перебудова системної структури свідомості) 

обумовлений зміною рівня розвитку узагальнень (смислової сторони). Розвиваючи значення 

слів, підвищуючи рівень узагальнень (через мовне спілкування людей), можна змінювати 

системну будову свідомості, тобто управляти розвитком свідомості через навчання. 

Навчання є внутрішньо необхідний і загальний момент у процесі розвитку у дитини 

властивостей, що історично притаманні людині. 

На думку Л. С. Виготського, навчання повинно враховувати досягнутий рівень 

розвитку, проте не для того, щоб на тому зупинитися, а щоб зрозуміти, куди спрямувати 

розвиток, яким повинен бути наступний крок. У дитини є якийсь рівень актуального 

розвитку (наприклад, вона може вирішити задачу самостійно, без допомоги дорослого) і 

рівень потенційного розвитку (рішення задачі можливо у співпраці з дорослим). Навчання 

завжди має випереджати психічний розвиток, вести його за собою. 

Зона найближчого розвитку - характеризує процес підтягування психічного розвитку 

слідом за навчанням. Ця зона визначається вмістом таких завдань, які дитина може вирішити 

лише за допомогою дорослого, але після набуття досвіду спільної діяльності вона стає 

здатною до самостійного вирішення аналогічних завдань. 

Зона актуального розвитку - це психічні функції, уміння та навички дитини, які вже 

сформувалися, дозріли, причому дитина виконує завдання, пов’язані з цими вміннями і 

навичками без допомоги дорослих. 

 

Особливості розвитку самооцінки дітей різних вікових періодів. Причини формування 

неадекватної самооцінки 

Самооцінка - оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед 

інших людей, цінність, приписувана нею собі або окремим своїм якостям. Самооцінка буває 

двох видів: адекватна і неадекватна, яка в свою чергу ділиться на занижену і завищену. 



Самооцінка залежить від співвідношення таких компонентів, як досягнення і рівень 

домагань. Якщо рівень домагань вище досягнень особистості, то можна говорити про 

наявність низької самооцінки, якщо досягнення особистості перевищують рівень домагань, 

то є підстави говорити, що у даної особистості висока самооцінка. 

Дитинство. У цьому віці формується самовідчуття, тобто те, як дитина відчуває себе 

на руках у батьків. Воно може бути 2-х видів - позитивне (прийняття себе, висока активність) 

і негативне самопочуття (немає ніякої активності щодо себе). Процес формування зачатків 

самооцінки в цьому віці повністю залежить від ставлення до дитини матері: якщо мати 

приймає дитину, активно взаємодіє з ним, то у дитини швидше буде переважати позитивне 

самопочуття. 

Раннє дитинство. З’являється первинна самооцінка (усвідомлення не тільки свого Я, а 

й того, що Я - хороший). Самооцінка в цьому віці, за умови нормального розвитку дитини, 

максимально завищена, що дозволяє дитині не боятися пробувати нове, активно пізнавати 

навколишній світ. Зберігається пряма залежність самооцінки дитини від оцінки її батьками. 

Якщо батьки не обмежують пізнавальну активність дитини великою кількістю заборон, то 

розвиток самооцінки йде в нормальному для даного віку руслі. Якщо ж батьки багато 

забороняють дитині, то швидше у неї з’явиться ставлення до себе, як до нездатної на щось, 

що є прямою вказівкою на занижену самооцінку. На даному етапі самооцінка адекватно не 

формується, а формується оцінка дорослим як «добре-погано». 

Дошкільник. Самооцінка з’являється в 2 половині періоду на основі чисто емоційної 

самооцінки (я хороший) і раціональної оцінки чужої поведінки. Дитина набуває вміння 

оцінювати вчинки інших, а потім свої власні. Це етап критичності, тобто здатності 

усвідомлювати відмінності між добре і погано, саме оцінювати критично і зіставляти 

отриману інформацію зі своїм установкам і ідеалам. А також виходячи з цього зіставлення 

формувати свою поведінку, визначати цілі і програму дії дитини і позначається на розвитку 

уявлення дитини про себе. Одна з ознак: «У мене не виходить, я не зможу», або відмова 

виконувати якусь діяльність. Самооцінка неадекватна. І в залежності від попередніх етапів 

завищена або занижена. На цьому етапі розвивається ябеднічество - помічати щось за 

іншими, критика іншого як подальший етап самокритики. Адекватна самооцінка формується 

при гармонійному поєднанні знань з власного досвіду і зі спілкування з дорослими і 

однолітками. До 7 років самооцінка стає адекватною. 

Молодший школяр. Самооцінка залежить від частоти спілкування з однолітками і 

його продуктивності. Проблема шкільної успішності в цьому віці істотно впливає на 

розвиток самооцінки. Діти орієнтовані на вчителя. Оцінка успішності є, по суті, оцінкою 

особистості в цілому і визначає статус. Якщо молодші школярі звертаються до друзів за 

допомогою, формується висока самооцінка. І навпаки - дражнять, формується низька 

самооцінка. 

Підлітки. Самооцінка нестійка через постійне порівняння з оточуючими однолітками, 

проявляється тенденція до ситуативності самооцінки (підвищується в ситуації успіху, 

знижується в ситуації невдачі). Максимально високого рівня досягає критика та 

самокритика. У дівчат більше самокритика (не можу бути зовсім хорошою, то я буду зовсім 

поганою). Хлопчики більш обережні в твердженнях на рахунок поведінки. Найбільш 

сензитивний вік для розвитку підліткових комплексів, особливо підлітки критичні до своєї 

зовнішності, в зв’язку з формуванням образу фізичного «Я». 

Юнацький вік. Самооцінка стабілізується, в основному адекватна, залежить від 

загальної ситуації й індивідуальних ціннісних орієнтацій. У процесі формування самооцінки 

юнаки більше спираються на власну думку і свої реальні досягнення. 

Причини формування неадекватної самооцінки: 

 завищений або занижений рівень домагань як з боку самої особистості, так і з 

боку оточуючих. Особливо гостро вплив оточення на самооцінку дитини проявляється на 

ранніх етапах розвитку; 

 стиль сімейного виховання (авторитарний, потурання); 

 психічна та фізична недостатність; 



 обмежене коло спілкування і діяльності, що створюється батьками. Діти не 

відвідують гуртків, не зайняті роботою по дому; 

 занижені або завищені оцінки, що даються дитині іншими людьми, чинять 

негативний вплив на дітей, що володіють підвищеною сугестивністю; 

 відсутність традиції оцінювати і контролювати дії і вчинки однокласників 

призводить до відмови від формування правильності критеріїв оцінки і самооцінки; 

 випадкові успіхи і невдачі. 
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Соціальна ситуація розвитку та новоутворення в психіці немовляти. Криза одного 

року 

Соціальна ситуація розвитку немовляти (2 міс. - 1 рік) визначається повною 

біологічної залежністю від дорослого. Л. С. Виготський назвав соціальну ситуацію «Ми». 

Тут можна говорити про нерозривну єдність дитини і дорослого. Дитина нічого не може без 

дорослої людини. Життя і діяльність дитини як би вплетені в життя і діяльність дорослого, 

який доглядає за нею. Загалом, це ситуація комфорту, і центральний елемент цього комфорту 

- доросла людина. Як зауважив Д. Б. Ельконін, пустушка і погойдування - замінники 

дорослого, говорять дитині: «Все спокійно!», «Все в порядку!», «Я тут». 

Соціальна ситуація нерозривної єдності дитини і дорослого містить в собі протиріччя: 

дитина максимально потребує дорослого і, в той же час, не має специфічних засобів впливу 



на нього. Це протиріччя вирішується протягом усього періоду дитинства в ході 

безпосереднього емоційного спілкування дитини й матері. З боку дитини можна спостерігати 

виникнення перших форм впливу на дорослого. Так, дуже скоро голосові реакції дитини 

набувають характер емоційно активного призову, пхикання перетворюється в поведінковий 

акт, що спрямований на дорослу людину. Це ще не мовлення у власному розумінні слова, 

поки це лише тільки емоційно-виразні реакції. 

Спілкування в цей період повинне носити емоційно-позитивний характер. Тим самим 

у дитини створюється емоційно-позитивний тонус, що служить ознакою фізичного і 

психічного здоров’я. 

До кінця віку з’являються головні новоутворення - прямоходіння і автономне 

мовлення (зрозуміле тільки близьким людям, які постійно взаємодіють з дитиною). Завдяки 

тому, що дитина знаходить можливість пересуватися самостійно, простір її життєдіяльності 

збільшується, розширюється число предметів, які дитина може дістати самостійно. 

В 4 місяці з’являється реакція на новизну (за М. П. Денисовою). Реакція на новизну - 

це різна сенсорна реакція, вона в тому числі полягає в тривалості утримання погляду на 

новому предметі. 

У 5 місяців з’являється акт хапання. Акт хапання - це поведінковий акт, а поведінка 

передбачає обов’язкову участь орієнтування. Тому для того, щоб виникло хапання, 

необхідно, щоб рука перетворилася в орган дотику. 

На основі акта хапання розширюються можливості маніпулювання з предметом, а у 

віці від 4 до 7 місяців виникають результативні дії: просте переміщення предмета, 

видобування з нього звуків. 

У віці 7-10 місяців формуються співвідносні дії: дитина може маніпулювати з двома 

об’єктами одночасно. 

Завдяки цьому спілкування стає ситуативно-діловим (М. І. Лісіна). Починаючи з 

другого півріччя життя, дитина більше не погоджується просто «обмінюватися з дорослим 

ласками». Їй тепер вже потрібно, щоб дорослий «співпрацював» з нею у справі, 

організовував її, допомагав у важку хвилину, підбадьорював при неуспіху, хвалив за 

досягнення. 

До 9 місяців (початок кризи одного року) дитина стає на ніжки, починає ходити. 

Вперше відбувається розділення єдиної соціальної ситуації «Ми», тепер не мама веде 

дитину, а вона веде маму, куди хоче. Ходьба - перше основне новоутворення дитячого віку, 

що знаменує собою розрив старої ситуації розвитку. Мовлення, як і всі новоутворення віку, 

має перехідний характер. Це автономне, ситуативне, емоційно забарвлене мовлення, 

зрозуміле тільки близьким. 

Друге основне новоутворення цього віку - поява першого слова. Це мовлення, воно 

являє собою нову якість, яка може служити критерієм того, що стара соціальна ситуація 

розвитку дитини розпалась. Там, де була єдність, стало двоє: дорослий і дитина. Між ними 

виріс новий зміст - предметна діяльність. 

Симптомом кризи одного року є загальний регрес діяльності дитини: порушення 

біоритмів (фази сну / неспання), порушення задоволення вітальних потреб (почуття голоду), 

емоційні аномалії (плаксивість, похмурість, образливість). 

Зовнішні прояви кризи: у дитини з’являються афективні реакції, коли дорослий її не 

розуміє або щось забороняє робити. Дитина стає неспокійною, з’являються перші прояви 

самостійності. 

Внутрішні причини кризи: наростання протиріччя між потребами в пізнанні 

навколишнього світу і тими можливостями, якими дитина володіє. Як підкреслював Д. Б. 

Ельконін, в кінці першого року життя соціальна ситуація повної нероздільності дитини з 

дорослим вибухає зсередини. У ній з’являються двоє: дитина і дорослий. В цьому і полягає 

суть кризи першого року життя. 

Таким, чином, можна підкреслити, що в своєму розвитку однорічна дитина проходить 

такі етапи, як: 

 поява стійко привабливих предметів і ситуацій; 



 новий спосіб пересування, що потрапляє в центр уваги дитини, стає особливим 

предметом потреби; 

 заборона (або відстрочення) задоволення бажання, що приводить до 

гіпобуліческої (вольової) реакції в поведінці і до появи прагнення як характеристики 

психічного життя; 

 слово означає утримуваний афект. 

 

Загальні особливості психічного розвитку дитини протягом раннього віку 

Ранній вік це період життя від 1 до 3 років. У цей період у дитини з’являється новий 

провідний вид діяльності - предметно-маніпулятивна, або предметно-орудійна діяльність, в 

якій вона дізнається призначення предметів за допомогою взаємодії з дорослим. 

Розумовий розвиток. Основними умовами розвитку і вдосконалення розумової 

діяльності в ранньому віці є чуттєво-рухова активність. Сприйняття зовнішнього світу на 

даній стадії розумового розвитку егоцентричне ( «Я центр всесвіту», «Весь світ обертається 

навколо мене»). Дитина 1,5-2 років вже усвідомлює свою відособленість, відокремленість від 

інших людей і предметів, а також розуміє, що деякі події можуть відбуватися і незалежно від 

їх бажань. 

Засвоєння мови. Словниковий запас дітей за період раннього дитинства збільшується 

з десятків слів до півтори тисячі. До трьох років дитина: часто задає питання дорослим; 

користується дво-трьослівнимі реченнями; кажучи, висловлює свої враження, думки; 

договорює звуки, склади, слова при читанні; розуміє значення простих прийменників і 

множини; знає час доби; називає кольори. Умовою успішного мовного розвитку дитини є 

мовна стимуляції в сім’ї. 

Виникнення самосвідомості. Перші уявлення про себе виникають у дитини до року. 

Це уявлення про частини свого тіла, але узагальнити їх малюк поки не може. До півтора 

років дитина може впізнавати себе в дзеркалі, освоює своє відображення і зовнішність. 

Подальший розвиток самосвідомості пов’язаний з усвідомленням своїх бажань і взагалі 

мотивів діяльності. Це допомагає дитині перейти на наступний щабель у розвитку 

самосвідомості - відокремити себе від своїх дій. До трьох років дитина проявляє зачатки 

самосвідомості, у неї розвивається домагання на визнання з боку дорослих. Позитивно 

оцінюючи ті чи інші дії, дорослі надають їм привабливість в очах дітей, пробуджують в дітях 

бажання заслужити похвалу, визнання. До 3 років дитина починає використовувати 

займенник «Я», засвоює своє ім’я, стать. Ідентифікація з власним ім’ям виражається в 

особливому інтересі до людей, які носять таке ж ім’я. 

Статева ідентифікація. Хлопчики і дівчатка розвиваються паралельно і проходять 

однакові етапи, між малюками чоловічої і жіночої статі більше схожості, ніж відмінностей. 

Відмінності починають з’являтися до кінця раннього дитинства і обумовлені вони 

соціалізацією дитини. До 3 років дитина вже знає, хлопчик він чи дівчинка. Подібні знання 

діти черпають зі спостережень за поведінкою батьків, старших братів і сестер. Це дозволяє 

дитині зрозуміти, яких форм поведінки відповідно до її статевої приналежності чекають від 

нех оточуючі. 

Емоційний розвиток. На даному віковому етапі реакції дитини досить імпульсивні, 

вираз емоцій носить безпосередній характер. Діти діють не замислюючись, під впливом 

емоційних переживань, що миттєво виникли. Домінуюче в ранньому віці сприйняття 

афективно забарвлене, що обумовлює можливість емоційного реагування дітей тільки на ті 

події, що безпосередньо сприймаються. Емоції дитини нестійкі і швидко минущі, вона не 

може їх контролювати і стримувати, обмежують їх тільки покарання і заохочення дорослих. 

Яскраві емоційні переживання виникають у зв’язку з безпосередніми бажаннями 

дитини, з уміннями і результатами, характерними для самостійності людини, що свідчить 

про подальшу соціалізацію емоцій. Емоції в багатьох випадках відображають рівень 

задоволення всезростаючих потреб дітей (пізнавальних, рухових тощо). Після 2 років 

емоційна реакція стає набагато яскравіше. Збільшується емоційне зараження дітей один від 

одного і емоційна чуйність по відношенню до іншої дитини. У 2-3 роки з’являються 

соціальні форми гніву - ревнощі і заздрість. Діти сердяться і плачуть, якщо їх мати у них на 



очах пестить чужу дитину. В результаті соціальних контактів з’являється радість як вираз 

базової емоції задоволення. 

За даними Ю. А. Макаренко, вже у віці 2-3 років діти можуть зображати емоції, 

підбирають мімічні засоби для вираження радості, гніву, відрази, засмучення, подиву, 

сорому. 

У дітей 3 років з’являється гордість за свої досягнення (М. І. Лісіна). Діти прагнуть 

продемонструвати свої успіхи дорослому. Якщо це не вдається, то їх радісні переживання з 

приводу успіху істотно затьмарюються. Виникає образа з приводу ігнорування або 

невизнання успіху дорослими, прагнення до перебільшення успіху, хвастощів. У той же час 

Т. В. Гуськова і М. Г. Єлагіна відзначають, що незаслужена похвала викликає у дітей 2-3 

років збентеження, незручність. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві визначається можливістю і 

необхідністю пізнання світу речей. До трьох років у дітей складаються наступні 

новоутворення віку: зачатки самосвідомості, розвиток Я-концепції, самооцінка. Дитина 

проробляє 90% роботи по засвоєнню мови. За три роки людина проходить половину шляху 

свого психічного розвитку. 

Мотиваційна сфера. Провідною потребою даного віку є потреба у співпраці з 

дорослим, його заохочення і любові. 

 

Поняття «кризового періоду» в розвитку психіки людини. Характеристика кризи 3-х 

років 

Однією з основних закономірностей психічного розвитку є нерівномірність. Є періоди 

щодо спокійні, або стабільні, а є так звані критичні. 

Для критичних періодів характерні такі особливості: 

1. Межі, що відокремлюють початок і кінець кризи від суміжних періодів, вкрай 

нечіткі. Криза виникає непомітно, дуже важко визначити момент її настання і закінчення. 

Різке загострення (кульмінація) спостерігається в середині кризи. В цей час криза досягає 

апогею. 

2. Важковиховуваність дітей в критичні періоди свого часу послужила 

відправною точкою їх емпіричного вивчення. Спостерігається норовистість, падіння 

успішності і працездатності, зростання кількості конфліктів з оточуючими. Внутрішнє життя 

дитини в цей час пов’язане з болісними переживаннями. 

3. Негативний характер розвитку. Відзначено, що під час криз, на відміну від 

стабільних періодів, відбувається швидше руйнівна, ніж творча робота. Дитина не стільки 

набуває, скільки втрачає з набутого раніше. Однак виникнення нового в розвитку неодмінно 

означає відмирання старого. Одночасно в критичні періоди спостерігаються і конструктивні 

процеси розвитку. Л. С. Виготський назвав це новоутвореннями. Новоутворення критичних 

періодів носять перехідний характер, тобто вони не зберігаються в тому вигляді, в якому 

виникають, наприклад, автономне мовлення у однорічних дітей. 

Криза 3 років. На підході до кризи присутня чітка когнітивна симптоматика: 

 гострий зацікавленість своїм відображенням в дзеркалі; 

 дитина переймається своєю зовнішністю, зацікавлена тим, як вона виглядає в 

очах інших. У дівчаток з’являється інтерес до нарядів; хлопчики починають проявляти 

заклопотаність своєю ефективністю, наприклад, в конструюванні. Гостро реагують на 

невдачу. 

Криза 3-х років належить до гострих. Дитина некерована, впадає в лють. Поведінка 

майже не піддається корекції. Період важкий як для дорослого, так і для самої дитини. 

Симптоми називають семізвездієм кризи 3 років. 

1. Негативізм - реакція не на зміст пропозиції дорослих, а на те, що вона йде від 

дорослих. Прагнення зробити навпаки, навіть всупереч власним бажанням. 

2. Упертість. Дитина наполягає на чомусь не тому, що хоче, а тому, що вона 

цього зажадала, вона зв’язана своїм первинним рішенням. 

3. Непоступливість. Вона безособова, направлена проти норм виховання, способу 

життя, який склався до трьох років. 



4. Свавілля. Прагне все робити сам. 

5. Протест-бунт. Дитина в стані війни і конфлікту з оточуючими. 

6. Симптом знецінення виявляється в тому, що дитина починає лаятися, 

дратувати і обзивати батьків. 

7. Деспотизм. Дитина змушує батьків робити все, що вона вимагає. По 

відношенню до молодших сестер і братів деспотизм виявляється як ревнощі. 

Криза 3-х років протікає як криза соціальних відносин і пов’язана із становленням 

самосвідомості дитини. З’являється позиція «Я сам». Дитина пізнає відмінність між 

«повинен» і «хочу». 

Якщо криза протікає мляво, це говорить про затримку в розвитку афективної і 

вольовий сторін особистості. У дітей починає формуватися воля, яку Е. Еріксон назвав 

автономією (незалежністю, самостійністю). Діти перестають потребувати опіки з боку 

дорослих і прагнуть самі робити вибір. Почуття сорому і невпевненості замість автономії 

виникають тоді, коли батьки обмежують прояви незалежності дитини, карають або 

висміюють всякі спроби самостійності. 

Зона найближчого розвитку дитини полягає в отриманні "можу": вона повинна 

навчитися співвідносити своє «хочу» з «повинна» і «не можна» і на цій основі визначити 

своє "можу". Криза затягується, якщо дорослий стоїть на позиції «хочу» (вседозволеність) 

або «не можна» (заборони). Слід надати дитині сферу діяльності, де б вона могла проявляти 

самостійність. 

Ця сфера діяльності - гра. Гра з її особливими правилами і нормами, які відображають 

соціальні зв’язки, служить для дитини тим «безпечним островом, де вона може розвивати й 

апробувати свою незалежність, самостійність» (Е. Еріксон). 

 

 

Лекція №14 “Дошкільник. Молодший школяр” 

 

План 

1. Соціальна ситуація розвитку дошкільника. Новоутворення в психіці дитини 

дошкільного віку. Криза 7 років 

2. Психічний розвиток і формування особистості в молодшому шкільному віці. 

Новоутворення молодшого шкільного віку 

3. Психологічна готовність дитини до школи, її структура 
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Соціальна ситуація розвитку дошкільника. Новоутворення в психіці дитини 

дошкільного віку. Криза 7 років 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці характеризується тим, що 

відбувається активне включення дитини у світ дорослих і людських відносин. Дана ситуація 

виражається в такій формулі: «дитина - дорослий». Формується образ узагальненого 

дорослого як носія суспільних функцій. Бажання дитини стати активним членом світу 

дорослих і відсутність необхідних можливостей сприяє появі гри. 

Гра виступає провідним видом діяльності дошкільника, при чому, вона проходить 

наступні етапи розвитку: сюжетна гра (на самому початку дошкільного дитинства), 

сюжетно-рольова гра (тобто не тільки сюжет, а й ролі у учасників), режисерська гра 

(наявність сюжету, ролей і заздалегідь запланованого результату гри, який програється), ігри 

з правилами (поява завдання гри, яку необхідно виконати, дотримуючись певних правил). 

У грі розвиваються: мотиваційно-потребова сфера, довільність, ідеальний план 

свідомості (розвиток наочно-образного мислення), почуття, емоційна саморегуляція, 

мовлення, інші види діяльності, які включені в гру (малювання, конструювання, навчальна 

діяльність). 

Мислення - наочно-образне, до кінця віку з’являються зачатки словесно-логічного. 

Новоутворення в психіці дитини дошкільного віку: 

1. Центральне - супідрядність мотивів (поява таких регуляторів поведінки, як 

«можна» і «не можна», «добре» і «погано»). Ієрархія мотивів означає появу вольової 

поведінки, що надає виражену спрямованість всій поведінці. 

2. Активно формується самосвідомість, самооцінка, з’являється схематична 

картина світу, природи і суспільства. Дитина прагне упорядкувати навколишній світ в своїй 

уяві. 

3. Основне інтелектуальне досягнення дошкільного віку - дитина починає 

мислити в розумі, у внутрішньому плані. На перше місце в системі психічних функцій в 

дошкільному віці виходить пам’ять (Л. С. Виготський). З’являється можливість мислення в 

уявленнях, звільнених від пов’язаності наочною ситуацією. У дошкільному віці увага, 

пам’ять, мислення набувають опосередкований, знаковий характер, стають вищими 

психічними функціями. 

4. До кінця дошкільного дитинства виявляються найрізноманітніші види мотивів: 

ігрові мотиви; мотиви, пов’язані з інтересом дітей до світу дорослих; мотиви встановлення і 

збереження позитивних взаємин з дорослими та іншими дітьми; пізнавальні, змагальні, 

громадські, моральні мотиви; мотиви самолюбства і самоствердження. Мотиви набувають 

характеру узагальнених намірів, починають усвідомлюватися. З’являється можливість 

виконання обіцянки. 

5. Безпосередня, імпульсивна поведінка переростає в опосередковану певними 

внутрішніми нормами і правилами. З’являється емоційне передбачення, що дозволяє дитині 

частково регулювати свою поведінку, спираючись на емоційну оцінку майбутньої дії. 

6. Дитина починає усвідомлювати свої почуття і переживання. З’являється 

співчуття і співпереживання. 

Зміст кризи 7 років: 

 дитина втрачає дитячу безпосередність, оскільки відбувається заломлення 

внутрішнього світу дитини і його зовнішнього прояву. З’являється внутрішній план життя 

(дитина приховує свої справжні переживання). 

 змінюється система цінностей дитини, гра відходить на другий план. На 

перший план виходить те, що пов’язано з навчальною діяльністю і викликає схвалення 

дорослих, підвищує соціальний статус дитини. Актуалізується потреба в соціальному 

функціонуванні, здатність до заняття значущої соціальної позиції. 

 дитина починає висловлювати претензію на пошану, на відношення до неї як 

до дорослого, на визнання її суверенітету. У дитини з’являється потреба в соціальному 

функціонуванні, здатність до заняття значущої соціальної позиції. 



Симптомами кризи виступають: манернічання, блазнювання, кривляння дітей, які 

виконують захисні функції. 

Поведінкові характеристики кризи: 

 виникнення паузи між зверненням до дитини і її реакцією ( «ніби не чує», 

«треба сто разів повторити»); 

 поява оскарження з боку дитини необхідності виконати батьківське прохання 

або відтермінування часу його виконання; 

 непослух як відмова від звичних справ і обов’язків; 

 хитрість як порушення сформованих правил в прихованій формі (показує мокрі 

руки замість вимитих); 

 демонстративна «дорослість», іноді аж до карикатури; 

 загострена увага стосовно свого зовнішнього вигляду і одягу, головне, щоб не 

виглядати «як маленький». Зустрічаються і такі прояви, як впертість, вимогливість, 

нагадування про обіцянки, капризи, загострена реакція на критику і очікування похвали. 

До позитивних моментів можна віднести: зацікавленість в спілкуванні з дорослим і 

внесення в нього нових тем (про політику, про життя в інших країнах і на інших планетах, 

про морально-етичні принципи, про школу); самостійність в заняттях-хобі і в виконанні 

окремих обов’язків, взятих на себе за власним рішенням; розсудливість. 

 

Психічний розвиток і формування особистості в молодшому шкільному віці. 

Новоутворення молодшого шкільного віку 

Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра (6-11 років) визначається 

необхідністю освоєння нового соціального статусу школяра (освоєння ролі «Я-учень»). 

Центром соціальної ситуації розвитку стає вчитель. 

Провідний вид діяльності - навчальна діяльність. Саме в цьому віці формується 

«уміння вчитися». Якщо з боку батьків і вчителя пред’являються адекватні вимоги, то 

створюється сприятлива атмосфера для навчання і у дитини формується стійка внутрішня 

мотивація отримання знань, яка сприяє більш успішному навчанню і на більш пізніх вікових 

етапах. 

Домінуючою функцією в молодшому шкільному віці стає мислення. Завершується, 

що намітився в дошкільному віці перехід, від наочно-образного до словесно-логічного 

мислення. 

В кінці молодшого шкільного віку (і пізніше), проявляються індивідуальні 

відмінності: серед дітей виділяються групи «теоретиків» або «мислителів», які легко 

вирішують навчальні завдання в словесному плані, і «практиків», яким потрібна опора на 

наочність і практичні дії, а також «художників», з яскравим, образним мисленням. 

На початку молодшого шкільного віку сприйняття недостатньо диференційовано. 

Через це дитина іноді плутає схожі за написанням букви і цифри. 

Пам’ять розвивається в двох напрямках - довільності і свідомості. Діти мимоволі 

запам’ятовують матеріал, який викликає у них інтерес, піднесений в ігровій формі, 

пов’язаний з яскравими наочними посібниками. Але, на відміну від дошкільнят, вони здатні 

цілеспрямовано, довільно запам’ятовувати матеріал, який їм нецікавий. Молодші школярі, як 

і дошкільнята, володіють хорошою механічною пам’яттю. Удосконалення смислової пам’яті 

в цьому віці дасть можливість освоїти досить широке коло мнемонічних прийомів, тобто 

раціональних способів запам’ятовування (поділ тексту на частини). 

У молодшому шкільному віці розвивається увага. Без достатньої сформованості цієї 

психічної функції, процес навчання неможливий. Молодший школяр може зосереджено 

займатися однією справою 10-20 хвилин. Недостатньо розвинені властивості уваги: розподіл, 

стійкість. Здатність до довільної уваги 10-15 хвилин. Слабкість внутрішньої уваги, внаслідок 

цього доцільно більше пояснювати дітям їх помилки. До кінця молодшого шкільного віку в 2 

рази збільшується обсяг уваги, підвищується її стійкість, переключення і розподіл. 

Особливості особистості молодшого школяра. 



Серед різноманітних соціальних мотивів навчання молодшого школяра, головне місце 

займає мотив отримання високих оцінок. Високі оцінки для дитини - джерело інших 

заохочень, запорука її емоційного добробуту, предмет гордості. 

Розвивається змагальна і компенсаторна мотивація. Мотивація досягнення в 

початкових класах нерідко стає домінуючою. У дітей з високою успішністю яскраво 

виражена мотивація досягнення успіху - бажання добре, правильно виконати завдання, 

отримати потрібний результат. Мотивація уникнення невдачі. Діти намагаються уникнути 

«двійки» і тих наслідків, які тягне за собою низька відмітка, - невдоволення вчителя, санкцій 

батьків (будуть лаяти, заборонять гуляти, дивитися телевізор тощо). 

Самооцінка. Від оцінки залежить розвиток навчальної мотивації, саме на цьому грунті 

в окремих випадках виникають важкі переживання і шкільна дезадаптація. Безпосередньо 

впливає шкільна оцінка і на становлення самооцінки. Діти, орієнтуючись на оцінку вчителя, 

самі вважають себе і своїх однолітків відмінниками, «двієчниками» і «трієчниками», 

хорошими і середніми учнями, наділяючи представників кожної групи набором відповідних 

якостей. Оцінка успішності на початку шкільного навчання, по суті, є оцінкою особистості в 

цілому і визначає соціальний статус дитини. 

Повноцінний розвиток особистості передбачає формування почуття компетентності, 

яке Е. Еріксон вважає центральним новоутворенням даного віку. Навчальна діяльність - 

основна для молодшого школяра, і якщо в ній дитина не відчуває себе компетентною, її 

особистісний розвиток спотворюється. Для розвитку у дітей адекватної самооцінки і почуття 

компетентності необхідно створення в класі атмосфери психологічного комфорту і 

підтримки. 

Емоційна сфера. Емоційна сфера молодшого школяра визначається: 1) забарвленністю 

сприйняття, уяви, інтелектуальної і фізичної діяльності емоціями; 2) безпосередністю і 

відвертістю в вираженні переживань; 3) великою емоційною нестійкістю, частою зміною 

настроїв; 4) схильністю до короткочасних і бурхливих афектів. Емоціогенними факторами 

для школярів цього віку є не тільки гри і спілкування, а й успіх або невдачі в навчанні, 

оцінки за навчальну діяльність (учителем, однолітками, батьками). Власні емоції і почуття, а 

так само й інших людей слабо усвідомлюються і розуміються. Міміка інших людей 

сприймається ними часто невірно, що призводить до неадекватних реакцій при зверненні до 

них оточуючих. 

Вольова сфера. Учні роблять вольові дії, головним чином, за вказівкою дорослих. До 

третього класу вони набувають здатність здійснювати вольові акти у відповідність з 

власними мотивами. Молодші школярі можуть проявляти наполегливість у навчальній 

діяльності. Згодом у них формується витримка, слабшає імпульсивність. Учні проявляють 

вольові якості, в основному лише для того, щоб бути хорошими виконавцями волі інших, 

щоб заслужити до себе прихильність дорослих. 

Починаючи з шестирічного віку, діти все більше проводять часу з однолітками, 

причому майже завжди одного з ними статі. Посилюється конформізм, досягаючи свого піку 

до 12 років. 

Центральним новоутворенням молодшого шкільного віку є розвиток довільності всіх 

психічних процесів. Розвивається самопізнання і особистісна рефлексія (здатність 

самостійно встановлювати межі своїх можливостей), самоконтроль, внутрішній план дій 

(вміння прогнозувати і планувати досягнення певного результату). 

У молодшому шкільному віці дитина переживає кризу 7 років - це період народження 

соціального «Я» дитини. Особливості кризи: переоцінка цінностей, узагальнення 

переживань, виникнення внутрішнього життя дитини, смислова орієнтована основа вчинку, 

втрата дитячої безпосередності. 

 

Психологічна готовність дитини до школи, її структура 

Психологічна готовність до школи - це комплексний показник, що дозволяє 

прогнозувати успішність або неуспішні навчання першокласника. 



Зона найближчого розвитку (Л. С. Виготський) визначається тим, чого дитина може 

досягти в співпраці з дорослим, тоді як без допомоги дорослого вона цього виконати поки ще 

не може. Співпраця при цьому розуміється дуже широко: від питання до прямого показу 

рішення задачі. Причому навчання плідно тільки в тому випадку, якщо воно потрапляє в 

зону найближчого розвитку дитини. 

Якщо актуальний рівень психічного розвитку дитини такий, що його зона 

найближчого розвитку нижче тієї, яка вимагається для освоєння навчальної програми в 

школі, то дитина вважається психологічно не готовою до шкільного навчання, так як в 

результаті невідповідності її зони найближчого розвитку до необхідної, вона не може 

засвоїти програмний матеріал і відразу потрапляє в розряд невстигаючих учнів. 

Психологічна готовність до школи включає в себе наступні параметри психічного 

розвитку: 

1. мотиваційна готовність до навчання в школі, або наявність навчальної 

мотивації (сформована внутрішня позиція школяра, внутрішня мотивація до отримання 

знань). Л. І. Божович, яка вивчала психологічну готовність дітей до школи, зазначала, що 

нова позиція дитини змінюється, стає з часом набагато змістовнішою. Спочатку дітей 

приваблюють зовнішні атрибути шкільного життя - різнокольорові портфелі, красиві пенали, 

ручки тощо. Виникає потреба в нових враженнях, в новій обстановці, бажання знайти нових 

друзів. І лише потім з’являється бажання вчитися, пізнавати щось нове, отримувати за свою 

«роботу» відмітки (зрозуміло, найкращі) і просто похвалу від усіх оточуючих; 

2. певний рівень розвитку довільної поведінки, що дозволяє учневі виконувати 

вимоги вчителя; 

3. певний рівень інтелектуального розвитку, що має на увазі володіння дитиною 

простими операціями узагальнення (від процесу узагальнення залежить здатність до 

навчання дитини. Здатність до навчання включає в себе два етапи інтелектуальних операцій: 

перший - засвоєння нового правила роботи (вирішення завдання і т.д.); другий - перенесення 

засвоєного правила виконання завдання на аналогічні, але не тотожні йому. Другий етап 

неможливий без вміння узагальнювати); 

4. гарний розвиток фонематичного слуху (під фонематичним слухом розуміється 

здатність людини чути окремі фонеми, або звуки в слові: так, дитина, що вступає до школи, 

повинна розрізняти окремі звуки в слові). 

5. комунікативна готовність - припускає здатність дитини до спільної діяльності, 

яка є провідною формою навчання. 

 

 

Лекція №15.”Психологічні особливості відносин вчителя з учнями” 

 

План 

1. Загальна характеристика системи вчитель-учень 

2. Психологічні особливості відносин вчителя з учнями початкової школи 

3. Психологічні особливості відносин вчителя з учнями середніх класів 

4. Психологічні особливості відносин вчителя з учнями старших класів 
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Відносини вчителя та учня завжди в історії світової культури визнавались як 

найглибинніші у процесі передання та засвоєння досвіду культурно-історичного творення, 

досвіду осягання часу індивідуальної та соціальної історії, досвіду бути людиною. 

Вчитель направляє свою творчу силу до найвищих світовідношень особистості, до 

смислоутворюючого витоку її життя. Вплив - той психологічний механізм, через який 

вчитель взаємодіє зі своїм учнем. Вплив не передбачає ніякого насильства над 

індивідуальністю людини, він є благородним і за формою, і за змістом. Вплив здійснюється 

як взаєморозкриття суб’єктивних світів учителя та учня, в якому обидва щирі і обидва 

суб’єктивно цінні, проте спрямовує цей процес вчитель. Реалізується вплив у зустрічі двох 

моделей розуміння світу, тлумачення смисло-відносин - моделі, властивої учневі, та моделі, 

яку вчитель обрав для даної взаємодії. 

Вплив є результативним, якщо він призводить до руху тієї чи іншої сфери 

світоставлення учня, спонукає до розвитку, до зміни, до пошуку перспектив. Буквальне 

перенесення змісту впливу у внутрішній особистісний світ учня - це регресійна модель 

педагогічної взаємодії, якої вчитель намагається уникнути. Відповідальність за здійснюваний 

вплив усвідомлюється вчителем, тому кожний момент його діяльності є морально 

насиченим. 

 

Взаємовідносини вчителів і учнів початкових класів у навчальній діяльності є 

важливою умовою успішного вирішення завдань виховання і навчання. Основною 

діяльністю молодшого школяра є навчання. Вчитель це людина, через яку дитина оцінює 

дорослих і своїх товаришів, школу з її порядками та вимогами. Від взаємин, які складаються 

між учителем і школярем залежить: його ставлення до школи, до навчальної діяльності, 

особливості успішності, взаємини з батьками і однолітками, самооцінка дитини і багато 

іншого. 

Учні початкової школи мають потребу в міжособистісному спілкуванні з учителем, 

вони звертають увагу на його реакції, його манеру поведінки. У навчальній діяльності вони 

дуже потребують підтримки з боку вчителя, його підбадьорювання. Вчителю важливо бути 

уважним, об’єктивним в оцінюванні результатів навчальної діяльності молодших школярів, 

доступним в емоційному плані. Особливо болісно діти сприймають вчителя, коли він 

пригнічує їх прагнення бути активними і вільними в діяльності і в спілкуванні, ділить їх на 

поганих і хороших учнів, непостійний в прояві доброго ставлення до них, агресивний, не 

забезпечує їм відчуття захищеності. 

Учитель виступає в якості зразка, збірного образу ідеального родителя. Поведінка 

дітей залежить від стилю спілкування вчителя з ними, від психологічного клімату, який він 

створює в класі. 

У підлітковому віці діти у вчителі найбільше цінують щирість, відкритість, чесність. 

Головна потреба підлітків - потреба в повазі і прийнятті, а також прагнення до самостійності. 

Спілкування підлітка з учителем може набувати відверто конфліктного характеру, негативно 

впливати на загальну продуктивність їх взаємовідносин. При цьому ініціатором конфлікту 

може стати кожен із суб’єктів взаємодії. Серед причин конфліктів підлітків з вчителями 

поширеними є:  

1. несправедливе оцінювання;  



2. неповага;  

3. маніпуляції з боку вчителя. 

Вчителю необхідно завоювати авторитет підлітків, вони не визнають беззаперечний 

авторитет, як молодші школярі. Підлітки чекають особистісного спілкування на рівних, 

визнання учителем їх дорослішання. Незважаючи на зовнішню, демонстративну 

непотрібність думки педагога для підлітка, останній дуже чутливий до несправедливості, 

недовіри вчителя. Ставлення підлітків до навчального предмету переважно проектується від 

ставлення до вчителя. У зв’язку з розширенням досвіду і ускладненням розумової діяльності 

підлітка, він, сприймаючи інформацію від учителя, піддає її критичному аналізу. 

Оптимальним стилем взаємодії вчителя з підлітками є демократичний, що поєднує в 

собі заохочення підлітків до самостійності, відповідальності і колегіальності і постійний, 

вимогливий контроль, справедливу оцінку результатів навчання школярів. Якщо педагоги 

помічають процеси дорослішання учнів основної школи, визнають їх, організовують 

навчальну і виховну діяльність так, щоб підлітки могли адекватно реалізувати себе як 

особистості, які формуються, то процес спілкування між ними носить продуктивний 

характер. 

У юнацькому віці зміст спілкування з учителями включає в себе проблеми пошуку 

сенсу життя, пізнання самого себе, життєвих планів і шляхів їх реалізації, взаємини між 

людьми, отримання інформації, пов’язаної з областю інтересів старшокласника і 

професійною приналежністю дорослого. 

Спілкування з дорослими, зокрема з учителями, протікає нерівномірно, стрімка 

інтенсифікація спілкування, обговорення проблем і питань змінюється періодом спаду 

інтенсивності спілкування, поки не накопичуються нові проблеми, що турбують. 

Старшокласники потребують поваги і підтримки з боку вчителя. Вони дуже цінують 

особистісні якості вчителя, нерідко істотний учитель визначає вибір професійного шляху 

старшокласника. Вони чекають від учителів наставництва, готовності бути поруч в процесі 

самовизначення, готовності заспокоїти і підтримати в розгубленості і тривозі, що пов’язані з 

вибором професії. 

 

 

Лекція №16. “Психологічні особливості розвитку дитини в підлітковому віці” 

 

План 

1. Соціальна ситуація розвитку підлітка 

2. Новоутворення в психіці підлітка 

3. Процес статевої ідентифікації дітей і підлітків 

4. Проблеми формування гендерної ідентичності в період пубертату 
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Соціальна ситуація розвитку підлітка. Новоутворення в психіці підлітка 

Підлітковий вік визначається такими хронологічними рамками: з 10-11 років до 14-15 

років. У дівчаток цей процес починається приблизно на 2 роки раніше і триває протягом 

більш короткого часу (3-4 роки), ніж у хлопчиків (4-5 років). 

Соціальна ситуація розвитку підлітка визначається особливим становищем підлітків 

по відношенню до світу дорослих і особливим характером дорослішання на цьому етапі, що і 

визначає кризовість цього віку (Д. І. Фельдштейн та І. С. Кон). Це вік надзвичайно швидких 

біологічних змін. Біологічними ознаками підліткового періоду є помітне прискорення темпів 

зростання, швидкий розвиток репродуктивних органів і поява вторинних статевих ознак, 

таких як волосяний покрив на тілі, збільшення м’язової і жирової маси тіла, геніталій. Деякі 

зміни однакові як для хлопчиків, так і для дівчаток: збільшення розмірів, зростання сили і 

витривалості. Однак більшість змін є специфічними для кожної статі. 

В соціальному плані підліткова фаза - це подолання первинної соціалізації. 

Порівнюючи себе з дорослим, підліток приходить до висновку, що між ним і дорослим ніякої 

різниці немає. Він починає вимагати від оточуючих, щоб його більше не вважали маленьким, 

він усвідомлює, що також володіє правами. Базальна потреба віку - розуміння. 

Провідний вид діяльності - інтимно-особистісне спілкування з однолітками. Ця 

діяльність є своєрідною формою відтворення між однолітками тих відносин, які існують 

серед дорослих людей, формою освоєння цих відносин. Відносини з однолітками є більш 

значущі, ніж з дорослими. 

Основні новоутворення віку 

1. Почуття дорослості - центральне новоутворення підліткового віку 

Об’єктивною дорослості у підлітка ще немає. Суб’єктивно вона виявляється в 

розвитку відчуття дорослості і тенденції до дорослості. Головними ознаками появи у підлітка 

почуття дорослості є: 

 емансипація від батьків. Дитина вимагає суверенності, незалежності, поваги до 

своїх таємниць. 

 нове ставлення до навчання. Підліток прагне до самоосвіти, причому часто стає 

байдужим до відміток. Часом спостерігається розбіжність між інтелектуальними 

можливостями і успіхами в школі: можливості високі, а успіхи низькі. 

 дорослість проявляється в романтичних стосунках з однолітками іншої статі. 

Тут має місце не стільки факт симпатії, скільки форма відносин, засвоєна від дорослих 

(побачення, розваги). 

 зовнішній вигляд і манера одягатися схожі на те, як одягаються і виглядають 

дорослі 

2. Я-концепція - система внутрішньо узгоджених уявлень про себе. Складові 

частини: «Я-реальне» (компоненти: когнітивний, оціночний, поведінковий) - система 

уявлень  підлітка про себе; фізичне «Я» - уявлення про власну зовнішню привабливість; «Я-

ідеальне» - система якостей, якими хоче володіти підліток. 

Виділяються специфічні підліткові реакції, обумовлені особливостями психічного 

розвитку в даний період: реакція емансипації (прагнення до самостійності); реакція 

групування (утворення підліткових груп, референтних груп); реакція захоплення (хобі-

реакція); реакції, що зумовлені сексуальним потягом. Всі ці реакції можуть проходити як в 

рамках норми, так і в рамках патології. 

Л. С. Виготський перерахував декілька основних груп найбільш яскравих інтересів 

підлітків, які він назвав домінантами. Це «егоцентрична домінанта» (інтерес підлітка до 

власної особистості); «домінанта віддаленості» (установка підлітка на великі, більші 

масштаби, які для нього набагато більш суб’єктивно прийнятні, ніж ближні, поточні, 

сьогоднішні); «домінанта зусилля» (тяга підлітка до опору, подолання, до вольових зусиль, 



які іноді виявляються в упертості, хуліганстві, боротьбі проти виховного авторитету, 

протесті і інших негативних проявах); «домінанта романтики» (прагнення підлітка до 

невідомого, ризикованого, до пригод, до героїзму). Підлітковий вік вважається періодом 

бурхливих внутрішніх переживань і емоційних труднощів. 

Формується «образ фізичного Я». Підлітки стають сором’язливими і надають 

великого значення недолікам своєї зовнішності і поведінки, що призводить до небажання 

зустрічатися з деякими людьми. Іноді тривожність паралізує соціальне життя підлітка 

настільки, що він відмовляється від більшості форм групової активності. З’являються страхи 

відкритих і закритих просторів. 

Підлітковий вік - маніфестація тих аномалій особистісного розвитку, які в 

дошкільному періоді існували в латентному стані. Відхилення в поведінці властиві майже 

всім підліткам. Характерні риси цього віку - чутливість, часта різка зміна настрою, боязнь 

насмішок, зниження самооцінки. У більшості дітей з часом це проходить саме собою, деяким 

же потрібна допомога психолога. Типовими для підліткового віку є поведінкові та емоційні 

розлади. Емоційні - переважають у дівчаток. Це депресія, страхи і тривожні стани. Причини 

зазвичай соціальні. Порушення в поведінці частіше бувають у хлопчиків. 

 

Процес статевої ідентифікації дітей і підлітків. Проблеми формування гендерної 

ідентичності в період пубертату 

Процес статевої ідентифікації починається з народження і закінчується в кінці 

підліткового віку формуванням гендерної ідентичності - аспекту самосвідомості, що описує 

переживання людиною себе як представника певної статі. 

У формуванні статевих ролей (ідентичності) бере участь дуже широке коло факторів: 

конституціональні особливості, існуючі в суспільстві і перероблені в уявленнях підлітків 

статево-рольові стереотипи, темпові характеристики розвитку і їх суб’єктивне переживання, 

самооцінка і оцінка референтною групою відповідності прийнятим статеворольовим і 

статевовіковим нормативам, поведінкові реакції підліткового віку. 

Стадії статеворольової ідентичності:  

1. статева ідентичність - розуміння приналежності себе до певної статі; єдність 

свідомості і поведінки індивіда, який зараховує себе до тієї чи іншої статі 

2. власне статеворольова ідентичність - психічне самоусвідомлювання себе як 

чоловіки або як жінки. 

Ш. Берн так само описує чотири стадії встановлення статевої ідентичності: гендерну 

ідентифікацію (віднесення дитиною себе до тієї чи іншої статі), гендерну константність 

(розуміння, що гендер постійний і змінити його не можна), диференціальне наслідування 

(бажання бути найкращим хлопчиком чи дівчинкою) і гендерну саморегуляцію (дитина сама 

починає контролювати свою поведінку, використовуючи санкції, які вона застосовує до 

самої себе). 

Т. Рєпіна виділяє три етапи в процесі статевої соціалізації: 

1-й етап - здійснення статевої ідентифікації. Навчаючись розрізняти чоловіка і жінку, 

дівчинку і хлопчика і знати, якого роду поведінка характеризує кожного з них, дитина 

зараховує себе до чоловічої або жіночої статі, до хлопчиків або дівчаток. 

2-й етап - формування статевих переваг в різних сферах діяльності і життя. Цей етап 

тісно пов’язаний з першим, так як для того, щоб виникли статево-рольові переваги, дитина 

повинна знати, в чому полягають відмінності в поведінці людей різної статі. 

3-й етап - оволодіння поведінкою відповідно до статеворольових стандартів і 

формування деяких психічних статевих особливостей. 

Раннє дитинство. До полутора років формується первинна статева ідентичність, в 

основі якої лежить знання своєї статевої приналежності на номінативному рівні. Ще не 

виділяючи себе серед інших і не називаючи себе «Я», дитина вже знає, хто вона - хлопчик чи 

дівчинка, орієнтується на вимоги відповідної статевої ролі (переваги в одязі й іграшках для 

своєї статі, наслідування в манері поведінки). До трьох років дитина опановує категорією 

«Я», яка зливається з усвідомленням своєї статевої приналежності, тобто формується базова 



статева ідентичність. Статевій категоризації засвоєння статеворольових уявлень сприяють і 

процеси ідентифікації «фізичного Я», які самі по собі не забарвлені початково 

сексуальністю, але описуються в якості сексуальних проявів. У цей час з’являються перші 

питання про появу дитини на світ. Цікавість до тілесної будови та дітородіння 

спостерігається у всіх дітей, що нормально розвиваються, а задоволення цієї цікавості 

відповідає пізнавальній активності дитини і входить необхідною частиною в процес 

статеворольової орієнтації (І. С. Кон, В. Є. Каган та ін.). 

Дошкільний вік. Зазвичай процес статевої ідентифікації завершується у віці 3-4 років. 

До цього моменту багато дітей знають, хто вони: хлопчики чи дівчатка (відрізняють за 

зовнішніми ознаками). Однак дещо більше часу потрібно для того, щоб навчитися 

достовірно розрізняти стать інших людей, і ще більше - для того, щоб зрозуміти фізичну 

основу сексуальних відмінностей. У віці від трьох до п’яти-шести років здійснюється статева 

ідентифікація дитини з батьками своєї статі (B. Мухіна, Л. Обухова, О. Захаров, Т. Рєпіна), 

яка в п’ять-шість років набуває характеру рольової ідентифікації (О. Захаров). Ідентифікація 

з роллю розглядається як здатність дитини, представляючи себе на місці одного з батьків або 

іншої значимої людини своєї статі, відтворювати її образ дій. 

До кінця шостого року життя дитина опановує статеву ролб (ідентичність), яка 

виражається єдністю свідомості та переживання себе як носія статевої ролі і проявляється в 

характерних для людей тієї чи іншої статі способах поведінки, у неї формується системна 

статева ідентичність (B. Каган). 

Молодший шкільний вік. Розширюється репертуар гендерних ролей. Діти наслідують 

поведінку відповідної гендерної ролі і викликає зовнішнє схвалення. Згідно Власової Л. в 

цьому віці відбувається формування основних компонентів гендерної ідентичності - 

емоційної, когнітивної та поведінкової. І в цьому процесі важливу роль починає відігравати 

школа, де статеворольова ідентифікація повинна стати метою розвитку. 

Підлітковий вік пов’язаний з перебудовою організму дитини - статевим дозріванням. 

Активізація і складна взаємодію гормонів росту і статевих гормонів викликають інтенсивний 

фізичний і фізіологічний розвиток. З’являються вторинні статеві ознаки - зовнішні ознаки 

статевого дозрівання. У підлітковому віці в першу чергу вирішуються завдання прийняття 

себе як чоловіки або жінки. Формуються індивідуальні, іноді гіпертрофовані моделі дорослої 

поведінки чоловіків і жінок, зростає сексуальна зацікавленість протилежною статтю. У 

підлітковому віці відбувається привласнення статі і статевої ролі в свідомості особистості. 

Підліткова гендерна ідентичність стає центральним компонентом самосвідомості. 

 

 

Лекція №17. “Мотиваційно-потребова сфери особистості, її розвиток у дітей 

різних вікових періодів” 

 

План 

1. Поняття потреб та мотивів 

2. Особливості розвитку мотиваційно-потребової сфери у новонародженого та 

немовля 

3. Особливості розвитку мотиваційно-потребової сфери в ранньому та 

дошкільному віці 

4. Особливості розвитку мотиваційно-потребової сфери в підлітковому та 

юнацькому віці 
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Мотиваційна сфери особистості, її розвиток у дітей різних вікових періодів 

Потреба - це стан об’єктивної нестачі людському організму чогось, що лежить поза 

ним і становить необхідну умову його нормального функціонування. 

Коли потреба усвідомлюється і відбувається її опредмечування, вона набуває форму 

мотиву. 

Мотиви виконують функцію спонукання до діяльності. Це сукупність зовнішніх і 

внутрішніх умов, що викликають активність суб’єкта і визначають її спрямованість. Мотиви 

можуть бути усвідомленими і несвідомими. 

Дитинство. Новонароджений і немовля є абсолютно залежними істотами, що і 

визначає ті потреби, які у нього існують. Їх умовно можна розділити на тілесні і 

психоемоційні. 

До переліку тілесних потреб слід віднести: годування і потреба в смоктанні; 

сечовипускання і дефекацію; потреба у фізичному контакті з матір’ю, яка може виражатися в 

необхідності носіння дитини на руках; потреба в теплі; потреба в тілесному комфорті і 

відсутності болю (наприклад, незручне положення, колюча тканина або жорстка складка в 

одязі, травма, біль і т.д.); потреба в безпеці, яку можна охарактеризувати як необхідність в 

захисті від сильних впливів (наприклад, гучні шуми, світло, що спрямоване прямо в очі, різке 

падіння, занадто швидке переміщення тощо). 

До переліку психоемоційних потреб слід віднести: потребу в контакті з матір’ю, 

потреба в позитивних емоціях, потреба в пізнанні, потреба у відчуттях (запахи, звуки, смаки, 

кольори і образи, тактильні відчуття тощо), потреба в спілкуванні. Сюди можна віднести і 

більш тонкі потреби, які можуть бути реалізовані тільки при людському контакті. 

Новонароджений, що знаходиться в стані повної залежності від дорослого, не здатний 

відповідати за власне життя, тому його не слід надавати самому собі навіть на дуже короткий 

час. Згідно з Д. Віннікотом, новонароджений або немовля, залишений без нагляду дорослого, 

переживає наступний досвід: розпад на шматки; нескінченне падіння; вмирання; втрата будь-

якої надії на відновлення контакту (тобто втрата надії на те, що мама колись повернеться). 

Дитина, фізіологічні та психоемоційні потреби якої задовольняються не в повному 

обсязі або не задовольняються зовсім, відтворює в своїй пам’яті і переживає такі елементи 

досвіду народження: відчуття небезпеки, що насувається, страх і безвихідь; нескінченне 

падіння; - роз’єднання психіки і тіла. 

Питання про час появи мотивованих дій можна пов’язати з появою у немовлят 

перших довільних рухів. Вважається, що перші довільні хапальні рухи немовлят з’являються 

у віці 4,5-7 місяців. Довільні ж рухи напряму пов’язані з волею, навмисністю, отже і з 

мотивами. 

Й. Шванцара зазначає, що немовлята можуть переживати мотиваційний конфлікт 

першого типу (за К. Левіним), при якому є дві позитивні альтернативи: дитина хоче 

заволодіти новою іграшкою, але не випустити з рук і ту, яку тримає. Поведінка дитини до 

року залежить від домінуючої потреби (що виявляється постійно), тому її спрямованість на 

певний об’єкт з багатьох наявних може створити для спостерігача ілюзію свідомого вибору 



(переваги) і вмотивованості поведінки, в той час як, вважає Л. Божович, насправді все може 

бути простіше - спрацьовує потребова домінанта. 

Раннє дитинство. У віці півтора років у дитини виникає внутрішні психічні 

спонукання - уявлення і образи уяви (цілі), що викликають прагнення дитини до досягнення 

зовнішнього стимулу (наприклад, іграшки) навіть тоді, коли цей стимул зникає (ховається 

дорослими) з поля безпосереднього сприйняття. Так, якщо раніше достатньо було прибрати 

цікаву для дитини іграшку (річ), щоб вона заспокоїлася, забула про неї, то у віці 14-15 

місяців дитина вже наполегливо добивається її, незважаючи на спроби відвернути або 

переключити її увагу на інший предмет. Якщо річ прибирається, вона плаче і шукає її, а при 

перемиканні уваги через деякий час знову повертається до пошуку зниклої речі. Це 

пояснюється тим, що зовнішнє середовище починає у дитини переноситися у внутрішній 

план, який все частіше визначає її поведінку. 

Наявність уявленої мети, бажання означає, що поведінка дитини стала мотивованою, 

такою, що здійснюються під впливом мотиву. Перші форми мотивації ще недосконалі, 

схильні до імпульсивності: потреби нестійкі, дитина не може їх контролювати, стримувати. 

Виникнення потреби, її усвідомлення і вербалізація приводять дитину не до пошуку 

предмета задоволення потреби і шляхів його досягнення, а до звернення до батьків: «Хочу, 

дай». Домінуючою потребою стає потреба у спільній діяльності з дорослими. Пошукова 

активність в більшості випадків виключається, в результаті чого перша стадія формування 

мотиву відразу переходить в третю, пов’язану з формуванням наміру (найчастіше - 

звернутися до дорослих). Мотиви виявляються скороченими і погано усвідомлюваними. При 

цьому у 3-річних дітей спостерігаються випадки прояву норовистості, коли дитина прагне 

наполягти на своїх бажаннях, не задоволена всім, що її пропонують і що роблять інші. 

Структура мотиваційної сфери дитини 2-3-річного віку характеризується значною 

аморфністю, відсутністю стійкої ієрархії потреб і цінностей, часто вони мають для дитини 

однакову значимість. Спонукання змінюються в часі, не підкоряючись свідомо-вольовому 

контролю. 

Бажання в цьому віці носять ситуативний характер: фрукт викликає у дитини бажання 

з’їсти його, вид іграшки - пограти з нею, тощо. З цього приводу С. Рубінштейн писав: 

«Таким чином, для дітей цього віку характерна мотивація третього типу, що виникає через 

привабливість об’єкта». 

Дошкільник. Провідний в цей віковий період вид діяльності дошкільнят - гра - сприяє 

розвитку мотиваційної сфери дитини. Виникають нові інтереси і пов’язані з ними цілі. При 

цьому починає реалізовуватися сформульований О. Тихомировим закон онтогенетичного 

розвитку цілеутворення: постановка мети й її досягнення, спочатку, розділені між дітьми і 

батьками, потім об’єднуються в діяльності дитини. Багато чотирирічних дітей, наприклад, 

вже до малювання кажуть, що збираються намалювати, тобто позначають мету-об’єкт. У 

п’ятирічному віці вже 80% дітей складають попередній план малюнка, в шестирічному - всі 

діти при малюванні позначають мету, тобто те, що повинно вийти. 

З 4 років починає проявлятися змістотворна функція мотиву, так як дитина починає 

планувати сенс своєї діяльності, з’являється підпорядкованість потреб, бажань. Вони 

набувають різну силу і значимість. З’являються домінуючі установки: у одних - престижні 

(егоїстичні), у інших, навпаки, - альтруїстичні, у третіх - на досягнення успіху. Різноманітні 

інтереси здобувають відносну стабільність. Внаслідок усього перерахованого починає 

складатися індивідуальна мотиваційна система (сфера) дитини. 

Відбувається перехід від мотивів, що мають форму афективно забарвлених 

безпосередніх бажань, до мотивів-намірів, що пов’язані з самоконтролем. Стримування 

безпосередніх спонукань дитини сприяє присутність дорослого або інших дітей. В 

подальшому починається засвоєння етичних норм, які теж враховуються дитиною при 

плануванні своїх вчинків. Відбувається придушення внутрішніх спонукань у зв’язку з 

привабливістю предметів, а не тільки вибір одного предмета з багатьох, як у молодших 

дошкільнят. 

З’являються нові мотиви: досягнення успіху, змагання, суперництва, уникнення 

невдачі. Байдужість молодших дошкільнят до успіхів і невдач змінюється у середніх 



дошкільників переживанням успіху і неуспіху (успіх викликає у них посилення мотиву, а 

неуспіх - зменшення його). Старших дошкільників стимулювати може і невдача. В ігровій 

мотивації зміщується акцент з процесу на результат. 

У зв’язку з цим, як зазначає В. Валькова, в 6-7 років діти більш диференційовано 

підходять до вибору партнерів по іграх, називаючи кілька причин: їх вміння грати в групі, 

вміння добре грати, наявність у них творчих здібностей в грі, надання допомоги в процесі 

гри. У зв’язку з цим Є. Рибалко вважає, що формування ігрової мотивації є одним з 

важливих показників зрілості психічного розвитку дошкільнят. 

Найбільш сильним стимулятором для дошкільника є заохочення, отримання нагороди. 

Слабко діє власна обіцянка дитини, що свідчить про нестійкість її мотиваційних установок. 

Тому висловлюється точка зору, що вимагати від дітей обіцянок не тільки марно, але й 

шкідливо, так як вони не виконуються, а ряд невиконаних запевнень і клятв підкріплюють 

формування таких негативних особистісних якостей, як необов’язковість і безтурботність. 

Різноманітні інтереси здобувають відносну стабільність. Внаслідок усього 

перерахованого починає складатися індивідуальна мотиваційна система (сфера) дитини. 

У молодшому шкільному віці продовжує розвивається мотиваційна сфера, 

з’являються потреби, що пов’язані з навчальною діяльністю: потреба точно виконати вимоги 

вчителя, потреба у високій позначці, у схваленні успіхів з боку дорослих, потреба бути 

кращим учнем, потреба в спілкуванні з однолітками. Провідними в цьому віці є пізнавальні 

потреби. У цей період відбувається насичення мотивів поведінки та діяльності новим 

соціальним змістом, відбувається перебудова мотиваційно-потребової сфери, що якісно 

змінює зміст домагання визнання. Особливого значення набуває прагнення до 

самоствердження і домагання визнання з боку вчителів, батьків і однолітків (в першу чергу в 

зв’язку з навчальною діяльністю, її успішністю). 

Як і раніше провідними є «мотиви, що безпосередньо діють» (Л. Божович), а прийняті 

наміри «йдуть на поводу» у безпосередніх спонукань, бажань (Л. Славіна). За даними Л. 

Кольберга, 70% семирічних дітей орієнтуються в своїй поведінці на можливе заохочення або 

покарання «тут і зараз». 

У молодших школярів з’являються нові соціальні установки, нові соціальні мотиви, 

пов’язані з почуттям обов’язку і відповідальності, з необхідністю отримання освіти («бути 

грамотним»). Так, за даними І. Веренікіної, в період від 8 до 10 років зростає число дітей, що 

мотивують свою навчальну діяльність почуттям обов’язку, але зменшується число дітей, які 

навчаються з інтересом. 

У молодших школярів розвивається смислова орієнтовна основа вчинку - ланка між 

бажанням щось зробити і діями, що розгортаються. 

Престижна мотивація, пов’язана з суперництвом зі здібними однокласниками, 

притаманна учням, що добре встигають, із завищеною самооцінкою і лідерськими якостями. 

У невстигаючих учнів престижна мотивація не розвивається. 

Мотив уникнення невдачі властивий як тим учням, які добре встигають, так і тим, хто 

погано встигає, але до закінчення початкової школи у останніх він досягає значної сили, так 

як мотив досягнення успіху у них практично відсутній. Майже чверть невстигаючих 

третьокласників негативно ставляться до навчання через те, що у них переважає мотив 

уникнення невдачі. 

У підлітковому віці з розвитком процесів самосвідомості спостерігаються якісні зміни 

мотивів, вони стають більш стійкими. 

У мотиваційній сфері підлітків, як зазначає Л. Божович, відбувається надзвичайно 

важлива подія, яка полягає в тому, що вони в значній мірі здатні керуватися в своїй 

моральній поведінці тими вимогами, які самі собі пред’являють, і тими завданнями і цілями, 

які перед собою ставлять. Отже, відбувається перехід від «реактивного» прямування вимогам 

ззовні до активної побудови своєї поведінки у відповідності зі своїм власним ідеалом. 

Важливо, що в мотивах підлітків міститься аргументація і передбачення наслідків 

прийнятого рішення, що свідчить про значно більш повну усвідомленість процесу мотивації і 

структури мотиву, а також про велику участю у формуванні мотиву блоку "внутрішнього 

фільтру». Це знижує імпульсивність дій і вчинків підлітків, особливо старших. 



Старший шкільний вік. Як зазначає Л. Божович, в старшому шкільному віці на основі 

абсолютно нової, яка вперше виникає соціальної мотивації розвитку відбуваються докорінні 

зміни у змісті і співвідношенні основних мотиваційних тенденцій. 

Перш за все, це проявляється в упорядкуванні, інтегруванні всієї системи потреб їх 

несформованим світоглядом. У зв’язку з цим прийняті рішення і сформовані мотиви 

набувають у школярів все більшу соціальну спрямованість. Чим більш зрілим в соціальному 

плані є старшокласник, тим більше його устремлінь направлено в майбутнє, тим більше у 

нього формується мотиваційних установок, пов’язаних з запланованою перспективою життя. 

Таким чином, чим більше соціально зрілою стає особистість, тим більше в її 

свідомості знаходять відображення перший і другий етапи формування мотиву, тим ширше 

стає мотиваційне поле. При цьому більше приділяється уваги прогнозам наслідків 

запланованих дій і вчинків, і не тільки з прагматичних, а й моральних, етичних позицій. 
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Конструктивна і деструктивна тривожність. Дитячі страхи, їх вікові особливості 

Тривога - стан доцільної підготовчої сенсорної уваги і моторної напруги в ситуації 

можливої небезпеки, що забезпечує реакцію на страх. 

Тривожність як особистісна риса - це схильність індивіда до переживання тривоги, що 

характеризується низьким порогом виникнення реакції тривоги. Певний рівень тривожності - 

природна і обов’язкова особливість активної діяльності особистості. У кожної людини існує 

свій оптимальний або бажаний рівень тривожності - це так звана корисна тривожність. 

Оцінка людиною свого стану в цьому відношенні є для неї істотним компонентом 

самоконтролю і самовиховання. Однак, підвищений рівень тривожності (К. Ізард, А. 

Прихожан, К. Хорні, Р. Мей, Г. Айзенк) є суб’єктивним проявом неблагополуччя 



особистості. Прояви тривожності в різних ситуаціях не однакові. В одних випадках люди 

схили вести себе тривожно завжди і скрізь, в інших вони проявляють свою тривожність лише 

час від часу, в залежності від обставин, що складаються. 

Конструктивна тривожність - природна нормальна тривога внаслідок відсутності 

інформації (якщо людина мало поінформована, їй необхідно дістати додаткову інформацію 

аби знати, як діяти). 

Деструктивна тривожність - підвищений рівень тривожності, що є суб’єктивним 

неблагополуччям особистості. Порушує продуктивність і спрямованість активної діяльності 

особистості (призводить до дезадаптації, дезорганізації діяльності). 

Типові причини деструктивної тривожності: 

1. почуття невпевненості в собі; 

2. неадекватні вимоги, які виявляються вищими за сили дитини; 

3. загрози дорослих і жорстокі покарання; 

4. нестійка дисципліна. 

В цілому, причинами тривожності може бути все, що порушує в дитини почуття 

впевненості, надійність у її взаєминах з батьками. 

Страх - емоційно загострене відображення в свідомості суб’єкта реально присутньої 

або передбачуваної ситуації, яка загрожує його біологічному або соціальному добробуту О. 

Захаров, А. Прихожан, Ю. Щербатих, З. Фройд, К. Ізард, Ф. Зімбардо). 

Дитячі страхи в різні вікові періоди мають свої відмінні риси. 

Немовля: базова потреба цього віку - потреба в безпеці, захищеності. У 7-8 місяців 

загострюється страх розлуки з матір’ю як реакція сепараційної тривоги, пов’язаної із 

закінченням невротичного етапу в розвитку немовляти і переходом до етапу активного 

освоєння світу. 

Раніше дитинство: у дітей від 1 до 3 років більший діапазон страхів, ніж у немовлят. 

Це пояснюється тим, що з розвитком їх можливостей сприймання, а також розумових 

здібностей розширюються і рамки життєвого досвіду, з якого черпається все нова і нова 

інформація. Помічаючи, що деякі об’єкти можуть зникати з їх поля зору, діти бояться, що і 

самі вони можуть зникнути. Маски, перуки, нові окуляри, лялька без руки - все це може 

викликати страх. У 2-3 роки дитина може боятися покарань, болю (наприклад, у лікаря), 

самотності і особливо темряви. У деяких дітей може виникати страх перед тваринами або 

рухомими машинами, багато хто боїться спати на самоті. Зазвичай страхи зникають з часом 

самі за мірою освоєння дитиною більш тонких способів мислення. 

Дошкільний вік: з розвитком мислення розширюється діапазон можливих страхів у 

дітей. Так, якщо в ранньому дитинстві дитина боялася чогось конкретного, то з появою 

наочно-образного мислення, дитина може почати боятися неіснуючих, вигаданих речей і 

явищ (прик. Баба-Яга, домовик). Також часто діти відчувають страхи щодо смерті своїх 

батьків, своєї смерті, так як саме в цьому віці осягається категорія смерті, як кінцівки життя 

людини. Особливо страх смерті загострюється в 6-7 років. 

Молодший шкільний вік: страхи в даному віці найчастіше пов’язані з навчанням і 

школою. Незрозумілі і вигадані страхи минулих років змінюються іншими, більш 

усвідомленими: уроки, уколи, природні явища, стосунки між однолітками. Страх може 

приймати форму тривоги або занепокоєння. Дитина може боятися відповідати на уроці, може 

боятися отримати погану оцінку, бути низько оціненою учителем тощо. Якщо процес 

адаптації до школи пройшов успішно і вчитель займає адекватну позицію по відношенню до 

учнів, то ймовірність виникнення страхів подібного роду мінімізується. 

Підлітковий вік: переважають соціальні страхи. Соціальні страхи - це страхи 

самотності, якихось людей, покарання, засудження з боку однолітків, боязнь запізнитися, не 

впоратися, не впоратися з почуттями, бути не собою, тощо. Підлітки стають сором’язливими 

і надають великого значення недолікам своєї зовнішності і поведінки. Іноді тривожність 

паралізує соціальне життя підлітка настільки, що він відмовляється від більшості форм 

групової активності. З’являються страхи відкритих і закритих просторів. 

О. Захаров, В. Казанський, І. Шаповаленко виділяють типові види страхів підлітків: 

1. страх «бути не собою»; 



2. страх провалу, засудження, покарання; 

3. страх фізичних каліцтв; 

4. страх самотності; 

5. страх безперспективності і неможливості самореалізації. 

 

Агресивні діти. Причини формування дитячої агресивності 

Агресивність - особистісна характеристика, надбана в процесі розвитку особистості і 

полягає в агресивних реакціях на різного роду подразнення. 

М. Алворд виділяє ряд характерологічних особливостей агресивних дітей, які 

позначають внутрішні протиріччя, проблемні зони і їх внутрішні конфлікти: 

1. Сприймають велике коло ситуацій як загрозливі, ворожі по відношенню до 

них. 

2. Надчутливість до негативного ставлення до себе. 

3. Заздалегідь налаштовані на негативне сприйняття себе з боку оточуючих. 

4. Не оцінюють власну агресію як агресивну поведінку. 

5. Завжди звинувачують оточуючих в власній деструктивній поведінці. 

6. У разі навмисної агресії (напад, псування майна і т.п.) відсутнє почуття 

провини, або вина проявлена дуже слабо. 

7. Схильні не брати на себе відповідальність за свої вчинки. 

8. Мають обмежений набір реакцій на проблемну ситуацію. 

9. У відносинах виявляють низький рівень емпатії 

10. Слабо розвинений контроль над своїми емоціями. 

11. Слабо усвідомлюють свої емоції, крім гніву. 

12. Бояться непередбачуваності в поведінці батьків. 

13. Мають неврологічні недоліки: нестійка, розсіяна увага, слабка оперативна 

пам’ять, нестійке запам’ятовування. 

14. Не вміють прогнозувати наслідки своїх дій (емоційно застряють на проблемної 

ситуації). 

15. Позитивно ставляться до агресії, так через агресію одержують почуття власної 

значущості і сили. 

Різні аспекти проблеми дитячої агресивності розробляли: Л. Божович, М. Кольцова, 

М. Лісіна та ін. Найбільш повно умови подолання агресивної поведінки у дошкільників 

розкриті в роботах Р. Овчаровой, Є. Лютової, Г. Моніної. Т. Смирнова та Г. Бреслав роблять 

акцент на психологічній корекції агресивної поведінки, виділяючи діагностичні критерії. С. 

Колосова розглядає особливості, витоки і генезис дитячої агресивності. Н. Платонова, А. 

Ковальчук, аналізують можливості використання різних форм і методів діагностичної, 

корекційної, профілактичної роботи з агресивними дітьми і підлітками. Різні способи і 

методи корекції агресивної поведінки дітей 6-10 років пропонують Г. Бурменська, О. 

Карабанова, А. Лидерс й ін. 

Розвиток агресії у дитинстві відбувається внаслідок блокування бажань дитини, в 

результаті застосування неправильних виховних впливів (виражається в упертості, гніві). 

Приводом до агресії може послужити сварка з ровесниками, пов’язана з володінням 

іграшками або речами. Агресивні тенденції можуть проявлятися у вигляді агресії, 

спрямованої на навколишні об’єкти, інших людей, тварин або у вигляді аутоагресії. 

Ті чи інші форми агресивної поведінки спостерігаються у більшості дітей. Вона 

супроводжується віковими кризами (приблизно одного року, трьох, семи, десяти років). 

Можливо, дитина просто не знає, як вчинити інакше, адже поведінковий досвід у дітей ще 

невеликий. Агресія може бути і наслідком неправильного виховання або внутрішнього 

дискомфорту дитини, яку не навчили адекватно реагувати на події, з якими їй доводиться 

мати справу. 

 Відзначимо, що моделі поведінки діти черпають з трьох джерел: 

1. сім’я, яка може одночасно демонструвати агресивну поведінку і забезпечувати 

її закріплення; 



2. агресії діти навчаються при взаємодії з однолітками, часто дізнаючись переваги 

агресивної поведінки (Я найсильніший - і мені все можна) під час ігор; 

3. діти вчаться агресивних реакцій не тільки на реальних прикладах, а й на 

символічних. В даний час не викликає сумніву той факт, що сцени насильства, 

демонстровані з екранів телевізорів, сприяють підвищенню рівня агресивності глядача, і в 

першу чергу, дітей. 

Причини формування дитячої агресивності. 

Можна виділити наступні фактори, що зумовлюють появу дитячої агресивності: 

 індивідуальний, що визначає психобіологічні передумови асоціальної 

поведінки, які ускладнюють адаптацію дитини в суспільстві (особливо нервової системи: 

переважання процесів збудження над процесами гальмування; порушений гормональний 

фон: завищення рівня тестостерону); 

 психолого-педагогічний, що визначає дефекти шкільного і сімейного 

виховання; 

 соціально-психологічний, який визначає несприятливі особливості взаємодії 

дитини з найближчим оточенням в сім’ї, на вулиці, в колективі однолітків; 

 особистісний, який визначає активно-вибіркове ставлення дитини до бажаної 

середовищі спілкування, до норм і цінностей свого оточення, до педагогічних впливів сім’ї, 

школи, громадськості, а також особисті ціннісні орієнтації і здатність до саморегулювання 

поведінки; 

 соціальний, який визначається соціально-економічними умовами. 

Серед причин, що провокують агресивність дітей, виділяються: 

 привертання до себе уваги однолітків (хлопчик вириває книгу у дівчинки або 

розкидає іграшки і починає голосно гавкати, зображуючи злого собаку, чим, природно, 

привертає до себе увагу); 

 обмеження достоїнств іншого з метою підкреслити свою перевагу; 

 захист і помста (у відповідь на напад або насильницьке вилучення іграшки діти 

відповідають яскравими спалахами агресії); 

 прагнення бути головним (наприклад, після невдалої спроби зайняти перше 

місце в строю, хлопчик відштовхує випередившого його друга, хапає за волосся і 

намагається вдарити головою об стіну); 

 прагнення отримати бажаний предмет (щоб володіти потрібною іграшкою, 

деякі діти вдавалися до прямого насильства над однолітками). 

Т. Смирнова виділяє ще три найважливіші характерологічні особливості таких дітей: 

високий рівень особистісної тривожності; неадекватна самооцінка, частіше низька; діти 

відчувають себе знедоленими. 

Таким чином, в основі дитячої агресивності може лежати різна мотиваційна 

спрямованість. Зазвичай з засвоєнням правил і норм поведінки безпосередні прояви дитячої 

агресивності поступаються місцем просоціальним формам поведінки. Однак у певної 

категорії дітей агресія не тільки зберігається, але й розвивається, трансформуючись в стійку 

якість особистості. Ці діти мають значно більше виражену схильність до агресивності. 

 

 

Лекція №19 “Розвиток волі у дітей та підлітків. Стилі сімейного виховання та їх 

вплив на розвиток психічних розладів” 

 

План 

1. Вольові якості 

2. Умови розвитку волі у дітей і підлітків 

3. Характеристика стилів сімейного виховання 

4. Вплив стилів сімейного виховання на розвиток психічних розладів 
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Вольові якості. Умови розвитку волі у дітей і підлітків 

Воля - це свідоме регулювання людиною своєї поведінки і діяльності, виражене в 

умінні долати внутрішні і зовнішні труднощі при здійсненні цілеспрямованих дій і вчинків. 

Вольові якості. 

1. Сила волі - узагальнена здатність долати значні труднощі, що виникають на 

шляху до досягнення поставленої мети. 

2. Витримка і самоконтроль - виражаються в умінні стримувати свої почуття, 

коли це потрібно, в недопущенні імпульсивних і необдуманих дій, в умінні володіти собою і 

змушувати себе виконувати задуману дію, а також утримуватися від того, що хочеться 

робити, але це бачиться нерозумним або неправильним. 

3. Цілеспрямованість - свідома і активна спрямованість особистості на 

досягнення певного результату діяльності 

4. Наполегливість - поняття практично тотожне поняттю цілеспрямованості і 

характеризує прагнення людини в досягненні поставленої мети навіть в найскладніших 

умовах. Від наполегливості прийнято відрізняти впертість. Впертість найчастіше виступає як 

негативна якість - прагнення наполягти на своєму, незважаючи на недоцільність цієї дії 

5. Ініціативність - здатність робити спроби до реалізації ідей, що виникли у 

людини  

6. Самостійність - це характеристика волі, яка безпосередньо пов’язана з 

ініціативністю. Самостійність проявляється в здатності свідомо приймати рішення і в умінні 

не піддаватися впливу різних чинників, що перешкоджають досягненню поставленої мети. 

Від самостійності слід відрізняти негативізм - невмотивована, необгрунтована схильність 

діяти наперекір іншим людям 

7. Рішучість - відсутність зайвих вагань і сумнівів при боротьбі мотивів, 

своєчасне і швидке прийняття рішень. Від рішучості необхідно відрізняти імпульсивність - 

квапливість у прийнятті рішень, необдуманість вчинків. 

8. Послідовність дій - всі здійснювані людиною вчинки витікають з єдиного 

керівного принципу, якому людина підпорядковує все другорядне і побічне. Послідовність 

дій тісно пов’язана з самоконтролем і самооцінкою. 

Умови розвитку волі у дітей і підлітків. 

1. Свідома дисципліна. Розвиток батьками у дитини дисциплінованості, яка не 

тільки допомагає розуміти необхідність дотримання певних правил поведінки, а й забезпечує 

їй внутрішню дисциплінованість, що виражається в здатності регулювати і зіставляти свої 

бажання з умовами реальної діяльності. Важливу роль у вихованні вольових якостей відіграє 

школа, там теж відбувається формування певного рівня дисциплінованості. 



2. Фізичне виховання дитини, а також ознайомлення її з художніми цінностями. 

Таким чином, весь процес виховання дитини визначає успішність формування вольових 

якостей особистості. 

3. Пред’явлення однозначних вимог до дитини. 

4. Демонстрація власним прикладом розвиненості вольових якостей. 

5. Стимуляція дитини доводити почату справу до кінця. 

6. Заохочення її ініціативності. 

7. Повага до думки дитини. 

8. Створення умов для подолання труднощів, оскільки розвиток вольових якостей 

- це завжди подолання. 

 

Характеристика основних типів сімейного виховання. Вплив стилю сімейного 

виховання на виникнення і розвиток психічних розладів 

Тип сімейного виховання, як інтеграційна характеристика батьківських ціннісних 

орієнтацій, установок, емоційного ставлення до дитини, рівня батьківської компетентності - 

є значним чинником становлення Я-концепції в дитячому віці, визначає когнітивний 

розвиток дитини, її позицію стосовно до світу. Стиль сімейного виховання визначається:  

1. ставленням батьків до дитини; 

2. характером контролю над її діями;  

3. способом пред’явлення вимог;  

4. формами заохочення і покарання. 

У своїх дослідженнях А. Варга і В. Столін виділили наступні критерії батьківських 

відносин: 

1. «Прийняття - відкидання». Прийняття: батькові чи матері дитина подобається 

такою, якою вона є. Він поважає індивідуальність дитини, симпатизує їй. Відкидання: 

родитель сприймає свою дитину поганою, непристосованою, невдахою, здебільшого 

відчуває до дитини злість, досаду, роздратування, образу. Він не довіряє дитині, не поважає 

її. 

2. «Кооперація» - родитель зацікавлений у справах і планах дитини, намагається у 

всьому допомогти їй. Високо оцінює її інтелектуальні і творчі здібності, відчуває почуття 

гордості за неї. 

3. «Симбіоз» - родитель постійно відчувають тривогу за дитину, вона здається 

йому маленькою і беззахисною. Родитель не надає дитині самостійності. 

4. «Авторитарна гіперсоціалізація» - родитель вимагає від дитини безумовної 

покори та дисципліни. Він намагається у всьому нав’язати дитині свою волю, за прояв 

свавілля дитину суворо карають. Родитель пильно стежить за соціальною поведінкою дитини 

і вимагає соціального успіху. 

5. «Маленький невдаха» - у батьківському ставленні є прагнення інфантилізувати 

дитину, приписати їй особисту і соціальну неспроможність. Дитина представляється 

непристосованою, неуспішною, відкритою для поганих впливів. Дорослий намагається 

захистити дитину від труднощів життя і суворо контролює її дії. 

В. Мініяров розглядає наступні стилі сімейного виховання: невтручання, змагальний, 

розважливий, попереджувальний, контролюючий, співчуваючий та гармонійний. 

В. Гарбузов, О. Захаров, Д. Ісаєв умовно виділяють три основні типи виховання: 

«відкидаюче» виховання (або неприйняття), гіперсоціалізуюче й егоцентричне. 

Емоційне відкидання характерно тим, що батьки дитиною обтяжені, її потреби 

ігноруються, іноді з нею жорстоко поводяться. Батьки вважають дитину тягарем і виявляють 

загальне невдоволення нею. Часто зустрічається приховане емоційне відкидання: батьки 

прагнуть завуалювати реальне ставлення до дитини підвищеної турботою і увагою до неї. У 

дитини формується ворожість, агресивність, фонова тривожність, можлива соматизація. 

Гіперсоціалізуюче виховання виражається в тривожно-недовірливий концепції батьків 

про стан здоров’я дитини, її соціальний статус серед товаришів і, особливо в школі, 

очікуванні успіхів у навчанні та майбутній професійній діяльності. Підвищені вимоги батьків 

часто призводять до того, що власні досягнення починають оцінюватися дитиною за 



дорослим мірками і не задовольняють її, завдаючи непотрібний біль і переживання, 

знижуючи її самооцінку і віру у власні сили, сприяючи тим самим розвитку тривожності. 

Якщо очікування дорослих занадто великі, а дитині важко весь час відповідати їм, вона буде 

сприймати себе невдахою в очах батьків і, відповідно, в своїх власних очах. 

Егоцентричне виховання - культивування уваги всіх членів сім’ї на дитину (кумир 

сім’ї), іноді на шкоду іншим дітям або членам сім’ї. Сім’я існує тільки для дитини. Вплив 

здійснюється, як правило, від низу до верху (від дитини до батьків). Існує «симбіоз» дитини і 

дорослого. В результаті у дитини формується висока самооцінка власної значущості, але 

зростає ймовірність конфлікту з соціальним оточенням за межами сім’ї. Тому дитина може 

оцінювати світ як ворожий. Дуже великий ризик соціальної дезадаптації і, зокрема, 

навчальної дезадаптації дитини після вступу до школи. 

Ці ж стилі сімейного виховання А. Співаковська описує через типи неблагополучних 

сімей, в яких дає докладний аналіз необдуманого виховного впливу дорослих на дітей. 

«Сім’я-санаторій». Дріб’язкова опіка, жорсткий контроль і надмірний захист від 

уявних небезпек. В результаті: надмірні перевантаження нервової системи дитини, при яких 

виникають нервові зриви, формуються емоційні особливості по типу підвищеної чутливості, 

дратівливості. 

«Сім’я-фортеця». Батьки намагаються вчинити підкреслено правильно, надмірно 

принципово. Це веде до підвищеної непевності дитини в собі, безініціативності. У багатьох 

випадках фіксується концентрація уваги дитини на власних внутрішніх переживаннях, що 

призводить до її психологічної ізоляції, викликає труднощі спілкування з однолітками. 

Виховання в подібному типі сімейних взаємин зазвичай приводить дитину до постійних 

внутрішньоособистісних конфліктів, отже, до перенапруження нервової системи, 

виникненню тривожності, підвищеному ризику невротичних захворювань. 

«Сім’я -«третій зайвий». У такій сім’ї емоційно перебільшено значущими є подружні 

стосунки, а дитині батьки схильні вселяти почуття неповноцінності, фіксуючи увагу на 

недоліках, недосконалості, що знову ж таки породжує у дитини почуття невпевненості в 

собі, безініціативність, болісні переживання власної неповноцінності при посиленій 

залежності, підпорядкованості батькам. У таких дітей часто виникає тривога за життя і 

здоров’я батьків, вони насилу переносять розлуку з ними і з важкістю знаходять контакт з 

оточуючими. Цей відкидаючий стиль виховання надає найбільш негативний вплив на 

розвиток дитини. 

Е. Маккобі і Дж. Мартін розвинули категоріальний систему Д. Баумрінд, виділивши 

два основні виміри: рівень контролю або вимог і загальний параметр прийняття - відкидання. 

Перетин цих двох вимірів утворив ще один додатковий стиль до названих трьох, додавши 

нехтуючий (індиферентний) стиль. 

Авторитетний стиль передбачає високий рівень батьківського контролю, заохочення 

зростаючої автономії своїх дітей, теплі відносини з дітьми. Як результат - діти соціально 

адаптовані, впевнені в собі, здатні до самоконтролю, володіють високою самооцінкою. 

Авторитарний стиль характеризується високим рівнем контролю: батьки очікують 

неухильного виконання своїх вимог, відносини з дітьми холодні і відсторонені. Діти 

замкнуті, боязкі і похмурі, невибагливі і дратівливі. Дівчата в більшості своїй - пасивні і 

залежні, хлопчики - некеровані і агресивні. 

Ліберальний стиль передбачає низький рівень контролю і теплі відносини: батьки 

слабо або зовсім не регламентують поведінку дитини, хоча вони відкриті для спілкування з 

дітьми, але домінуючий напрямок комунікації - від дитини до батьків. Діти схильні до 

неслухняності і агресивності, поводяться неадекватно і імпульсивно, невибагливі до себе, в 

деяких випадках діти стають активними, рішучими та творчими людьми. 

Індиферентний стиль - з низьким рівнем контролю і холодними відносинами: батьки 

не встановлюють для дітей ніяких обмежень, байдужі до дітей, закриті для спілкування. 

Якщо байдужість поєднується з ворожістю, дитина проявляє руйнівні імпульси і схильність 

до девіантної поведінки. 

 

 



Лекція №20 “Важкі” та “педагогічно занедбані” діти” 

 

План 

1. Поняття педагогічної занедбаності 

2. Важковиховуваність як психологічна проблема 

3. Психологічні особливості важковиховуваних підлітків, схильних до брехні і 

крадіжок 
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«Важкі» і «педагогічно занедбані» діти. Психолого-педагогічні проблеми роботи з 

ними 

Педагогічна занедбаність - стійкі відхилення від норми в моральній свідомості і 

поведінці дітей і підлітків, обумовлені негативним впливом середовища і помилками у 

вихованні. Педагогічно занедбана дитина є здоровою фізично і психічно, але не володіє 

необхідними знаннями та вміннями. 

Педагогічна занедбаність розвивається поступово, проходячи певні стадії: 

Перша стадія (переважно в дошкільному віці) виникає в результаті неправильного 

виховання в сім’ї (надлишок або брак батьківської уваги, конфлікти між батьками, 

відсутність корисного спілкування, депривація), а також помилки виховної роботи в 

дитячому дошкільному закладі. 

Друга стадія (початкові класи) - наслідок слабкої психологічної та педагогічної 

готовності до шкільного навчання. На цій стадії у дитини, що зазнає труднощі в навчанні і 

спілкуванні з однокласниками, з’являються початкові форми негативного ставлення до 

навколишнього життя. 

Третя стадія (підлітковий вік) - проявляються тенденції до девіацій, йде знецінення 

норм і правил суспільного життя, починає домінувати егоїстична мотивація. 

Четверта стадія - закріплюються антисуспільні форми поведінки, які можуть перейти 

в правопорушення та злочини. 

Співвідношення форми, локусу скарги і причин педагогічної занедбаності за Е. 

Засєдатєлєвим: 

I форма - несформованість елементів і навичок навчальної діяльності. Причина: 

індивідуальні особливості інтелектуального розвитку. Наслідок: погана успішність. Локус 

скарги: погана успішність з усіх предметів, погана пам’ять, неуважність, невпевненість, 

мовчання на уроках; «Двійки» за письмові роботи (за усними - краще), страх відповідати; 

тривожність, занижена самооцінка, пасивність, песимізм, розчарування в школі, прогули. 



II форма - несформованість мотивації навчання; спрямованість на інші нешкільні (не 

відповідають віку) види діяльності. Причина: інфантилізм виховання; гіперопіка; 

несприятливі фактори, що зруйнували позитивну мотивацію (міжособистісні відносини, 

неадекватна оцінка навчальної діяльності). Наслідок: погана успішність і поведінка на тлі 

достатнього рівня пізнавальних можливостей. Локус скарги: тривога з приводу 

індивідуальних особистісних якостей (повільності, інертності, неорганізованості, 

стомлюваності, некомунікабельності, егоїстичності, забіякуватості, агресивності, 

озлобленості, жорстокості; брехливості). 

III форма - нездатність до довільної регуляції уваги, навчальної діяльності. Причина: 

особливості сімейного виховання (потурання або домінуюча гіперпротекція), той же тип 

виховання в дитячому садку і початковій школі. Наслідок: неорганізованість, неуважність, 

залежність, відомість, порушення спілкування, слабка успішність. Локус скарги: тривога з 

приводу особливостей поведінки, навчальної діяльності та спілкування дитини з однолітками 

і дорослими: нетовариськість, замкнутість, відсутність друзів; погані стосунки з учителями і 

між дітьми в сім’ї; тяга до «поганих дітей» 

Важкі діти - категорія дітей, чия поведінка різко відхиляється від загальноприйнятих 

норм і перешкоджає повноцінному вихованню. Тому використовується також синонім 

«важковиховувані діти», тому що вони найменш схильні слідувати педагогічним приписами 

і проявляють крайню несприйнятливість до традиційних педагогічних впливів. 

Причини важковиховуваності: 

1. нервово-психічні відхилення, які підлягають медичній корекції; 

2. несприятливе поєднання чинників і умов особистісного розвитку. 

А. Личко виділяє 4 стилі виховання, що сприяють появі важких дітей:  

 гіперопіка різних ступенів;  

 гіпоопіка, що може переходити у бездоглядність;  

 створення кумира сім’ї;  

 ситуація, що створює «попелюшок» в сім’ї. 

Б. Алмазов виділяє наступні типи неблагополучних сімей: 

1. сім’ї з недоліком виховних ресурсів. До них відносяться зруйновані або 

неповні сім’ї; сім’я з недостатньо високим загальним рівнем розвитку батьків; 

2. конфліктні сім’ї:  

a. де батьки не прагнуть виправити недоліки свого характеру;  

b. де один з батьків нетерпимий до манери поведінки іншого; 

3. морально неблагополучні сім’ї; 

4. педагогічно некомпетентні сім’ї: в них надумані або застарілі уявлення про 

дитину замінюють реальну картину її розвитку. 

М. Раттер серед обставин, що сприяють появі важких дітей, відзначає сімейні травми: 

конфлікти в сім’ї, брак любові батьків, смерть одного з них, батьківську жорстокість або 

просто непослідовність у вихованні, знаходження в дитячому будинку, тощо. 

Виділяють п’ять особливостей відносин важковиховуваних і дорослих: 

1. поведінка дитини не зрозуміла для батьків; 

2. взаємне відчуження дітей і батьків; 

3. демонстративний непослух; 

4. навмисне порушення вимог дорослих; 

5. при спробі батьків виправити поведінку дитини, дитина поводиться ще гірше. 

Для важких дітей характерна афективна поведінка. Афективна поведінка - це 

впертість, войовничість, спалахи гніву, лють. Це форми поведінки, які виникають у дітей, які 

незадоволені взаємовідносинами, що склалися у них з однолітками чи дорослими в ході ряду 

причин, таких як: тривале перебування в дитячому саду; криза в сім’ї; надлишок 

батьківського роздратування. 

До категорії важких дітей відносять і обдарованих дітей, які вимагають особливого 

індивідуального підходу і часто мають проблеми в комунікації, соціальній адаптації. 

 



Психолого-педагогічні проблеми роботи з «важкими» і «педагогічно занедбаними» 

дітьми: 

1. відсутність мотивації до змін у дітей і підлітків; 

2. складність утримання їх в корекційній роботі (можливі постійні відходи); 

3. складність налагодження контакту з такими дітьми; 

4. часто відсутність підтримки з боку батьків в процесі роботи; 

5. тривалість психокорекційної роботи і загроза «зривів» в поведінці. 

Основні напрямки роботи психолога: 

1. Створення сприятливих умов для розвитку особистості «важкої» дитини. 

2. Постійне відстеження прогалин в знаннях, уміннях і навичках «важких» учнів. 

Визначення системи додаткових занять, допомоги та консультування. Зняття синдрому 

«невдахи». 

3. Піклування про зміцнення положення дітей в класному колективі, організація 

допомоги «важким» у виконанні громадських доручень. 

4. Формування позитивної Я-концепції. Створення особистості обстановки 

успіху, схвалення, підтримки, доброзичливості. Аналіз кожного етапу, результату діяльності 

учня, його досягнень. Заохочення позитивних змін. Від авторитарної педагогіки - до 

педагогіки співробітництва і турботи. 

5. Надання педагогічної допомоги батькам «важкого» школяра. Вчити їх розуміти 

дитину, спиратися на її позитивні якості, контролювати її поведінку і заняття у вільний час. 

Принципи роботи: 1) баланс м’якості і строгості; 2) чітке дотримання кордонів; 3) 

домінування заохочення і протипоказаний примус; 4) пошук позитивного в особистості, віра 

і розуміння душевного стану дитини; 5) при наявності стану озлоблення і фрустрації 

проявляти співчуття; 6) примус і покарання виправдані у випадку загрози іншим. 

 

Психологічні особливості важковиховуваних підлітків, що схильні до брехні і 

крадіжок 

Важковиховуваність - позначає відхилення в поведінці і психіці дитини, учня, що 

вимагають посиленої уваги педагогів та психологів, індивідуалізації засобів впливу для їх 

подолання. Трудновоспитуемость є результатом негативного впливу оточення, помилок у 

сімейному вихованні, а також вроджених біологічних дефектів нервової системи. 

В. Степанов виділяє 3 суттєві ознаки, що становлять зміст поняття «важкі діти»: 

Першою ознакою є наявність у дітей або підлітків поведінки, що відхиляється від 

норми. По-друге, до категорії важких відносяться також діти і підлітки, порушення, 

поведінки яких нелегко виправляються, коригуються. По-третє, важкі - це діти, які особливо 

потребують індивідуального підходу з боку вихователів і уваги колективу однолітків. Це не 

погані, безнадійно зіпсовані школярі, як неправильно вважають деякі дорослі, а діти, які 

потребують особливої уваги та участі оточуючих. 

Комплексна психолого-педагогічна типологія важковиховуваних підлітків: 

1. підлітки, у яких опір педагогічним впливам обумовлений низьким рівнем 

розвитку моральних уявлень і соціально схвалюваних навичок поведінки (педагогічна 

занедбаність); 

2. підлітки, чий опір педагогічним впливам обумовлений особливостями 

психодинамічних властивостей особистості і темпераменту (акцентуації характеру, емоційна 

нестійкість, імпульсивність тощо); 

3. підлітки, у яких опір педагогічним впливам викликаний невмілими виховними 

впливами вчителя (уявна важковиховуваність); 

4. підлітки, у яких опір педагогічним впливам обумовлений особливостями 

особистості, що спонукають їх негативно ставитися до деяких позитивних явищ соціальної 

дійсності (реальна важковиховуваність). 

Крадіжка - форма девіантної поведінки, що характеризується схильністю 

привласнювати собі що-небудь, що належить іншому. 

Причини крадіжок:  

1. сильне бажання володіти річчю, що сподобалася, всупереч голосу сумління; 



2. серйозна психологічна незадоволеність дитини;  

3. недолік розвитку моральних уявлень і волі. 

Ситуації, що пов’язані з психологічним неблагополуччям дитини, незадоволеність 

життєво важливих потреб: крадіжка в знак протесту в родині, де, наприклад, холодні 

стосунки між батьками, роздача знайомим вкрадених речей (це сигнал того, що в сім’ї 

нерівномірно 

розподілена любов в сім’ї, нестача любові до дитини), підсвідоме бажання завдати 

шкоди матеріальним цінностям (коли в родині говорять, що головне в житті - це гроші), так 

звана крадіжка символічної любові (через дорогі речі), крадіжка в результаті жорсткого 

контролю (так як все заборонено - дитина краде, щоб показати свою свободу). 

Іноді зовнішній добробут сім’ї прикриває емоційний дефіцит почуттів, і дитяча 

духовна незадоволеність починає розростатися. У житті дитини з’являється все більше і 

більше «зневоднення» любові, уваги, ласки, визнання, прийняття. Вони переносять свій 

«голод за почуттями» на матеріальний світ і ознаки своєї значущості: одяг, речі, іграшки, їжу 

(особливо солодощі), іграшки тощо. Вони знають, що красти - це не добре, але намагаються 

заповнити дефіцит позитивних почуттів - негативним еквівалентом емоцій (усвідомлення 

своєї провини породжує почуття провини, образи, страху перед покаранням, бажання 

помститися батькам за свій «емоційний голод», бажанням привернути увагу до себе, хоча і 

знають, що отримають за крадіжку покарання. На вулицях вони не крадуть, коли бувають в 

гостях - теж злодійство виключається. Такі діти крадуть тільки у себе вдома. 

Брехливість - індивідуально-психологічна особливість, яка виражається в свідомому 

перекручуванні дійсного стану речей, в прагненні створити неправильне враження про факти 

і події. 

Одна з основних причин брехливої поведінки підлітків полягає в страху покарання, в 

бажанні уникнути осуду, докорів, фізичного впливу з боку батьків, вихователів і старших за 

віком братів і сестер. Брехня дорослим частіше явище, ніж одноліткам, підлітки розглядають 

дорослих винуватцями своїх вчинків. З точки зору підлітків дорослі не хочуть помічати ті 

зміни, які в них відбуваються. Заборони з боку дорослих болісно сприймаються, як 

придушення їх волі, самостійності, незалежності, як придушення їх “Я”. Тому в середовищі 

підлітків брехня не тільки можлива, а й цілком виправдана, якщо вона звільняє від покарань, 

від заборон і придушень з боку дорослих. 

Брехня забезпечує внутрішню і частково зовнішню свободу, зберігає цілісність і 

недоторканність внутрішнього світу. Батькам потрібно дати зрозуміти дитині, що вони їй 

довіряють, але не випускають з поля своєї уваги. 

Причини брехні: 

 уникнути неприємних для себе наслідків (страх покарання і гніву батьків або 

страх розчарувати батьків);  

 добути те, чого іншим способом отримати не може або не вміє (зазвичай це 

увага й інтерес оточуючих);  

 отримати владу над оточуючими (іноді помститися їм);  

 захистити щось або когось значущого для себе (в тому числі і право на своє 

особисте життя). 

Психологічні особливості підлітків, схильних до брехливості та крадіжок: 

1. слабкість моральної і вольової сфери; 

2. розгальмування нервової системи; 

3. емоційне неблагополуччя підлітка; 

4. сімейне неблагополуччя; 

5. прагнення до завоювання визнання, уникнення сорому, доказу своєї переваги. 

Як суспільне явище брехливість зазвичай спостерігається в обстановці взаємної 

ворожості, конкуренції і підозрілості. 

  



Завдання для самостійної роботи 

 

Завдання №1. 

Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини 

 

* Для виконання даного завдання Вам потрібен помічник. Ви будете виступати в ролі 

експериментатора, а Ваш помічник - в ролі піддослідного 

Мета дослідження: встановити відмінність відчуттів від сприйняття при тактильному 

розпізнаванні предметів. 

Матеріал й устаткування: набір дрібних предметів для тактильного розпізнавання 

(шпилька, ключ, вата тощо), пов'язка для очей, секундомір. 

 

Процедура дослідження 

Дослідження тактильних відчуттів складається з двох серій дослідів і проводиться з 

одним випробуваним. 

Завдання першої серії: встановити особливості тактильних відчуттів за їх словесними 

описами піддослідного, викликаних предметами з набору під час їх почергового 

пред'явлення на нерухому долоню. 

В ході виконання першої серії дослідження випробуваному зав'язують очі і дають 

наступну інструкцію. 

Інструкція досліджуваному в першій серії: 

"Розгорніть руку долонею вгору. На долоні під час нашого дослідження Ви будете 

відчувати деякі впливи. Не обмацуючи предмет, що лежить на долоні, дайте словесний звіт 

про ті відчуття, які будуть у Вас винкатимуть. Все, що будете відчувати, проговорюйте 

вголос" 

  

Експериментатор послідовно пред'являє предмети для тактильного розпізнавання їх 

піддослідним. Час пред'явлення кожного з них - 10 секунд. Після чого предмет забирається з 

руки, а в протоколі робиться запис словесного звіту піддослідного. 

Завдання другої серії: 

встановити особливості тактильних відчуттів за словесними описами піддослідного, 

коли предмети по черзі кладуть на його долоню і дозволяється їх обмацувати цієї ж рукою, 

Друга серія досліджень проводиться через дві-чотири хвилини після першої. У другій 

серії так само, як і в першій, піддослідному зав'язують очі і перед пред'явленням предметів 

набору дають інструкцію. 

Інструкція піддослідного в другій серії: 

"Розгорніть руку долонею вгору. Під час нашого дослідження Ви будете відчувати 

деякі впливи. Вам дозволяється обмацувати предмет, що лежить на долоні. Дайте словесний 

звіт про ті відчуття, які Ви будете відчувати під час обмацування предмету та рухах долоні 

руки". 

У другій серії експериментатор послідовно пред'являє ті ж предмети з набору, 

зберігаючи тривалість тактильного розпізнавання 10 секунд і записуючи словесний звіт 

піддослідного в протокол. 

Протокол дослідження двох серій дослідів може бути представлений на одному 

загальному бланку. 

Після закінчення двох серій дослідження піддослідний надає самозвіт про те, яким 

чином він орієнтувався у впливах предметів, що лежали на долоні, коли легше було 

розпізнавати предмети і коли складніше. 

Бланк протоколу дослідження: 

Піддослідний: Дата  



Експериментатор: Час  

 

№ пп Предмет Словесний звіт   

в першій 

серії 

в другій 

серії 

Примітк

а 

  

1. 

2. 

.. 

.. 

Булавка 

Ватка 

     

 

Обробка та аналіз результатів 

Мета обробки результатів - встановити властивості предметів, які були адекватно 

розпізнані. Кількість названих відчуттів в першій і другій серіях буде вважатися показником 

розпізнавання "П1" і "П2". 

Проводячи аналіз результатів, слід порівняти величини показників тактильного 

розпізнавання в першій і другій серіях і звернути увагу на те, що розпізнавання впливів, що 

йдуть від предметів, якісно різниться. Як правило, в першій серії випробувані дають звіт про 

окремі властивості предмета, а потім пробують його встановити, даючи йому назву. У другій 

серії, де завдяки обмацуванню присутнє тактильне сприйняття, випробовувані зазвичай 

спочатку визначають предмет, називають його (наприклад: "шпилька"), а потім дають 

словесний звіт про його властивості. 

Тактильні відчуття є найважливішими в контактному орієнтуванні і дозволяють 

людині вижити і вчитися навіть при відсутності слуху і зору. Вони розширюють пізнавальні 

можливості індивіда, який звик покладатися на свій зір, а тому досвід з закритими або 

зав'язаними очима можна використовувати як засіб відпочинку після тривалого читання книг 

або перегляду фільмів. Свідоме застосування цього засобу допоможе переключити увагу в 

випадках напруженого емоційного стану в ситуаціях майбутнього іспиту, очікування оцінки 

тощо. 

 

Завдання№2. 

 Дослідження творчої уяви 

 

* Дане завдання Ви можете виконувати як самостійно, так і з помічником 

  

Мета дослідження: дати оцінку особливостям творчої уяви. 

Матеріал й устаткування: бланки з надрукованими на них трьома будь-якими словами, 

наприклад: капелюх, дорога, дощ; стандартні аркуші паперу, ручка, секундомір. 

 

Процедура дослідження 

Дане дослідження можна проводити з одним піддослідним і з групою до 16 осіб, але 

всі піддослідні повинні бути зручно розсаджені, а умови - забезпечують сувору самостійність 

їх роботи. 

Перед початком дослідження кожен учасник отримує бланк з надрукованими на 

ньому трьома словами. Бланки можуть бути роздані в конвертах або покладені на стіл перед 

піддослідними зворотною стороною, щоб до інструкції вони не читали надруковані на них 



слова. При тестуванні групи даються однакові бланки кожному для можливого подальшого 

аналізу і порівняння. У процесі дослідження піддослідному пропонують протягом 10 хвилин 

скласти з трьох слів якомога більшу кількість речень. 

Інструкція піддослідному: "Прочитайте слова, написані на бланку і складіть з них 

якомога більшу кількість пропозицій так, щоб в кожне входили всі три слова. Складені 

пропозиції записуйте на аркуші паперу. На роботу Вам відводиться 10 хвилин. Якщо все 

зрозуміло, тоді починаємо!" 

У процесі дослідження експериментатор фіксує час і по закінченні 10 хвилин дає 

команду: "Стоп! Роботу припинити!" 

Обробка та аналіз результатів 

Показниками творчості в даному дослідженні є: 

● величина балів за саме дотепне і оригінальне речення; 

● сума балів за всі придумані піддослідним протягом 10 хвилин речення. 

Ці показники встановлюються за допомогою шкали оцінки творчості. 

  

Шкала оцінки творчості 

Пункт Характеристика складеного речення Оцінка 

речення в 

балах 

а У реченні використано всі три слова в дотепній і оригінальній 

комбінації. 

6 балів 

б У реченні використано всі три слова без особливої дотепності, але 

в оригінальній комбінації. 

5 балів 

в У реченні використано всі три слова у звичайній комбінації. 4 бала 

г Задані три слова використані в менш необхідній, але логічно 

допустимій комбінації. 

3 бала 

ґ Правильно використані лише два слова, а третє використано з 

натяжкою в силу чисто словесного зв'язку. 

2,5 бала 

д Правильно використані тільки два слова, а третє штучно введено в 

речення. 

1 бал 

е Піддослідний правильно зрозумів завдання, але він дає формальне 

об'єднання всіх трьох слів або використовує їх з 

перекручуваннями. 

0,5 бала 

є Речення представляє собою безглузде об'єднання всіх трьох слів. 0 балів 

  

Якщо піддослідний придумав дуже схожі одне на одного речення з повторенням теми, 

то друге і всі інші речення цього типу оцінюються половиною початкового балу. 

При підрахунку бали зручніше заносити в таблицю результатів. 

Якісна характеристика творчості, яка визначається за величиною балів, отриманих за 

саме дотепне і оригінальне речення, відповідає максимальній оцінці будь-якого зі складених 

піддослідним речень. Ця оцінка не перевищує 6 балів і свідчить про розвинені творчість або 

оригінальність. Якщо оцінка даного показника становить 5 або 4, то прояв творчості слід 

вважати середнім. Нарешті, якщо ця оцінка склала всього лише 2 або 1, то це низький 

показник творчості або намір випробуваного діяти алогічно і тим спантеличити дослідника. 



Таблиця результатів 

(заповнюється для звіту і надається на перевірку викладачеві) 

№ речення Текст речення Оцінка речення в балах 

1.   

2.   

3.   

... й далі.   

Сума балів   

  

  

Другий показник - це сума балів. Він має сенс для аналізу та інтерпретації результатів, 

тільки якщо порівнюється робота кількох людей, що можливо при довірчих відносинах в 

групі. У кого більша сума балів, у того, отже, більше продуктивність творчої діяльності. 

Творча уява передбачає створення образу або предмету, які не мають аналогів. В 

даному випадку - це створення речення без заданого зразка. Студенти філології та студенти 

природничих факультетів розрізняються досвідом роботи з лінгвістичним матеріалом, що 

важливо враховувати. Крім того, одержуваний показник творчості свідчить про суб'єктивну 

новизну результатів, якщо вони нові або оригінальні для самого піддослідного. 

 

Завдання №3. 

Дослідження сприйняття часу 
 

* Для виконання даного завдання Вам потрібен помічник. Ви будете виступати в ролі 

експериментатора, а помічник - в ролі піддослідного 

  

Мета дослідження: визначити ступінь точності сприйняття коротких проміжків часу. 

Обладнання: секундомір і таблиця-протокол дослідження. 

  

Процедура дослідження 

Дослідження сприйняття часу проводиться в парі, яка складається з піддослідного й 

експериментатора. Воно складається з десяти дослідів. У кожному досліді піддослідному 

пропонують визначити заданий проміжок часу, не дивлячись при цьому на годинник. 

Правильність оцінки інтервалу часу експериментатор визначає за допомогою секундоміра. 

Інтервали часу можуть задаватися такі: 30 с, 1 хв, 120 с і ін. 

Інструкція випробуваному: "Вам буде запропоновано, не користуючись годинником і 

не рахуючи про себе, підняттям руки або сигналом" Стоп! "Визначити кінець заданого 

відрізка часу. Кожен раз Вам буде сказано про те, якої тривалості задається інтервал, а його 

початок експериментатор відзначить ударом олівця по столу ". 



У таблиці-протоколі експериментатор записує заданий для визначення інтервал часу і 

фактичний час, який піддослідний прийняв за заданий інтервал. 

Часовий інтервал, запропонований для оцінки, зазначається в графі таблиці "С" в 

секундах; фактичний час, теж в секундах, в графі "А". 

  

Таблиця-протокол дослідження сприйняття коротких проміжків часу: 

  

Інтервал оцінки 

часу "С" 

Фактичний 

час "А" 

30с 60с 120с  

  

Обробка результатів 

Точність оцінки часу визначається для кожного досліду окремо за формулою: 

  

  

Кт= А / С х 100%, де 

  

Кт - коефіцієнт точності оцінки часу; 

А - фактичний часовий інтервал, що пройшов з моменту початку оцінки піддослідним 

заданого відрізка часу; 

С - часовий інтервал, що запропонований для оцінки. 

  

Аналіз результатів 
В ході аналізу результатів дослідження важливо визначити, в якому співвідношенні 

до 100%, менше або більше, знаходяться коефіцієнти точності оцінки часу піддослідного. 

Якщо по всім дослідам піддослідний має коефіцієнт більший, ніж 100%, то часові інтервали 

він недооцінює. Якщо його коефіцієнти менше 100% - то тимчасові інтервали він 

переоцінює. Чим ближче коефіцієнти до 100% (наприклад, 80% - 110%), тим вище точність 

оцінки коротких проміжків часу. 

Люди відрізняються по типології оцінки часових інтервалів. Одні піддослідні їх 

перебільшують, а інші применшують. У ряді випадків дана типологія поширюється і на 

тривалі проміжки часу. Однак деякі суб'єкти короткі інтервали часу (до хвилини) 

переоцінюють, а інтервали більше хвилини, навпаки, недооцінюють. 

Щоб встановити причини недооцінки або переоцінки часових інтервалів, ми радимо 

повторити досліди, ускладнивши їх інструкцією з додатковими вказівками. Наприклад, 

визначити заданий інтервал часу, перераховуючи при цьому літери алфавіту. Введення 

інструкцією ще однієї мети діяльності змінює оцінку піддослідним часових інтервалів. Час в 

цьому випадку для піддослідних стає, як правило, менш помітним, тобто вони, займаючись 

іншою справою, його недооцінюють. Знаючи особливості сприйняття та оцінки інтервалів 

часу можна розробити систему прийомів, які стануть в нагоді в моменти вимушених 

очікувань: очікувань автотранспорту, подій, зустрічей і т.п. Зняття при цьому психічного 

напруження - один з моментів самовиховання і навчання саморегуляції. 

 

Завдання №4 

  

Дослідження впливу установки на спосіб вирішення завдань 

* Для виконання даного завдання Вам потрібен помічник. Ви будете виступати в ролі 

експериментатора, а помічник - в ролі піддослідного 

  

Мета дослідження: визначити характер вироблення і ступінь чутливості піддослідного 

до установки, особливості фіксації установки і наявність гнучкості або ригідності мислення. 



Матеріал й устаткування: 10 листків паперу для кожного піддослідного, приблизний 

розмір листків: 10х8 см; ручка для письма і секундомір. 

 

Процедура дослідження 

Дане дослідження можна проводити з одним піддослідним або з групою не більше 9 

чоловік. В останньому випадку учасники дослідження повинні бути зручно розсаджені за 

столами так, щоб була забезпечена самостійність їх вирішення задач. Умови кожного 

завдання експериментатор записує на дошці або пред'являє на окремих плакатах. 

Інструкція піддослідним: "Вам будуть запропоновані для вирішення арифметичні 

задачі. Кожне завдання вирішуйте на окремому листку паперу. Всі дії, які Ви робите в 

результаті виконання завдання, записуйте на цьому ж листку. Листок з вирішеним завданням 

переверніть. Перевернутий листок - це знак експериментатору про те, що Ви це завдання 

вирішили. Час рішення задачі контролюється і обмежений двома хвилинами. Після двох 

хвилин експериментатор скаже: "Стоп! Рішення припинити! "Для вирішення наступного 

завдання беріть новий листок паперу". 

Арифметичні задачі експериментатор повинен пред'являти, строго дотримуючись їх 

послідовність. 

  

Задачі 
№1. Дано три посудини об'ємом - 37, 21 і 3 літри; як відміряти рівно 10 літрів води? 

№2. Дано три посудини об'ємом - 37, 24 і 2 літри; як відміряти рівно 9 літрів води? 

№3. Дано три посудини об'ємом - 39, 22 і 2 літри; як відміряти рівно 13 літрів води? 

№4. Дано три посудини об'ємом - 38, 25 і 2 літри; як відміряти рівно 9 літрів води? 

№5. Дано три посудини об'ємом - 29, 14 і 2 літри; як відміряти рівно 11 літрів води? 

№6. Дано три посудини об'ємом - 28, 14 і 2 літри; як відміряти рівно 10 літрів води? 

№7. Дано три посудини об'ємом - 26, 10 і 3 літри; як відміряти рівно 10 літрів води? 

№8. Дано три посудини об'ємом - 27, 12 і 3 літри; як відміряти рівно 9 літрів води? 

№9. Дано три посудини об'ємом - 30, 12 і 3 літри; як відміряти рівно 15 літрів води? 

№10. Дано три посудини об'ємом - 28, 7 і 5 літрів; як відміряти рівно 12 літрів води? 

Специфіка даного дослідження передбачає, що експериментатор буде стежити за 

часом, який витрачено кожним піддослідним на рішення кожного завдання, фіксуючи його в 

протоколі, і зможе ненав'язливо перевіряти запис рішення перших п'яти задач. У разі 

необхідності надається індивідуальна підказка тим, хто перші п'ять задач вирішують зі 

складностями або невірно записуєють їх рішення. 

Суть підказки піддослідним полягає в тому, щоб нагадати, що воду можна тільки 

доливати і відливати за допомогою судин. Отже, арифметичні операції, що відображають дії 

з водою, - це додавання і віднімання. Якщо випробуваний пише дужки, то це означає, що він 

користується іншою посудиною, об’єм якої дорівнює об’єму, що отриманий в дужках, а це - 

порушення умов задачі. Всіх можна попередити про те, що дужки при записі вирішення цих 

задач є неправомірними. Також воду не можна ділити і множити. Всі дії складаються в 

доливанні і відливанні зайвої води за допомогою посудин зазначених обсягів. 

При вирішенні піддослідними задач №6 та №10 підказувати нічого не можна, так само 

не бажано перевіряти спосіб їх вирішення. Час рішення піддослідними кожної задачі 

контролюється експериментатором за секундоміром в момент перевертання піддослідним 

чергового листка з рішенням пред'явленої задачі, і фіксується в окремому протоколі. 

Обробка результатів 

Обробка результатів проводиться шляхом зіставлення способів вирішення 

піддослідним експериментальних задач з можливими способами їх вирішення. На підставі 

цього зіставлення встановлюють: характер вироблення установки, чутливість до установки, 

особливості її фіксації і гнучкість або ригідність мислення. Додатково можна 

охарактеризувати швидкість мислення. Для цього використовують показник швидкості. 

Показник швидкості, мислення виводиться як середньоарифметичний час, витрачений 

на вирішення задач. Середньоарифметичний час вирішення перших п'яти задач характеризує 

швидкість вироблення установки, а середньоарифметичний час вирішення останніх п'яти 



задач показує залежність пошуку рішення від установки. В останньому випадку важливо 

враховувати, вирішена чи ні задача №10. 

Характер вироблення установки з'ясовується по тому, як піддослідний вирішував 

перші п'ять задач і з якою швидкістю він це робив. Якщо піддослідний третю, четверту і 

п'яту задачі вирішував швидко встановленим способом, від більшого обсягу вичитав менший 

і без підказок, то вироблення установки вважають оптимальним. Якщо піддослідному 

давалися підказки або він міняв способи запису рішення задачі, а також в разі великої 

величини пoкaзaтeля швидкості мислення перших п'яти задач, то вироблення установки було 

не оптимальним, йшло з труднощами. 

Ступінь чутливості піддослідного до установки перевіряється за способом вирішення 

задач №6 і №7. Якщо ці задачі вирішені установочним способом, тобто з більшої величини 

віднімається менша, то ступінь чутливості до установки висока. 

Якщо одна із задач вирішена установочним способом, а інша - неустановочним, то 

чутливість до установки середня. Наприклад, задача №6 крім установчого способу може 

бути вирішена так: 14-2-2 = 10, а задача №7 взагалі не вимагає обчислення, тому що воду 

можна відразу налити у посудину об'ємом 10 літрів. 

Якщо обидві задачі вирішені неустановочним способом, то можна констатувати 

слабку чутливість піддослідного до установки. 

Особливості фіксації установки визначаються за способом вирішення піддослідним 

задач №8 і №9. 

Якщо обидві задачі під номерами 8 і 9 вирішені установочним способом, то установка 

фіксована, а ступінь її фіксації висока. 

Якщо одна із задач вирішувалася установочним способом, а інша - неустановочним, 

то ступінь фіксованості установки характеризується як середній. Наприклад, задачу №8 

можливо вирішити так: 12-3 = 9, а задачу №9 легко вирішити складанням, яке в логіці 

переливання води з допомогою судин означає доливання, тобто 12 + 3 = 15. 

  

Коли обидві задачі вирішені неустановочним способом тоді це свідчить про 

відсутність фіксації установки. Однак даний висновок буде правомірним, якщо у 

піддослідного слабка чутливість до установки. В іншому випадку фіксація установки слабка. 

Визначення ригідності або гнучкості мислення проводиться за результатами 

вирішення задачі №10. Ця задача має одне, правильне неустановочне рішення: 7 + 5 = 12. 

Якщо піддослідний задачу вирішив, то його мислення - гнучке, незалежно від чутливості або 

фіксованості установки, оскільки він зміг переорієнтуватися на пошук неустановочного 

способу розв'язання. 

Якщо остання задача піддослідним не вирішена і він продовжував діяти шляхом 

вирахування, то його мислення ригидно. 

Аналіз результатів 

Після обробки результатів дослідження важливо проаналізувати зв'язок між 

швидкістю мислення як показником його активності, характером вироблення установки, 

ступенем чутливості до установки, особливостями фіксації і ригідністю або гнучкістю 

мислення. 

Аналізуючи умови, при яких виробляється установка піддослідного, слід звернути 

увагу на їх сталість, з одного боку, і кількість повторюваності одного і того ж способу 

вирішення - з іншого. Те саме можна сказати і щодо особливостей фіксації установки. 

У випадках виявлення ригідності мислення необхідно продумати рекомендації 

піддослідним для розвитку його гнучкості. Багато задач вирішуються кількома способами, 

пошук різних способів вирішення - це вже ознака творчості. Можна налаштувати себе на цей 

пошук. Добре допомагає в розвитку гнучкості тренування зміни уявлень і вирішення 

спеціальних творчих завдань. Для досліджуваних з повільним розумовим процесом 

складаються формули настрою на швидкість роботи. Показники швидкості мислення 

поліпшуються з досвідом змагальної взаємодії з іншими людьми. Однак слід мати на увазі, 

що отримані результати швидкості мислення можуть залежати від самопочуття 

піддослідного під час експерименту і від його зацікавленості дослідженням. 



 

Завдання № 5 

Виберіть будь-яку з нижче перерахованих статей, прочитайте і напишіть свій 

відгук про статтю (обсяг не більше 1,5 стор.) 
  

1. Абульханова-Славская К. А. Личность в процессе деятельности и общения. 

Загальна психологія : Хрестоматія : Навч. посіб. Упор. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. 

В. Огорднійчук та ін. К.: Каравела, 2007. 640 с. 

2.Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. Загальна психологія : Хрестоматія : 

Навч. посіб. Упор. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огорднійчук та ін. К.: Каравела, 

2007. 640 с. 

3.Ломов Б. Ф. Проблема общения в психологии. Загальна психологія: Хрестоматія: 

Навч. посіб. Упор. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огорднійчук та ін. К.: Каравела, 

2007. 640 с. 

4.Мерлин В. С. Отличительные признаки темперамента. Хрестоматия по 

психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. Сост. В. В. Мироненко; Под ред. А. В. 

Петровского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1987. 447 с. 

5.Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей. Загальна психологія : Хрестоматія: 

Навч. посіб. Упор. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огорднійчук та ін. К.: Каравела, 

2007. 640 с. 

6.Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. М.: Прогресс, 1982. 

7.Теплов Б. М. Способности и одаренность. Хрестоматия по психологии: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов. Сост. В. В. Мироненко; Под ред. А. В. Петровского. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1987. 447 с. 

8.Изард К. Определение эмоций. Связь эмоций с когнитивными процессами, 

поведением и личностью. Загальна психологія : Хрестоматія: Навч. посіб. Упор. О. В. 

Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огорднійчук та ін. К.: Каравела, 2007. 640 с. 

 

Завдання №6 

Теми, які необхідно вивчити для успішного виконання завдань. 

Закономірності психічного розвитку в онтогенезі 

Основні підходи до періодизації психічного розвитку дитини 

Особливості психічного розвитку в різні вікові періоди 

  

Задача 1. Проаналізуйте представлений історичний факт: який необхідний фактор 

розвитку людини як особистості відсутній в даному випадку? Які найважливіші психологічні 

категорії свідчать про несформованість людської психіки? Чому навіть відповідні соціальні 

умови не вплинули на їх формування в подальшому? Дайте розгорнуту відповідь. 

На початку XX століття індійський психолог Рід Сінгх отримав звістку, що близько 

одного села помічені дві загадкові істоти, що схожі на людей, але пересуваються на 

четвереньках. Їх вдалося вистежити. Одного ранку Сінгх на чолі групи мисливців сховався у 

вовчій нори і побачив, як вовчиця виводить на прогулянку дитинчат, серед яких виявилися 

дві дівчинки - одна приблизно восьми, інша - півтора років. Сінгх відвіз дівчат з собою і 

спробував їх виховати. Вони бігали на четвереньках, лякалися і намагалися сховатися щойно 

побачивши людей, огризалися, вили ночами по-вовчому, їли сире м'ясо. Молодша - Амала - 

померла через рік. Старша - Камала - прожила до сімнадцяти років. За дев'ять років її 

вдалося в основному відучити від вовчих звичок, але все-таки, коли вона поспішала, то 

опускалася на коліна. Мовдення Камала по суті так і не опанувала - з великими труднощами 

вона навчилася правильно вживати всього сорок слів. 

  

Задача 2. Чи можливий в сучасному суспільстві безконфліктний перехід від 

дитинства до дорослості. Якщо так, то за яких умов? Дайте розгорнуту відповідь. 

  

 



 

Завдання №7 

Теми, які необхідно вивчити для успішного виконання завдань. 

Закономірності психічного розвитку в онтогенезі 

Основні підходи до періодизації психічного розвитку дитини 

Особливості психічного розвитку в різні вікові періоди 

  

Задача 1. Проаналізуйте висловлювання мами про дитину. Який фактор, що впливає 

на психічний розвиток дитини, не було використано нею при вихованні сина? Дайте 

розгорнуту відповідь 

Одна з мам каже інший: «Я чула, що до 6 років у дитини пробуджується інтерес до 

навчання, деякі діти вже в 5 років читають. Я все чекаю і чекаю, а у мого Васі ні інтересу, ні 

бажання вчитися не з'являється, хоча йому скоро в школу йти ». 

  

Задача 2. Як можна пояснити з психологічної точки зору (дайте розгорнуті відповіді): 

А) різні експерименти підлітка з зовнішністю - незвичайний одяг, зачіска, 

немислимий макіяж і пірсинг і т.д. 

Б) розв’язаність в поведінці, порушення дисципліни. 

  

 

Завдання №8 

Зробити конспект з питань (тезово): 

1. Основні психологічні підходи до вирішення проблеми співвідношення 

навчання і розвитку. 

2. Чому проблема співвідношення навчання і розвитку вважається центральною 

проблемою педагогічної психології? 

 

Завдання №9 

Заповніть таблицю особливостей психічного розвитку в різні вікові періоди 

  

Таблиця особливостей психічного розвитку в різні вікові періоди 

  

Вік Соціальна 

ситуація розвитку 

Провідний 

вид діяльності 

Новоутв

орення 

Період 

новонародженості 

   

Період немовляти    

Раннє дитинство    

Дошкільний вік    

Молодший шкільний 

вік 

   

Підлітковий вік    

Юнацький вік    

  

Вказати хронологічні рамки кожного вікового періоду, особливості соціальної 

ситуації розвитку, провідний вид діяльності та основні новоутворення періоду. 

 

 



 

Завдання №10 

Виберіть будь-яку із запропонованих статей, прочитайте і напишіть свій відгук 

про прочитане 

 

1. Басов М. Я. Проблема развития человека. Хрестоматия по возрастной 

психологии: Учеб.пособ. для студ.: Сост. Л.И.Семенюк; Под ред. Д.И.Фельдштейна. изд. 2-е, 

доп. М.: Институт практической психологии, 1996. 304 с. 

2. Кон И. С., Фельдштейн Д. И Отрочество как этап жизни и некоторые 

характеристики переходного возраста. Хрестоматия по психологии: Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов. Сост. В. В. Мироненко; Под ред. А. В. Петровского. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Просвещение, 1987. 447 с. 

3. Ананьев Б. Г. Структура развития психофизиологических функций взрослого 

человека. Хрестоматия по возрастной психологии: Учеб.пособ. для студ.: Сост. 

Л.И.Семенюк; Под ред. Д.И.Фельдштейна. изд. 2-е, доп. М.: Институт практической 

психологии, 1996. 304 с. 

4. Рыбалко Е. Ф. Динамика основных характеристик человека в различные 

периоды его зрелости. Хрестоматия по возрастной психологии: Учеб.пособ. для студ.: Сост. 

Л.И.Семенюк; Под ред. Д.И.Фельдштейна. изд. 2-е, доп. М.: Институт практической 

психологии, 1996. 304 с. 
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2. Назва дисципліни. 

„ПСИХОЛОГІЯ” 

3. Код дисципліни. 

[16.ALL6].(2.2) 

4. Тип дисципліни. 

Обов’язкова 

5. Рік (роки) навчання.  

3-й 

6. Семестр / семестри. 

5 

7. Кількість кредитів ECTS. 

5 

8. Відомості про викладача. 

Звонок Ольга Сергіївна - асистент кафедри психології  

e-mail: helga239@gmail.com  

9. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції). 

Мета - надати студентам загальні уявлення та базові знання про особливості розвитку та 

функціонування психіки людини, показати можливості використання набутих знань у 

педагогічній та викладацькій діяльності.  

Завдання курсу: 

1) формування уявлення про предмет, структуру, методологію психологічної науки;  

2) формування в студентів уявлення про закономірності, чинники і механізми 

психічного розвитку людини;  

3) вивчення понять психіки і свідомості, їх функцій і структур. 

    У результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія» студент повинен знати: 

основні категорії та історичні передумови виникнення і розвитку загальної та вікової 

психології як наук; основний зміст усіх розділів курсу; визначення понять «психіка», 

«свідомість», їх функції та структуру; психологічні характеристики психічних процесів, 

властивостей та станів особистості; специфіку розвитку та проявів психічних властивостей 

людини; психологічні закономірності та механізми розвитку психіки та свідомості в 

онтогенезі; вікові особливості людини на різних етапах розвитку. 

 Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної 

роботи студенти набувають уміння та навички: визначати певні психічні явища, та 

відрізняти їх одне від одного за суттєвими особливостями; використовувати різні методи 

діагностичної роботи для вивчення й аналізу психологічних явищ; укладати схему базового 

психологічного дослідження з добором адекватних методів та методик; характеризувати 

певні прояви поведінки та діяльності людини за типовими особливостями. 

 

 



10.  Зміст дисципліни. 

 

 

№ 

 

 

Змістовні модулі та їхня структура 
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Перший модуль 

1.1. Вступ в психологію. 8 2 2  4 10 2   8 

1.2. Діяльність. Активність. Потреби та 

мотиви. 
8 2   6 10 

   
10 

1.3. Пізнавальні процеси. 10 4 2  4 10  2  8 

1.4. Емоційна та вольова сфери. 8 2 2  4 8    8 

1.5. Поняття особистості в психології. 

Поняття темпераменту. 
8 2 2  4 8 

   
8 

1.6. Здібності. 8 2   6 8    8 

1.7. Спілкування. 8 2   6 8    8 

1.8. Акцентуації характеру. 10 4 2  4 8    8 

Другий модуль 

2.1. Психологічні закономірності розвитку 

психіки в онтогенезі. 
12 4 2  6 8 

2 
 

 
6 

2.2. Психологічні особливості розвитку 

психіки в період новонародженності, 

немовляти  та раннього віку. 

9 2 1  6 10 

 

 

 

10 

2.3. Дошкільний та молодший шкільний вік. 9 2 1  6 10    10 

2.4. Розвиток психіки в підлітковому віці. 

Психологічні особливості спілкування 

вчителя з учнями. 

11 4 1  6 8 

2 

 

 

6 

2.5. Юнацтво як віковий період. 9 2 1  6 8    8 

2.6. Тривожність. Причини дитячої 

агресивності. 
8 2   6 10 

 
 

 
10 

2.7. Типи сімейного виховання. 8 2 2  4 8    8 

2.8. Важковиховуваність та педагогічна 

запущеність. 
8 2   6 8 

 
 

 
8 

2.9. Проблема співвідношення виховання та 

навчання у психології. 
8  2  6 10 

 
2 
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 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 150 40 20  90 150 6 4  140 
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12.  Технології викладання та атестації. 

http://do.luguniv.edu.ua/mod/resource/view.php?id=417418


Діяльність студента: 

- слухання лекцій; 

- виступ з повідомленням на практичному занятті; 

- виголошення доповіді на практичному занятті; 

- участь у дискусії на практичному занятті; 

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз; 

- написання кейсів; 

- вирішення проблемних ситуацій та задач. 

 

Поточний контроль:  

дві письмові модульні контрольні роботи. 

Форма семестрового контролю:  

залік 

 

13.  Критерії оцінювання (у %). 

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв: 

- письмові модульні контрольні роботи – 40%;  

- результати роботи на практичних заняттях – 40%; 

- самостійна робота – 20%. 

 

14. Мова викладання. 

Українська 

  



 


