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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
Номер та найменування теми

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни

Семестр № 1
Тема № 1 Виникнення психології як
16
4
самостійної науки
Тема № 2 Психологія як сучасна наука
14
4
у системі наук про людину
Тема № 3 Методи психології як 10
2
сучасної науки
Тема № 4 Свідомість
16
4
Тема № 5 Несвідомі психічні процеси
16
4
Тема № 6 Психологічна теорія
20
4
діяльності
Всього за семестр № 1
90
22
Семестр № 2
Тема
№
7
Індивід,
суб’єкт, 18
4
особистість, індивідуальність
Тема № 8 Формування та розвиток
особистості
Тема № 9 Психологічна структура
особистості
Тема № 10 Темперамент
Тема № 11 Характер
Тема № 12 Здібності
Всього за семестр № 2

Тема № 15: Відчуття
Тема № 16: Сприйняття
Тема № 17: Увага

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Всього

з них:

2

8

2

8

2

6

2
2
2

2
2
4

8
8
8

14

8

46

2

10

18

4

4

10

12

2

2

8

16
14
16
90

4
4
4
22

2
2
2
14

Семестр № 3
12
4

2

6
6
6

4
2
2
8

Екзамен

Екзамен

6
6
8
46

12
10

4
2

2
2

Тема № 18: Пам'ять

18

4

4

2

8

Тема № 19: Мовлення

16

4

2

2

8

Тема № 20: Уява

12

2

2

2

6

Тема № 21: Мислення

18

4

2

2

10

Екзамен

Тема № 22: Інтелект
Всього за семестр № 3

22

6

4

2

10

120

30

20

10

60

Семестр № 4
Тема № 23: Загальна характеристика
14
4
емоційної сфери
Тема № 24: Теорії емоцій
20
6
Тема № 25: Соціальні емоції.
20
4
Тема № 26: Вікові особливості
14
4
емоційної сфери
Тема № 27: Вплив професійної
18
4
діяльності на емоційну сферу
Тема № 28: Воля
16
4
Тема № 29: Психічні стани
18
4
Всього за семестр № 4
120 30
Разом
480 120

4

6

4
4
2

2

10
10
8

2

2

10

2
2
20
80

2
4
10
40

8
8
60
240

Екзамен

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять
Тема № 1: Виникнення психології як самостійної науки
Семінарське заняття 1. Передумови виникнення психології як самостійної науки
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про передумови
виникнення психології як самостійної науки.
Кількість години: 2.
Навчальні питання:
1. Психологія в межах філософії, античні філософи та середньовічні філософи про
природу людини.
2. Декарт, філософи нового часу про природу людини.
3. Інтроспекція, досягнення асоціанізму та природничих наук як умови виникнення
психології як самостійної науки.

4. Перші школи психології, лабораторія В. Вундта.
5. Перші вітчизняні психологічні лабораторії.
Методичні вказівки:
1. Психологія в межах філософії, античні філософи та середньовічні філософи про
природу людини.

При відповіді на перше запитання здобувачі вищої освіти повинні розуміти
психологія довгий час розвивалася у рамках філософії й виділилася в самостійну науку
лише у другій статевині XIX ст.
Виділяють два періоди у становленні й розвитку психологічних знань до їх
відокремлення від філософії: донауковий (VI ст. до н. е. – XVII ст. н. е.) та науковий у
рамках філософії (XVII–ХІХ ст.).
Уявлення про душу існували вже в найдавніші часи й протягом тисячоліть
відкладалися у системі первісних вірувань людей, які знайшли відображення у міфології
та релігії. І за формою, і за змістом ці погляди були донауковими й позанауковими.
Здобувачі вищої освіти мають засвоїти, що уявлення про душу в античній філософії
– це історично перша форма зафіксованих на письмі знань, уривки яких дійшли до нашого
часу, в системі якої психологічні знання почали розвиватися і накопичуватися. Вже у ті
часи виокремилися два різних напрямки в розвитку філософської думки: матеріалістичний
та ідеалістичний.
Матеріалістичне розуміння психіки відрізнялося від ідеалістичного тим, що психіка
розумілася як вторинне, похідне від матерії явище. Однак перші з відомих нам
представників «стихійного матеріалізму» були дуже далекі у своїх тлумаченнях душі від
сучасних уявлень про психіку.
Вперше у вченні про душу вказав на розмежування між душею й тілом Сократ,
який проголосив нематеріальність душі. Він визначив душу негативно, як щось, відмінне
від тіла. Думки Сократа були розвинені у працях його учня Платона.
Центральною філософською проблемою Платона стало вчення про ідеї. У творах
Платона ідеї – це істинно існуюче буття, незмінне, вічне, що не має моменту виникнення,
не оречевлене в будь-якій субстанції. Вони незримі, існують самостійно від почуттєвих
речей.
У роботах Платона викладено погляд на душу як на самостійну субстанцію. Душа
існує перше, ніж вона з’єднується з будь-яким тілом. У своєму первісному стані вона є
частиною світового духу. «Індивідуальна душа є не що інше, як образ і вилив
(виструмлення, давньогр. – еманація) універсальної світової душі». На думку Платона,
душа існує поряд із тілом і незалежно від нього. Душа – начало незриме, піднесене,
божественне, вічне. Тіло – начало зриме, низинне, минуще, тлінне. За Платоном, є три
начала людської душі. Перше – нерозумне начало, пожадливе. Ним володіє всяка жива
істота, у тому числі тварини й рослини. Воно становить більшу частину душі кожної
людини й спрямоване на задоволення тілесних потреб. Друге – розумне начало, що

протидіє прагненням пожадливого начала. Третє – несамовитий дух. Цією частиною
людина «скипає, дратується, стає спільником того, що їй уявляється справедливим, і
заради цього готова переносити голод, холод».
Душа й тіло перебувають у складних взаєминах. За своїм божественним
походженням душа покликана управляти тілом. Однак іноді тіло, що роздирається
різними бажаннями й пристрастями, бере гору над душею. Душа – найвище, що є в
людині, тому вона повинна піклуватися про її здоров’я значно більше, ніж про здоров’я
тіла. У момент смерті душа розлучається з тілом, і залежно від того, який спосіб життя
вела людина, на її душу чекає різна доля: або вона буде блукати поблизу землі, обтяжена
земними елементами, або відлетить від землі в ідеальний світ.
На відміну від ідей, матерія – це безформне небуття, ніщо, що може стати будьякою річчю, тобто всім, якщо поєднається з певною ідеєю. У такому контексті душа
виступає як начало, що існує між світом ідей і світом почуттєвих речей.
Як і Платон, Аристотель запропонував класифікацію видів душі. У її основу
покладено виділення трьох щаблів життя: рослинного, тваринного, людського. При цьому
здібність вищого щабля включає здібності попередніх і не може існувати без них.
Рослинна й тваринна душі пояснювалися Аристотелем матеріалістично: вони смертні й
знищуються разом із тілом. Розумна душа ідеальна, відокремлена від тіла, її сутність
божественна. Після смерті розумна душа не зникає, а повертається в безтілесний ефір
повітряного простору.
За Аристотелем, існують два різновиди мислення: звичайне, дискурсивне мислення
й теоретичне, інтуїтивне. Перше Аристотель пов’язував із пасивним розумом, який
супроводжує індивідуальну і смертну душу, друге – з безсмертним і універсальним
розумом. Завдяки діяльному розуму ми пізнаємо основні правила логічного мислення й
абстрактних понять, що не можуть бути доведені, але є науковими аксіомами.
З часом поняття «душа» все більше звужувалося до відбиття переважно ідеальних,
«метафізичних» і етичних проблем існування людини.
У цілому ж розвиток психологічної думки від VII–VI ст. до н. е. до XVII ст. н. е.
свідчить, що саме в цей донауковий період були сформульовані основні питання
психологічної науки, з’явилася ідея про метод дослідження психіки, розвивався сам
предмет психологічної науки.
Основні проблеми, які ставили психологи античності, пізніше середньовіччя й
початку Нового часу, стали головними й для психологів наступних поколінь, визначили
місце психології у системі інших наук.
2. Декарт, філософи нового часу про природу людини.
У відповіді на питання здобувачі вищої освіти повинні розуміти, що вченням про
розвиток свідомості Р. Декарт ввів критерій для виділення психіки. Психіку почали
розуміти як внутрішній світ людини, відкритий для самоспостереження, що має особливе – духовне – буття, у протиставлення тілу та усьому зовнішньому, матеріальному світу.
Їх абсолютна різнорідність – головний пункт вчення Р. Декарта.
Р. Декарт прагнув до побудови істинної системи знань, для чого обрав як перший
крок до істини метод сумніву. Р. Декарт підкреслював новизну свого підходу: вперше
систематичний сумнів використовується як методичний прийом з метою філософського й
наукового дослідження. Вчений обирає новий спосіб дослідження: відмовляється від
об’єктивного опису «Я» і звертається до розгляду тільки своїх думок (сумнівів) або
суб’єктивних станів. Мислення – це суто духовний, абсолютно безтілесний акт, який Р.
Декарт приписував особливій нематеріальній мислячій субстанції. Але якщо річ мисляча є
щось тілесне, то можна зробити висновок про існування двох субстанцій. Р. Декарт з
цього приводу зауважив: «Можна дивуватися, не одна чи це й та ж натура, що разом і
духовна, і тілесна, котра й думає, і простір займає, але шляхом, мною запропонованим, ми
пізнаємо її тільки як духовну». Якісне розрізнення властивостей матерії перетворюється у

відрив деяких з них від матерії, що й втілилося у поділі всього існуючого на дві
субстанції. Свідомість Р. Декарт описав на противагу тілу, з яким ототожнював матерію,
даючи геометричне уявлення про неї, і розробив математичну систему двовимірного
простору, відому сьогодні як декартова система координат. Безумовна основа всього
знання, за Декартом, – це безпосередня вірогідність свідомості (мислю – отже існую).
У поясненні впливу нервів на рухи м’язів і роботу органів відчуття Р. Декарт
використовує поняття «про тваринні духи». «Тваринні духи» – це «тіла, які не мають
ніякої іншої властивості, крім того, що вони дуже малі й рухаються дуже швидко, подібно
до часток полум’я, які вилітають з вогню свічі». Причину всіх рухів дослідник вбачав у
тому, що деякі м’язи скорочуються, а протилежні їм розтягуються. На його думку, це
відбувається внаслідок перерозподілу «духів» між м’язами, який можливий тому, що «у
кожному мускулі є невеликі отвори, через які ці «духи» можуть перейти з одного в
інший». Від цього мускул, з якого вони виходять, слабшає, а мускул, у який приходить
більше «духів», скорочується й надає руху тій частині тіла, до якої він прикріплений.
На його думку, взаємодія організму із зовнішнім середовищем здійснюється за
допомогою нервової машини, яка складається з мозку як центра й нервових «трубок». Рух
мускулів здійснюється за допомогою роботи нервів. Нерви – це подоба трубочок, в яких є
«серцевина або внутрішня речовина, що тягнеться у вигляді тонких ниточок від мозку,
звідки вона бере свій початок, до країв інших членів, з якими ці ниточки з’єднані».
Ниточки, що становлять серцевину нерва, завжди натягнуті. Натягнення ниток призводить
до того, що відкриваються клапани отворів, які ведуть із мозку до нервів, що спрямовані
до різних органів. «Тваринні духи» переходять у ці нерви, входять у відповідний мускул,
«роздмухують» його, змушуючи скорочуватися, – так відбувається рух.
Нові способи вирішення висунутих Р. Декартом проблем запропонував
голландський філософ Бенедикт Спіноза (1632–1677). Він відкинув дуалізм, характерний
для філософії Р. Декарта. Б. Спіноза, на відміну від Р. Декарта, розробляв моністичне
вчення: є тільки одна субстанція – це те, що існує саме в собі й представляється саме через
себе. «Існування субстанції та її сутність – це те саме». Б. Спіноза розрізняв «сутність» і
«існування». Сутність – це характеристика речі, те, без чого річ перестає бути сама собою.
Існування – це наявність або відсутність даної речі. Вчений виділив наступні властивості
субстанції:
1) вона нічим не виробляється, не створена, існує в силу самої себе;
2) вона вічна, нескінченна, одна, на відміну від множинності конкретних речей;
3) у неї немає цілей, вона діє тільки за необхідності, тобто відповідно до
об’єктивних закономірностей;
4) субстанція – це Бог або Природа; вона виражає буття існуючої поза нами
природи.
Взагалі Б. Спіноза говорив про нескінченну кількість атрибутів субстанції.
Людиною можуть бути пізнані тільки два: обшири й мислення. Під атрибутом «обшир»
розумілася річ як тіло; з боку мислення субстанція виступає як ідея цієї речі, душа речі.
Душа й тіло разом утворюють єдиного індивідуума (мисляче тіло), якого в одному
випадку спостерігачі розглядають під атрибутом мислення, в іншому – обширу. Тоді, як
відзначав Б. Спіноза, стає зрозумілим не тільки те, як людська душа з’єднується з тілом,
але також те, як повинна розумітися єдність душі й тіла – в основі цієї єдності перебуває
субстанція.
Психологія Б. Спінози – новий, важливий після вчення Р. Декарта крок у
становленні проблеми свідомості як об’єкта психологічного вивчення. Концепції
Р. Декарта і Б. Спінози утворили раціональну лінію в трактуванні свідомості. Розвиток
науки й виробництва зажадав, проте, нової теорії, якою став емпіризм. Ця теорія
оформилася в Англії разом із розвитком промисловості й дослідного природознавства.
Родоначальником емпіричного напрямку став Френсіс Бекон (1561–1626), продовжувачем

– Томас Гоббс (1588–1679). Остаточно емпіризм оформлюється у Джона Локка (1632–
1704).
Ф. Бекон відмовився від вивчення найбільш загальних питань, що стосуються
природи душі, і закликав перейти до емпіричного опису її процесів. Ці два кроки –
відмова від вивчення душі як особливого предмета й вимога перейти до опису її процесів
– підготували поступовий перехід у предметі філософських психологічних студій: із
вчення про душу психологія у рамках філософії почала перетворюватись на вчення про
свідомість.
Ф. Бекон обґрунтував емпіричний метод пізнання: природу (і людину) можна
пізнати, лише підпорядковуючись її власним законам. Методом, що адекватно розкриває
природу, Ф. Бекон вважав наукову індукцію. Його заслуга полягає в тому, що він звів
індукцію до загальної теорії, виявив правила переходу від часткового до загального.
Вчення Ф. Бекона вплинуло на всі науки й зробило його родоначальником емпіричної
науки.
Згідно з поглядами Т. Гоббса, людина, з одного боку, – це частина природи й
підпорядковується її законам, з іншого боку – це тіло в низці незліченної безлічі
природних тіл. Людські рухи – це реальність. Свідомість – лише паралельно виникаючі
прояви внутрішніх тілесних рухів. Як саме тілесні рухи породжують свідомість, Т. Гоббс
пояснити не зміг: «Найдивніша обставина – це те, що щось взагалі може стати явищем,
феноменом свідомості». Таким чином, психіка – лише тінь реальних матеріальних
процесів, вона – епіфеномен (тобто супровідне, другорядне явище). Від епіфеноменалізму
Т. Гоббса починається так звана безсуб’єктна психологія, у якій свідомість розглядається
як картина механічного відтворення явищ дійсності.
3. Інтроспекція, досягнення асоціанізму та природничих наук як умови виникнення
психології як самостійної науки.
Здобувачі вищої освіти повинні розглянути досягнення асоціанізму як одна з
основних передумов виділення психології в самостійну науку.
Оцінюючи підсумки розвитку асоціативної психології, необхідно відзначити
наступне:
1. Відстоюючи емпіричний підхід до розуміння психіки, асоціанізм захищав ідею
досвідного виникнення індивідуальної свідомості й безмежної виховуваності людини.
Така позиція була прогресивною, вона створювала наукову базу для розвитку педагогіки,
відкриваючи широкі перспективи для розробки шляхів і засобів навчання й виховання.
2. В асоціанізмі було подано детальний опис як самого факту існування асоціацій,
так і принципів (законів) утворення асоціацій, виявлено умови утворення та збереження
асоціацій у пам’яті. Ці дані вплинули на розуміння навчання, процесу набуття знань,
особливо в період експериментального розвитку асоціанізму.
3. Асоціативна психологія мала також прикладне значення. Асоціативний
експеримент у різних варіантах знайшов широке застосування в медицині (Зиґмунд
Фрейд, Карл-Густав Юнг, Еміль Крепелін та ін.), педагогіці.
Разом із тим, незважаючи на незаперечні досягнення, асоціанізм, розвиваючись, усе
більше виявляв свою теоретичну неспроможність:
- цей напрямок був сконцентрований лише на вивченні проявів свідомості, але не
запропонував об’єктивних методів її дослідження;
- асоціативна психологія – описова, не має засобів для пояснення психічного життя.
У процесі роботи з подолання труднощів асоціативної психології виникли нові
напрямки: психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія.
Досягнення природничих наук як передумова виділення психології в самостійну
науку
У 40-х рр. XIX століття німецький фізіолог Ернст Генріх Вебер (1795–1878)
установив існування закономірної залежності між величиною (силою) зовнішнього

подразника та викликаним ним відчуттям. Було виявлено, що не будь-яке збільшення або
зменшення сили впливу призводить до відповідної зміни інтенсивності відчуття. Для того,
щоб інтенсивність даного відчуття змінювалася, сила подразника повинна збільшуватися
або зменшуватися на певну постійну величину.
Французький фізик П’єр Бугер встановив, що при показнику освітленості екрана в
1000 люксів цей показник має бути збільшено або зменшено як мінімум на 10 люксів, щоб
людина відчула зміну яскравості цього об’єкта. Вебер же потім виявив аналогічні
закономірності відповідно до дотикових і рухових відчуттів. Так виник перший
психофізичний закон – закон Бугера – Вебера. З’явилося поняття диференційного порогу
чутливості.
Німецький фізик і психолог Густав Теодор Фехнер (1801–1887) установив
логарифмічну залежність сили відчуття від фізичної інтенсивності подразника – виник
закон Вебера – Фехнера.
Гельмгольц установив, що в разі виникнення оптичних перешкод через якийсь час
відновлюється адекватність сприйняття. Це доводило, що образи сприйняття будуються
не тільки на основі сенсорних даних, але й на базі понять про сприйманий предмет, на
основі віднесення предмета до певної категорії об’єктів. Кожний новий психічний акт
включається у сферу існуючих уявлень.
Дослідження Гельмгольца дозволили перебороти існуючий доти розрив між
почуттєвими та інтелектуальними компонентами пізнавального процесу. На основі
досвіду формуються спонтанні узагальнення об’єктивних взаємозв’язків реальних
об’єктів.
Експериментальні методи, що застосовувалися в дослідженнях Гельмгольца,
похитнули непорушність методу інтроспекції – почав формуватися метод об’єктивного
експериментально-психологічного дослідження.
У зв’язку з вивченням роботи органів відчуттів актуалізувалася проблема
локалізації центрів психічних функцій у головному мозку. Французький анатом і
антрополог Поль Брока (1824–1880) виявив, що ураження третьої лобової звивини лівої
півкулі мозку викликає порушення мови. Були відкриті: моторний центр мови (центр
Брока), центри руху (Фріч і Тітціг), центри сенсорної чутливості, мозковий центр
сприйняття мови (центр Верніке).
Ці досягнення сприяли вивченню психічних явищ природничими науковими
методами.
4. Перші школи психології, лабораторія В.Вундта.
При відповіді на запитання здобувачі вищої освіти повинні знати, що засновником
експериментальної психології став німецький філософ, психолог і фізіолог Вільгельм
Максиміліан Вундт (1832–1920). Як і Гельмгольц, Вундт був учнем відомого фізіолога
Мюллера. Займаючись як фізіолог відчуттями й м’язовими рухами, Вундт зацікавився із
впливом на фізіологічні процеси психічних факторів.
Вундт створив план розробки психології експериментальними методами, поставив
завдання – експериментально виявити структуру свідомості. Із цією метою в 1879 р. він
створив у Лейпцизі першу в Європі експериментально-психологічну лабораторію, що
стала незабаром Міжнародним центром психологічних досліджень.
Універсальним пояснювальним принципом психології він проголосив апперцепцію
– певний центр усієї сфери свідомості, розташований у лобових долях мозку. Відчуття,
почуття й сенсомоторні реакції В. Вундт вважав структурними елементами свідомості й
виступив засновником структуралістського напрямку в психології. На думку Вундта,
завдання психології, як і будь-якої іншої науки, полягає у виділенні шляхом аналізу
вихідних елементів; установленні зв’язків між ними; виявленні законів цього зв’язку.
Основні результати перших систематичних експериментальних досліджень В.
Вундт опублікував у роботі «Підстави фізіологічної психології» (1880–1881), яка стала

першим підручником з експериментальної психології. Відстоюючи самостійність
психологічної науки, Вундт підкреслював, що в неї є власні закони, а всі її явища
підпорядковуються «психічній причинності».
До найбільш загальних законів психології Вундт відносив: принцип творчого
синтезу (всі елементи свідомості поєднуються волею), закон психічних відносин
(залежність сприйняття від співвідношення елементів об’єкта), закон гетерогенності цілей
(під час вчинення дії можуть виникнути супутні мотиви й цілі).
Надалі В. Вундт присвятив себе розробці задуманої ним ще в молодості «другої
галузі» психології – психології народів (десятитомна «Психологія народів» була
опублікована ним у період із 1910 по 1920 рр.).
Вундт вважав, що тільки найпростіші почуттєві процеси підлягають
експериментальному вивченню. Однак його учні спростували цю позицію,
експериментально досліджуючи такі складні психічні функції, як сприйняття, мислення й
воля.
5. Основні напрямки сучасної психології.
До кінця XIX ст. експериментальна психологія почала інтенсивний розвиток у
багатьох країнах світу. Відомий американський психолог Едуард Бредфорд Тітченер
(1867–1927) працював спочатку в Лейпцизі у Вундта, вивчаючи бінокулярний зір і час
реакції при пізнавальній діяльності. У 1892 р., повернувшись до США, він створив у
Корнуельському університеті найбільшу науково-психологічну школу, узагальнивши свої
дослідження в чотиритомній «Експериментальній психології». Засновник французької
психологічної школи Альфред Біне (1857–1911) створив першу у Франції психологічну
лабораторію (1889), заклав основи педагогічної психології, дефектології, патопсихології,
розробив методи експериментального вивчення вищих психічних функцій – мислення й
мови, розробив тести інтелектуального розвитку, впровадив у психологію метод
природного експерименту, чим значно розширив можливості об’єктивного дослідження
психічних явищ.
При відповіді здобувачі вищої освіти повинні розуміти біхевіоризм як науку про
поведінку обґрунтував американський психолог Дж. Уотсон (1878–1958). «З погляду
біхевіоризму, – писав він, – справжнім предметом психології є поведінка людини від
народження й до смерті». Поведінка як предмет психології декларувалася як альтернатива
психології свідомості. Біхевіоризм виключив свідомість із психології, хоча наявність
свідомості у людини не заперечувалася. Вважалося, що свідомість не може бути
предметом наукового вивчення, «оскільки під час об’єктивного вивчення людини
біхевіорист не спостерігає нічого такого, що він міг би назвати свідомістю». Через те, що
традиційно психічне ототожнювалося зі свідомістю, біхевіоризм почали називати
«психологією без психіки».
Практично всю поведінку людини біхевіористи розглядали як результат навчання,
за допомогою якого можна усього досягти. «Дайте мені дюжину здорових міцних дітей, і
я візьмуся зробити з кожного з них на вибір фахівця на свій розсуд: лікаря, комерсанта,
юриста і навіть жебрака й злодія, незалежно від їх талантів, схильностей, тенденцій і
здібностей, а також професій і раси їх предків». Передбачалося, що становлення людини є
створенням умовних реакцій. Основною проблемою біхевіоризму стає набуття людиною
навичок і навчання; саме до них зводиться усе багатство внутрішнього світу людини.
Оцінюючи біхевіористське уявлення про психологію людини, можна сказати, що
біхевіоризм спростив природу людини, поставив її на один щабель із тваринами. У ньому
якісно не розрізнені найпростіші форми поведінки й вищі духовні здібності людини.
Біхевіоризм виключив з пояснення поведінки людини її свідомість, особистісні цінності,
ідеали, інтереси тощо.
При відповіді на наступне запитання здобувачі вищої освіти повинні акцентувати
увагу на те, що критичне ставлення до розуміння предмета, проблем, пояснювальних

принципів, що склалося у психології свідомості, спричинило виникнення на початку XX
ст. ще одного особливого напрямку – гештальтпсихології. Видатними її представниками
стали М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка, К. Левін. У гештальтпсихології сумніву були
піддані і підстави, і метод психології свідомості – атомізм психічного, інтроспекція,
прагнення звести складні явища до простих та елементарних.
Основним положенням нової школи у психології стало твердження, що вихідними,
первинними даними психології є цілісні структури, які у принципі не можна вивести з
утворюючих так званий гештальт компонентів і звести до їх сукупності. Гештальт – це
специфічна організація частин, цілісність, яку не можна змінити без її руйнування;
властивості цілого визначаються самим цілим, вони вторинні.
Гештальтпсихологія виступила з новим розумінням предмета й методу психології.
Цілісність психологічних структур стала головною проблемою й пояснювальним
принципом у гештальтпсихології. Методом же став феноменологічний опис, спрямований
на безпосереднє й природне спостереження змісту свого сприйняття, свого переживання,
на виявлення у свідомості образних структур або цілісностей. При цьому пропонувалося
зайняти позицію «наївного, непідготовленого» спостерігача, який не має уявлення про
будову психічних явищ.
Численні експериментальні дослідження, проведені гештальтпсихологами,
переважно процесів сприйняття й мислення, довели, що дійсно, психічні утворення мають
первинну цілісність. При вивченні сприйняття була виявлена низка законів гештальта:
«фігури і тла», «транспозиції» (реакція не на окремі подразники, а на їх співвідношення),
принцип «гарної форми» і т. ін. Дослідження мислення виявили феномен інсайту як
миттєвого «схоплювання» цілісної структури ситуації.
Отримані результати продемонстрували активність суб’єкта, який структурує
дискретні події та їх зміст. Разом із тим, явище цілісності психічних утворень відноситься
не тільки до сприйняття й мислення. Гештальтпсихологія стверджувала, що сама людина є
частиною цілого, особливого «психологічного» поля, але такою частиною, яка сама
характеризується цілісністю.
Динамічна теорія особистості в гештальтпсихології спеціально розроблялася
К. Левіним. Предметом його досліджень стали потреби, афекти (емоції), воля. К. Левін
вважав, що базові потреби лежать в основі поведінки людини. Виникнення й реалізація
потреби відбувається в актуальній життєвій ситуації або в психологічному полі. Саме
«поле» обумовлює мотиваційну силу предмета потреби: він одержує позитивно або
негативно заряджену валентність, спонукаючи й спрямовуючи поведінку індивіда,
зрозуміти яку можна, лише аналізуючи психологічне поле, в якому він перебуває в цей
момент часу.
К. Левін увів у психологічний обіг цілу низку поширених сьогодні понять:
«тимчасова перспектива», «квазіпотреби», «цільова структура», «рівень домагань»,
«пошук успіху й прагнення уникнути невдачі» та ін. Ним було розроблено особливу
геометричну модель для опису векторів руху суб’єкта у психологічному полі, критично
оцінену в психології як формально-динамічна.
Ведучи мову про внесок гештальтпсихології у розвиток психологічної науки,
необхідно відзначити, що в рамках цієї школи був, по суті, вперше виділений і розкритий
принцип цілісності під час вивчення психології людини, свій погляд на її предмет, методи
й пояснювальні схеми. У рамках школи були розроблені оригінальні дослідницькі
методики, отримано унікальні факти, які лягли в основу особливого напрямку практичної
психології – гештальттерапії.
При підготовці відповіді на запитання здобувачі вищої освіти повинні знати, що на
початку 60-х рр. XX ст. у США виникла гуманістична психологія як сукупність
теоретичних поглядів на людину і як психотерапевтична практика. Від самого початку
свого виникнення вона протиставила себе біхевіоризму й психоаналізу, які оцінювала як
негуманні й редукціоністські підходи до людини. Гуманістична психологія є комплексною
міждисциплінарною наукою про людину й поєднує у своїх лавах філософів, психологів,

соціологів, педагогів. Провідними представниками напрямку виступають Г. Олпорт,
Г.А. Мюррей, Г. Мерфі, К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мей.
Гуманістична психологія сягає корінням як у гуманітарні, так і у природничі науки.
Особливе значення надається філософії й літературі. Однією із засад гуманістичної
психології став філософський напрямок екзистенціалізму з його орієнтованістю на
проблеми й труднощі особистісного вибору й відповідальності у визначенні сенсу
існування.
Предметом дослідження гуманістичної психології є унікальна й неповторна
особистість, яка постійно творить себе, усвідомлює своє призначення у житті, регулює
межі своєї суб’єктивної волі. Основними проблемами розгляду стали: питання
саморегуляції, самоздійснення особистості, пошук сенсу буття, цілеспрямована й ціннісно
орієнтована поведінка, творчість, свобода вибору, гідність, відповідальність, цілісність,
глобальне мислення й нові підходи до науки про людину. Гуманістична психологія
виходить із положення про те, що людина наділена потенціями до безперервного розвитку
й реалізації творчих можливостей, і вважає її здатною управляти власним розвитком.
Для гуманістичної психології вивчення конкретної людини, окремих випадків не
менш важливе, ніж вивчення типів людей або узагальнення багатьох випадків і ситуацій.
Невиправданою також вважалася орієнтація на вивчення лише усталених форм поведінки
людини. Людина за своєю природою активна, творча істота, здатна до саморозвитку: у неї
є не тільки минуле, але й майбутнє. Принциповим для гуманістичної психології є бачення
цілісної природи психічного життя людини.
Гуманістична психологія створила новий підхід у практиці консультування й
психотерапії, вплинула на практику виховання, психологію виробничих відносин, на
вирішення міжособистісних і політичних конфліктів. Великий внесок у створення
практики психологічного консультування й терапії був зроблений К. Роджерсом. Він
розробив особистісно орієнтовану методику психотерапії, що одержала назву «клієнтцентрована терапія». Концепція групової терапії К. Роджерса стимулює віру в розвиток
особистості, орієнтує членів групи на вільне вираження своїх почуттів, на сприйняття
почуттів інших.
Зустрічі у групі будуються таким чином, що клієнт, який звернувся по допомогу,
внаслідок терапії повинен свідомо взяти на себе відповідальність за вирішення своїх
життєвих проблем. Цьому сприяє тепла емоційна атмосфера спілкування, зацікавлене,
емпатичне слухання, встановлення близьких міжособистісних відносин.
На це заняття здобувачі вищої освіти мають підготувати реферати та доповіді:
1. Видатні вчені – психологи України.
2. Робота І.М.Сеченова «Рефлекси головного мозку» та її значення для становлення
вітчизняної психології.
3. Вплив психоаналітичної теорії на розвиток світової культури.
4. Зміст основних дослідів над тваринами в американській психології наприкінці 19початку 20 ст.
5. Розвиток Західноукраїнської психологічної думки.
6. Психологічні роботи В. Джеймса.
7. Національні психологічні школи.
8. Перші психологічні лабораторії на Україні.
9. Методологічна криза в психології.
10.Вюрцбургська школа психології.
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Тема№ 2. Психологія як сучасна наука у системі наук про людину
Семінарське заняття. Психологія як сучасна наука у системі наук про людину
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про психологію як
сучасну наука у системі наук про людину.
Кількість години: 2
Навчальні питання:
1. Предмет, завдання, принципи сучасної психології.
2. Місце психології в системі наук про людину.
3. Структура сучасної психології.
Методичні вказівки:
1. Предмет, завдання, принципи сучасної психології.
При відповіді на запитання здобувачі вищої освіти повинны усвідомлювати, що
психологія як самостійна наука почала формуватися пізніше за інші фундаментальні
науки. Її формування не могло початися раніше, ніж було створено необхідну наукову
базу, яка дозволила б виділити суто психологічні проблеми і окреслити шляхи їх
вирішення. Здобувачі вищої освіти повинні знати основні етапи розвитку уявлень про
предмет психології та пам’ятати, що найчастіше виділяють три визначення предмета
психології: як науки про душу, про свідомість, про поведінку. Історично розвиток
психології як самостійної науки був пов’язаний із пошуком свого предмета дослідження,
яким у різний час ставали різні абстрактно виражені сторони психології людини:
свідомість та її прояви, поведінка, несвідома психіка, цілісні психічні структури,
особистість та індивідуальність, діяльність тощо. окремі проекції цілісної психології
людини вже як базові категорії пояснювальних принципів природи психічного
оформлювалися в окремі наукові школи і напрямки. Кожна наукова школа на основі свого
категорійного апарату та більш чи менш вузького уявлення про природу психічного
будувала власні системи поглядів на внутрішній світ людини, на основі яких
створювалися різні практики і психотехніки. Однобічність і неповнота уявлень про
психологію людини кожної наукової школи окремо обмежували можливість вирішення
різноманітних життєво важливих проблем реальних людей.
Здобувачі вищої освіти повинні розуміти, що принцип – це центральне поняття,
узагальнення й поширення будь-якого положення на всі явища тієї сфери дійсності, з якої
даний принцип абстрагований. У сучасній літературі поряд із загальним тлумаченням
принципу використовується термін «пояснювальні принципи». Під такими розуміють
вихідні, основні положення, передумови або концепції, застосування яких дозволяє
змістовно описувати передбачувані властивості й характеристики об’єкта дослідження і
на підставі загальнонаукового методу будувати процедури для одержання емпіричного
матеріалу, його узагальнення та інтерпретації.
Найбільш часто у психології виділяють наступні принципи.
Принцип активності виражається в розумінні психічного відбиття як активного
процесу. Тобто психічне відбиття безпосередньо залежить від цілей, установок, потреб,
емоцій, минулого досвіду людини, які й визначають вибірковість цього відбиття.Однією з
найважливіших особливостей прояву активності психічного відбиття є можливість
передбачення майбутніх подій, можливих результатів дій, побудова гіпотез тощо.

Деякі психологічні теорії будуються на протилежному принципі реактивності,
відповідно до якого людина являє собою особливого роду «машину», що пасивно
відгукується на впливи зовнішнього середовища. Такий підхід використовується в
біхевіоризмі, в асоціативній психології, а також інколи – у когнітивній психології.
Принцип активності передбачає, що особистість є активним суб’єктом перетворення світу.
Людина може бути її простим виконавцем, а може бути її засновником, ініціатором,
активним учасником. Зазвичай розрізняють активність ситуативну, довільну,
надситуативну (що перевищує вимоги ситуації), пошукову.
Психічна форма активності протиставляється всім іншим, допсихічним формам, як
більш обмеженим, менш розвиненим і змістовно бідним. Активність психічного
розкривається, насамперед, через такі специфічні механізми й функції, як регуляція,
цілепокладання, антиципація (передбачення), затримка, об’єктивація, а також пов’язується
з такими проявами психічного світу особистості, як свідомість, воля, установка,
ставлення, мотивація, спрямованість, або з певними діями й зовнішніми актами і, нарешті,
з особливими потребами в активності, розвитку, самореалізації тощо.
Принцип єдності свідомості й діяльності сформульований у 30-ті рр. С. Л.
Рубінштейном у наступній формі: «Формуючись у діяльності, психіка, свідомість у
діяльності й проявляється. Діяльність і свідомість … утворюють органічне ціле – не
тотожність, але єдність».
Єдність свідомості й діяльності виражається в тому, що свідомість і всі психічні
властивості людини не тільки проявляються в її діяльності, але й формуються в ній.
Принцип детермінізму базується на ідеї причинної обумовленості будь-якого
психічного процесу. За С. Л. Рубінштейном, психічне має свою специфіку, але при цьому
не є чимось, що за своєю суттю протистоїть явищам матеріального світу. Психічне й
матеріальне, перебуваючи у щільній взаємозалежності, створюють цілісне буття, де перше
є одним із вищих рівнів цього буття, маючи власну специфічну природу, виступаючи «не
тільки як обумовлене, але й як те, що спричиняється, тобто визначає, регулює, спрямовує
діяльність людини. Зовнішні причини діють через внутрішні умови або «зовнішнє
переломлюється через внутрішнє», тобто психіка залежить від реальних життєвих умов і
взаємин людини, і тим самим, на думку Рубінштейна, це розмикає замкненість
внутрішнього світу психіки й виводить її вивчення в контекст конкретних матеріальних
умов, у яких протікає життєдіяльність людей.
Сучасна психологія застосовує принцип детермінізму для пояснення
закономірностей психічного життя людини, для пошуку зв’язків і відносин, що виникають
між свідомістю й діяльністю.
Принцип розвитку вимагає розгляду того, як явища змінюються в процесі розвитку
під впливом причин, що їх створюють, і разом із тим включає постулат про обумовленість
перетворення цих явищ їх включеністю до цілісної системи, утвореної їх
взаємоорієнтацією.
Принцип розвитку передбачає, що зміни відбуваються закономірно, що переходи
від одних форм до інших не мають хаотичного характеру навіть тоді, коли включають
елементи випадковості й варіативності. Співвіднесення еволюційного й революційного
типів розвитку, з одного боку, забезпечується наступністю у зміні рівнів при найбільш
радикальних перетвореннях процесу розвитку, з іншого боку – відбувається становлення
якісно нових форм, які не зводяться до попередніх.
2. Структура сучасної психології.

Для відповіді на запитання здобувачі вищої освіти повинні з’ясувати, що сучасна
психологія – це розвинена наука, яка включає багато галузей. Галузі психології – це
напрямки наукових психологічних досліджень, які розвиваються відносно самостійно.
Розвиток психологічної науки призводить до того, що кожні чотири-п’ять років
з’являються нові галузі.

Виникнення галузей психології обумовлене широким впровадженням психології у
нові сфери наукової й практичної діяльності, а також появою нових психологічних знань.
Окремі галузі психології виділені на підставі комплексу проблем і завдань, які
досліджуються. Усі галузі психології умовно можна розділити на фундаментальні (загальні) та прикладні (спеціальні).
Фундаментальні (їх ще називають базовими) галузі психологічної науки мають
загальне значення для розуміння й пояснення різних психічних явищ у поведінці людей
незалежно від того, якою діяльністю вони займаються. Фундаментальні знання необхідні
усім, хто займається проблемами психології й поведінки людей. Фундаментальні знання –
це той базис, який поєднує всі галузі психологічної науки, виступає основою для їх
подальшого розвитку.
Прикладними називаються галузі науки, досягнення яких використовуються на
практиці. У більшості випадків прикладні галузі психологічної науки вирішують
конкретні завдання в рамках свого напрямку. Однак у деяких випадках досягнення або
наукові відкриття прикладних галузей можуть мати фундаментальний характер, що
визначає необхідність використання знову отриманого знання у всіх галузях і напрямках.
Слід також підкреслити, що в більшості випадків прикладні галузі психології не є
ізольованими одна від одної. Найчастіше в конкретній галузі психології
використовуються знання або методологія інших її галузей.
Найбільш розвинені й важливі галузі психологічної науки.
Загальна психологія – галузь психологічної науки, що поєднує фундаментальні
психологічні знання. Вона охоплює собою теоретичні й експериментальні дослідження,
що виявляють найбільш загальні психологічні закономірності, теоретичні принципи й
методи психології, її основні поняття та категорійний склад. Загальна психологія –
фундаментальна основа розвитку всіх окремих галузей психологічної науки. Виникнення
загальної психології як окремої та фундаментальної галузі психологічної науки пов’язане
з ім’ям С. Л. Рубінштейна, який систематизував психологічні знання й запропонував
методологію дослідження психічних явищ.
Основними поняттями загальної психології є психічні процеси, психічні
властивості та психічні стани.
Поняття «психічний процес» підкреслює процесуальний характер досліджуваного
психічного явища. Психічні процеси охоплюють: 1) пізнавальні процеси: відчуття й
сприйняття, пам’ять, увага, уява та мислення; 2) вольові процеси; 3) емоційні процеси:
почуття, емоції, пристрасті, афекти, настрій.
Поняття «психічний стан» характеризує статичний момент, відносну сталість
психічного явища. До психічних станів відносять прояви психічних процесів:
пізнавальних (наприклад, сумнів, натхнення), вольових (впевненість), емоційних (нудьга,
хвилювання.).
Поняття «психічна властивість» відбиває стійкість явища, його повторюваність і
закріпленість у структурі особистості. Психічні властивості включають: здібності,
характер, темперамент.
Поділ на зазначені групи основних понять загальної психології є умовним. Так,
афект може розглядатися і як психічний процес, оскільки в ньому виражено динаміку
почуттів, його стадіальний характер, і як психічний стан, оскільки він характеризує
психіку в даний період часу, і як прояв такої психічної властивості особистості, як
гарячність (запальність).
Загальна психологія виконує низку функцій:
- теоретичну: узагальнює наукові досягнення різних психологічних галузей,
зводить їх у єдину систему; здійснює випереджальні розробки, що допомагають у різних
галузях психології по-новому осмислити властиві їм дослідницькі проблеми;
- методологічну: формулює методологічні принципи психологічних досліджень,
методи;

- навчальну: забезпечує фундаментальність освіти у сфері психології, що дозволяє
фахівцеві вирішувати практичні проблеми, пов’язані з різними напрямками й галузями
психології.
На базі основних понять загальної психології формуються поняття інших галузей
психологічної науки.
Порівняльна психологія – галузь психології, що охоплює проблеми, пов’язані з
антропогенезом, становленням людської свідомості й вивченням загального та відмінного
у психічній діяльності людини і тварин (проблема соціального й біологічного в поведінці
людини). Порівняльна психологія досліджує філогенетичні форми психічного життя. Вона
з’ясовує, як людина виділялася зі світу природи, до яких наслідків призвело накопичення
індивідуального та колективного досвіду в процесі спільної трудової діяльності, мовного
спілкування, передачі суспільно-історичних знань через знаряддя, продукти праці,
мистецтво, науку, культуру.
Порівняльно-психологічний аналіз будується на зіставленні даних зоопсихології
(особливо результатів вивчення мавп) і психології людини. З одного боку, виявляються
подібні психічні компоненти й загальні біологічні факти, що обумовлюють поведінку
тварин і людини, свідчать про спільність їх походження та успадковані людиною від
тваринних предків. З другого боку, з’ясовуються корінні якісні відмінності у поведінці та
психічній сфері людини порівняно з тваринами, що виникли й розвинулися в результаті
дії соціально-історичних факторів. У зв’язку з цим особлива увага приділяється
передумовам зародження трудової діяльності, людського суспільства й членороздільної
мови. Порівняльно-онтогенетичне вивчення психіки необхідне для пізнання
закономірностей розвитку психіки дитини. Практичне застосування дані порівняльної
психології знаходять також у медицині (нейронпатології, психіатрії, моделюванні
патологічних станів людини на тваринах).
Велике практичне значення має педагогічна психологія – галузь психології, що
вивчає психологічні проблеми навчання й виховання. Педагогічна психологія досліджує
психологічні питання цілеспрямованого формування пізнавальної діяльності й значущих
якостей особистості; умови, що забезпечують оптимальний розвиваючий ефект навчання;
можливості врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів; взаємини між
педагогом і учнями, а також усередині навчального колективу; психологічні питання
самої педагогічної діяльності (психологія вчителя).
Як самостійна галузь психологічної науки педагогічна психологія зародилася у
другій статевині XIX ст. В основі сучасної вітчизняної педагогічної психології лежить
фундаментальне положення про те, що сутністю індивідуального психічного розвитку
людини є засвоєння нею суспільно-історичного досвіду, зафіксованого в предметах
матеріальної та духовної культури. У той же час це засвоєння здійснюється за допомогою
активної діяльності людини, а засоби й способи цієї діяльності актуалізуються у спілкуванні
з іншими людьми. У педагогічній психології розробляються шляхи й можливості
цілеспрямованого формування дій, образів і понять, що лежать в основі знань і вмінь,
досліджуються теорією поетапного формування розумових дій (П. Я. Гальперін,
Н. Ф. Тализіна та ін.). Вивчаються засоби й методи розвиваючого навчання, аналізуються
взаємозв’язки організації навчання з процесом розумового розвитку (В. В. Давидов,
О. К. Дусовицький), роль диференційованого підходу до проблеми навчання, засоби й
методи контролю та оцінки навчальної діяльності.
За сферами застосування педагогічну психологію можна розділити на психологію
дошкільного виховання, психологію навчання й виховання у шкільному віці з поділом на
молодший, середній і старший шкільний вік, психологію професійного навчання,
психологію вищої школи. Розділами педагогічної психології є: психологія навчання,
психологія виховання, психологія вчителя, психологія навчально-виховної роботи з
аномальними дітьми.

Спеціальна психологія – галузь психології, що вивчає осіб, які мають відхилення від
нормального психічного розвитку, пов’язані із вродженими або набутими дефектами
формування й функціонування нервової системи, а саме – психологію сліпих
(тіфлопсихологія), глухих (сурдопсихологія), розумово відсталих (олігофренопсихологія),
дітей із тимчасовими затримками психічного розвитку, з порушеннями мови тощо.
Спеціальна психологія, як і спеціальна педагогіка, входить до складу комплексної наукової
дисципліни дефектології – науки про особливості розвитку дітей із фізичними й психічними
недоліками та закономірності їх виховання й навчання. Розвиток спеціальної психології у
СРСР пов’язаний з діяльністю Л. С. Виготського, Т. О. Власової, Л. В. Занкова,
Ю. А. Кулагіної, І. О. Соколянського та ін. Вченими виявлено, що первинний дефект
(наприклад, глухота) викликає вторинні зміни психічного розвитку, перебудову життєвої
позиції, системи взаємин з оточуючими людьми, мислення, сприйняття тощо. На основі
даних спеціальної психології будується система навчання й виховання людей, що мають
аномалії психічного розвитку, здійснюються профконсультація і профдобір.
Дуже близька до педагогічної психології вікова психологія, яка вивчає
закономірності етапів психічного розвитку й формування особистості від народження до
старості, досліджує вікові можливості засвоєння знань тощо.
Як і педагогічна психологія, вікова психологія оформилася як самостійна галузь
психологічної науки наприкінці XIX ст. Виникнувши як дитяча психологія, вікова
психологія у процесі свого розвитку почала вирішувати завдання цілісного аналізу
онтогенетичних процесів. Основними розділами вікової психології є: психологія
дитинства, психологія юності, геронтопсихологія. Вікова психологія вивчає вікову
динаміку психічних процесів. Для вікової психології мають велике значення
диференційно-психологічні особливості, до яких відносяться статево-вікові й типологічні
властивості, тому дуже часто дослідження у віковій психології здійснюються з
використанням прийомів диференціальної психології.
Значна кількість психологічних досліджень будується на основі методу вікових
(поперечних) зрізів: шляхом порівняння властивостей вибірок, що відрізняються одна від
одної за хронологічним віком. Певні переваги перед порівняльно-віковим методом мають
лонгитюдні (довготривалі) дослідження, в яких розвиток тих або інших психологічних
властивостей простежується на одній і тій же вибірці протягом більш-менш тривалого
періоду онтогенезу. Особливе місце в сучасній віковій психології займає група генетико-моделюючих методів, заснованих на каузально-генетичному методі Л. С. Виготського.
Вивчення розвитку за допомогою методу активного формуючого експерименту та інших
навчальних методів здійснюється в процесі впливу, спрямованого на певні властивості або
сторони психічного розвитку суб’єкта. До найважливіших практичних завдань вікової
психології можна віднести створення методичної бази для контролю за перебігом,
повноцінністю змісту та умовами психічного розвитку дитини, організації оптимальних
форм дитячої діяльності та спілкування, психологічної допомоги в періоди вікових криз, у
старості. Вікова психологія є науковою основою педагогічної психології.
Диференціальна психологія – галузь психологічної науки, що вивчає відмінності як
між індивідами, так і між групами, а також причини й наслідки цих відмінностей.
Передумовою виникнення диференціальної психології було впровадження у психологію
експерименту, генетичних і математичних методів. Початок розробки даної галузі поклав
Ф. Гальтон, який створив низку прийомів і розробив кілька приладів для вивчення
індивідуальних відмінностей і для статистичного аналізу даних. Термін «диференціальна
психологія» був запропонований у 1900 р. В. Штерном. Основними методами
диференціальної психології стали тести.
Соціальна психологія – галузь психології, яка вивчає закономірності поведінки й
діяльності людей, обумовлені фактом їх включення до груп, а також психологічні
характеристики самих груп. Тривалий час соціально-психологічні погляди розроблялися в
рамках філософії, і лише наприкінці XIX ст. з’явилися перші самостійні соціально-

психологічні концепції, такі як «психологія народів» (М. Лацарус, X. Штейнгаль, В.
Вундт), «психологія мас» (С. Сігле, Г. Лебон), теорія «інстинктів соціальної поведінки»
(У. Макдугалл).
Сучасна соціальна психологія містить у собі наступні основні розділи:
закономірності спілкування та взаємодії людей (досліджується роль спілкування в системі
суспільних і міжособистісних відносин); психологічні характеристики соціальних груп, як
великих (класи, нації, масові комунікації тощо), так і малих (вивчаються такі явища, як
згуртованість, проблеми психологічної сумісності та міжособистісних відносин у групі,
лідерство тощо); психологія особистості (спрямованість особистості, її самооцінка,
стійкість особистості й сугестивність, установки особистості, їх динаміка, проблеми
соціальної установки і соціалізації тощо).
Із соціальною психологією щільно пов’язана політична психологія – галузь
психології, що вивчає психологічні компоненти політичного життя й діяльності людей, їх
настрої, думки, почуття, ціннісні орієнтації тощо. Ці психологічні феномени формуються
й проявляються на рівні політичної свідомості націй, класів, соціальних груп урядів,
індивідів і реалізуються у їх конкретних політичних діях.
Юридична психологія – галузь, яка вивчає закономірності й механізми психічної
діяльності людей у сфері регульованих правом відносин. Наприкінці XIX – на початку XX
ст. були проведені перші лабораторні дослідження в галузі юридичної психології. Основні
зусилля були спрямовані на вивчення психології показань свідків і допиту (А. Біне, Г.
Гросс, К. Марбе та ін.), «діагностики причетності» до злочину (К.-Г. Юнг), судової та
слідчої роботи, психологічних основ професійного добору й навчання юристів (Г. Мюнстерберг). Дослідження з юридичної психології почали інтенсивно проводитися в СРСР у 20-х
рр. Були виконані численні роботи з вивчення психології злочинців і ув’язнених, побуту
злочинного світу, закономірностей формування показань свідків і причин виникнення в них
помилок, з теорії й методики судово-психологічної експертизи (О. Є. Брусиловський,
М. М. Гернет, М. М. Гродзінський, Я. О. Канторович, О. С. Тагер та ін.), проведено оригінальні досліди з виявлення психологічними методами слідів злочину (О. Р. Лурія).
Систему сучасної вітчизняної юридичної психології складають кримінальна
психологія, судова психологія, виправна і правова психологія. Кримінальна психологія
вивчає психологічні механізми правопорушень і психологію правопорушників, проблеми
створення, структури, функціонування й розпаду злочинних груп. Судова психологія вивчає
коло питань, що ставляться до судочинства: психологію суддів, слідчих та інших
працівників правоохоронних органів і адвокатури, психологічний зміст їх професійної
діяльності, методів добору й навчання; психологію обвинувачуваних, свідків, потерпілих,
психологію показань свідків, психологічні основи слідчих і судових дій (допиту, очної
ставки та ін.), оперативно-розшукової діяльності; методологію й методику судовопсихологічної експертизи. Виправна психологія розробляє проблеми виправлення
правопорушників, переважно у виправно-трудових установах (інтелектуальні та особистісні
властивості правопорушників, процес їх адаптації до перебування у виправних установах,
психічні стани, викликувані позбавленням волі, методи виховання позитивного ставлення
до праці, формування установки на виправлення). Виправна психологія вивчає також
психологію окремих правопорушників, структуру формальних і неформальних груп у
виправних установах, психологічні механізми їх виникнення й функціонування. Результати
наукових досліджень виправної психології використовуються при створенні практичних
психолого-педагогічних рекомендацій, спрямованих на ресоціалізацію правопорушників,
вироблення у них психологічної готовності до нормального життя на волі, а також на
попередження рецидивної злочинності. Правова психологія вивчає правосвідомість,
принципи її виховання, причини її деформації. У юридичній психології застосовуються усі
основні методи психології (експеримент, спостереження, бесіда, анкетування, тестування
тощо), розробляються й специфічні для даної галузі знань методи (наприклад,
психологічний аналіз матеріалів кримінальної справи та ін.).

Медична психологія – галузь психології, що вивчає психологічні аспекти гігієни,
профілактики, діагностики, лікування, експертизи й реабілітації хворих. Медична
психологія вивчає широкий комплекс психологічних закономірностей, пов’язаних із
виникненням і протіканням хвороб, впливом різних захворювань на психіку людини,
забезпеченням оптимальної системи оздоровчих впливів, характером відносин хворої
людини з мікросоціальним оточенням. Структура медичної психології включає низку
розділів, орієнтованих на дослідження в конкретних галузях медичної науки й практичної
охорони здоров’я. Найбільш загальною з них є клінічна психологія, яка включає
патопсихологію, нейропсихологію й соматопсихологію. Інтенсивно розвиваються галузі
медичної психології, пов’язані із психокорекційною роботою: психогігієна,
психофармакологія, психотерапія, психічна реабілітація.
Здобувачі вищої освіти повинні дійти висновку, щодля сучасної психології
характерний процес диференціації, що приводить її до поділу на галузі, які часто далеко
розходяться й істотно відрізняються одна від одної, хоча й зберігають загальний предмет
дослідження – факти, закономірності, механізми психіки.Диференціація психології
доповнюється зустрічним процесом інтеграції, у результаті якої вона зближується з усіма
науками (через інженерну психологію – з технічними, через педагогічну – з педагоггікою,
через соціальну – із суспільними й соціальними науками тощо).
Зв’язок психології з іншими фундаментальними науками є важливим чинником її
розвитку, значною мірою обумовлює специфіку диференціації та інтеграції
психологічного знання.
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Тема№ 3. Методи психології як сучасної науки
Семінарське заняття. Методи психології як сучасної науки
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про методи
психології як сучасної науки.
Кількість години: 2
Навчальні питання:
1. Система методів психологічної науки.
2. Спостереження та опитування як емпіричні методи психології. .
3. Експеримент, психодіагностичний метод, моделювання, метод аналізу продуктів
діяльності як емпіричні методи психології
Методичні вказівки:
1. Система методів психологічної науки.
При відповіді на запитання здобувачі вищої освіти повинні знати, що методи
наукових досліджень – це ті прийоми й засоби, за допомогою яких вчені одержують
достовірні відомості, що використовуються далі для побудови наукових теорій і надання
практичних рекомендацій. Сила науки багато в чому залежить від досконалості методів
дослідження, від того, наскільки вони валідні й надійні. Явища, які вивчає психологія,

настільки складні й своєрідні, настільки важкодоступні для вивчення, що протягом усієї
історії науки її успіхи безпосередньо залежали від бездоганності застосовуваних методів
дослідження. У психології інтегровані методи найрізноманітніших різних наук: філософії
та соціології, фізіології й медицини, біології та історії тощо.
Методи психологічного дослідження залежать від основних теоретичних
принципів, реалізованих психологією, і конкретних завдань, які вона вирішує. Загальна
мета усіх методів психологічного дослідження полягає в точній реєстрації, виявленні,
фіксації психологічних фактів, у накопиченні емпіричних даних для наступного
теоретичного аналізу.
Завдяки застосуванню методів природних і точних наук, психологія виділилася в
самостійну науку.
Існує кілька підходів до класифікації методів психологічного дослідження. Б. Г.
Ананьєв виділяє такі чотири групи методів:
1) організаційні методи включають: порівняльний метод (зіставлення різних груп
випробовуваних за віком, видами діяльності та ін.); лонгітюдний метод (обстеження тих
самих осіб протягом тривалого часу) і комплексний метод (у дослідженні беруть участь
представники різних наук, один об’єкт вивчають у різний спосіб, за допомогою різних
засобів), який поєднує в собі переваги обох методів;
2) емпіричні методи – це методи збору первинної інформації. Серед них виділяють:
обсерваційні методи (спостереження й самоспостереження); різні види експерименту
(лабораторний, польовий, природний, констатуючий, формуючий); психодіагностичні
методи (тести стандартизовані, тести проективні, бесіда, інтерв’ю, анкети,
опитувальники, соціометрія); праксиметричні методи (прийоми аналізу процесів і
продуктів діяльності: хронометрія, циклографія, професіограма, оцінка продуктів
діяльності); моделювання; біографічний метод;
3) методи обробки даних – охоплюють: методи кількісного (статистичний) і якісного
(диференціація матеріалу у групах тощо) аналізу, що дозволяють установити приховані від
прямого сприйняття закономірності. Математичні методи у психології використовуються як
засіб підвищення надійності, об’єктивності, точності одержуваних даних. Основне
застосування ці методи знаходять на етапі постановки гіпотези та її обґрунтувань, а також
під час обробки отриманих у дослідженні даних. Треба підкреслити, що математичні
методи використовуються у психології не в якості самостійних, а включаються як
допоміжні на певних етапах експерименту чи тестового обстеження. Такі методи стають
необхідними, коли в експерименті дослідник працює одночасно з декількома перемінними,
з набором гіпотез, що передбачають залучення до дослідження великого масиву емпіричних
даних. Ряд статистичних методів був створений спеціально для перевірки якості
психологічних тестів. Особливі математичні процедури і формули використовуються під
час обробки результатів тестового обстеження. Проблема можливостей і меж використання
математичних методів у психології викликає суперечки серед психологів. Представники
природничо-наукового напрямку наполягають на необхідності перетворення психології в
точну науку шляхом широкого використання кількісних методів. Прихильники
гуманітарної орієнтації у психології вказують на неможливість установити кількісні
параметри такого феномена, як внутрішній світ людини. Поняття точності пізнання
стосовно людини наповнюється іншим змістом, ніж у природознавстві та математиці;
4) інтерпретаційні методи, що передбачають різні прийоми пояснення
закономірностей, виявлених у результаті статистичної обробки даних, та їх зіставлення з
раніше встановленими фактами. Вони включають генетичний метод, тобто дослідження
генетичних зв’язків (філогенетичний, онтогенетичний, генетичний і соціогенетичний), так
зване дослідження «вглиб»; структурний (класифікація, типологізація) метод:
психографія, типологічна класифікація, психологічний профіль – дослідження «вшир».
Більш спрощену класифікацію пропонує І. Б. Гріншпун, відповідно до якої методи
дослідження поділяють на неекспериментальні (різні види спостереження, опитування,

анкетування, бесіда, аналіз продуктів діяльності), психодіагностичні (різного роду тести)
та експериментальні (метод експерименту й різні його модифікації).
2. Спостереження та опитування як емпіричні методи психології. .
При відповіді на запитання здобувачі вищої освіти повинні розуміти, що метод
спостереження –це планомірне, цілеспрямоване й відповідним чином організоване
сприйняття явищ, результати якого в тій або іншій формі фіксуються спостерігачем.
Спостереження – основний, найпоширеніший у психології емпіричний метод
цілеспрямованого систематичного вивчення людини.
Слід звернути увагу на той факт, що спостереження стає методом психологічного
вивчення лише в тому випадку, якщо воно не обмежується описом зовнішніх явищ (як це
було в перших щоденникових записах), а здійснює перехід до пояснення психологічної
природи цих явищ. Сутність спостереження полягає не тільки у реєстрації фактів, а в
науковому поясненні причин цих психологічних фактів.
Можливість використання спостереження у психології заснована на
методологічному принципі єдності свідомості й діяльності. На підставі зовнішніх проявів
ми судимо про внутрішні процеси і стани.
Головними особливостями спостереження як методу психологічного дослідження є
цілеспрямованість і опосредкованість (спостереження не безпосередньо, а за допомогою
якихось ознак, проявів). Дослідник безпосередньо не втручається в перебіг психічних
процесів випробовуваних, внаслідок чого вони протікають природно. Однак така позиція
спостерігача має не тільки позитивні, а й негативні наслідки.
Основні недоліки, властиві спостереженню як методу наукового дослідження:
- великі затрати часу у зв’язку з пасивністю спостерігача. Важко передбачати, коли
відбудеться щось важливе з точки зору досліджуваної проблеми;
- деякі явища взагалі недоступні для спостереження;
- унікальність і неповторність спостережуваних явищ;
- труднощі встановлення причини явища (тісний зв’язок спостережуваних факторів
із побічними явищами, а також багато умов, які залишаються не врахованими);
- суб’єктивізм дослідника. Небезпека суб’єктивізму зростає в тому випадку, якщо
дослідник не тільки фіксує в протоколі те, що він сприймає, але й висловлює свою думку
про те, що відбувається. Такий тип запису М. Я. Басів назвав «тлумачним»;
- необхідність врахування культурних і ментальних особливостей об’єкта
спостереження;
- складність здійснення статистичної обробки даних;
- трудомісткість;
- необхідність високої психологічної освіченості дослідника.
Але метод спостереження має й безумовні переваги:
- універсальний характер;
- гнучкість спостереження;
- відсутність викривлень природного перебігу психічних процесів;
- відсутність значних матеріальних затрат;
- різноманіття відомостей, що можуть бути зібрані.
Спостереження повинно бути систематичним і планомірним. Необхідно ще до
початку застосування цього методу скласти докладну програму з урахуванням
особливостей об’єкта спостереження, часових рамок (дні й години) дослідження, які
моменти життя будуть охоплюватися та ін. Велике значення має розробка схеми
спостереження, що складається після попереднього вивчення. Результати спостереження
заносяться до протоколу, після чого їх математично обробляють. Спостереження має бути
правильно побудоване (повинні бути чітко сформульовані мета й завдання дослідження).
Усе це дозволяє певною мірою мінімізувати недоліки спостереження як методу.

Зараз для досягнення об’єктивності й точності спостереження використовуються
також такі технічні засоби, як відеозйомка, магнітофон, фотографія. Для уточнення
результату спостереження використовуються шкали, на яких відзначаються інтенсивність
протікання того чи іншого психічного явища (наприклад, сильно, середньо, слабко) тощо.
Залежно від об’єкта дослідження виділяють наступні види спостереження:
- самоспостереження – спостереження людини за самим собою на основі
рефлексивного мислення. Як об’єкт самоспостереження можуть виступати цілі, мотиви,
результати діяльності. Даний метод лежить в основі самозвітів. До недоліків можна
віднести суб’єктивність, внаслідок чого самоспостереження використовується найчастіше
як додатковий метод;
- об’єктивне (зовнішнє) спостереження – спостереження за іншою людиною.
При відповіді на наступне питання здобувачі вищої освіти повинні запам’ятати, що
опитування – це спосіб одержання інформації про індивіда або групу в процесі
безпосереднього (інтерв’ю) або опосередкованого (анкета) спілкування експериментатора
й респондента, тобто випробовуваного. Мета опитування – визначити думки, установки,
уявлення людини про себе, оточуючих людей, процеси та явища дійсності.
Анкета – емпіричний соціально-психологічний метод одержання інформації на
підставі відповідей на спеціально підготовлені та такі, що відповідають основному
завданню дослідження, питання. Анкета – це опитний аркуш, складений певним чином з
урахуванням змісту питань, форми їх пред’явлення (відкриті, що потребують повної
розгорнутої відповіді, й закриті, що вимагають відповіді «так» або «ні»), а також кількості
й порядку заповнення.
Анкетування може бути усним або письмовим, проводитися в індивідуальній або
груповій формі, однак у всіх випадках воно має відповідати вимогам репрезентативності
та однорідності вибірки.
Бесіда – це неекспериментальний метод психологічного дослідження, що
передбачає пряме або непряме накопичення інформації шляхом вербального (словесного)
спілкування. Бесіду можна використовувати не тільки як метод збору первинної
інформації про людину в процесі спілкування з нею, у результаті її відповідей на
цілеспрямовані питання, але і як метод вивчення й з’ясування індивідуальнопсихологічних особливостей особистості (схильностей, інтересів, ступеня вихованості,
ставлення людини до життєвих явищ, власних вчинків та ін.).
Бесіда відрізняється порівняно вільною будовою плану, взаємним обміном
думками, пропозиціями. Проходить у формі особистого спілкування за спеціально
складеною програмою. Сильна сторона бесіди – у живому контакті дослідника з
випробовуваним, у можливості індивідуалізації питань, їх варіюванні, використанні
додаткових уточнень, у можливості оперативної діагностики вірогідності й повноти
відповідей.
У процесі бесіди можуть застосовуватися наступні типи питань:
- орієнтовно-психологічні – використовуються для зняття напруги, для переходу
від однієї теми до іншої;
- питання-фільтри – дають можливість з’ясувати деякі деталі з життя
випробовуваних;
- контрольні питання – призначені для перевірки вірогідності отриманої
інформації.
Перевага вдало спланованої бесіди або іншого опитування не тільки в тому, що
вони дають більш достовірні результати, але й у тому, що відповіді можна обробляти
кількісно. Так, під час масових обстежень, результати яких потім статистично
оброблюються, використовують стандартизовану бесіду з точно сформульованими
питаннями. Кожне питання при цьому має чітку цільову настанову, що дає можливість
потім здійснити змістовну інтерпретацію відповідей.

Інтерв’ю є одним із видів бесіди й відноситься до найбільш старих і широко
розповсюджених методів одержання інформації про людей, що передбачають вчинення
запланованих дій з певною науковою метою. У процесі інтерв’ю випробовуваний
повідомляє необхідну дослідникові вербальну інформацію, яку останній одержує за
допомогою низки спеціально підібраних питань або вербальних стимулів. Інтерв’ю як
специфічна форма бесіди застосовується з метою одержання відомостей не тільки про
самого опитаного, але й про інших людей, події та ін.
Інтерв’ю може бути структуроване й неструктуроване. В інтерв’ю першого типу
питання ретельно сформульовані та уміло вибудувані в необхідному порядку. У
неструктурованому інтерв’ю, навпаки, питання розміщені так, щоб у випробовуваного
залишалася певна свобода у відповідях.
Інтерв’ю проводиться в індивідуальній або груповій формах.
3. Експеримент, психодіагностичний метод, моделювання, метод аналізу продуктів
діяльності як емпіричні методи психології
При відповіді на запитання курсантам необхідно усвідомити, що найважливішим
інструментом науки є експеримент. Експеримент – один із головних методів сучасної
психології; це дослідження, у процесі якого дослідник викликає психічні явища, що
цікавлять його, і створює умови, необхідні й достатні для прояву й виміру їх зв’язків між
собою і обставинами життя людини. Експеримент – це метод збору фактів у спеціально
створених умовах, що забезпечують активний прояв досліджуваних явищ. У процесі
проведення психологічного експерименту дослідник систематично змінює ситуацію з
метою визначити ефект від подібних змін і зробити важливі висновки. Те, чим
маніпулюють або що змінюють, називається незалежною змінною; результат впливу – це
залежна змінна.
Основні ознаки експерименту:
1) активна позиція дослідника; це означає, що дослідник може викликати психічне
явище стільки разів, скільки необхідно для перевірки висунутої гіпотези;
2) штучне створення заздалегідь продуманої ситуації, у якій досліджувана
властивість проявляється найкраще і її можна точніше й легше оцінити.
Багаторазове повторення дослідів (серій експериментів) і достатня кількість
випробовуваних дозволяють перевірити гіпотези про закономірні зв’язки між явищами за
допомогою застосування спеціальних математичних методів.
Результати кожного досліду заносяться до протоколу, в якому відображаються
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експериментального завдання, час випробування, дані про експериментатора, кількісні та
якісні результати експерименту, особливості поведінки випробовуваних: дії, мова, виразні
рухи тощо.
Основні особливості експерименту зберігаються у всіх його видах: лабораторному,
природному, констатуючому, формуючому.
Найбільш точним і доказовим вважається лабораторний експеримент, що
проводиться у спеціально обладнаному приміщенні за допомогою різних приладів і
пристосувань. Так, наприклад, на спеціальних екранах демонструються фігури,
загоряються різнобарвні лампочки, подаються звукові сигнали. При цьому
випробовуваному нерідко доводиться самому натискати на кнопки, рухати важелі й
здійснювати інші відповідні дії. Для реєстрації психофізіологічних показників
використовуються датчики, закріплені на тілі випробовуваного.
У лабораторних експериментах досліджуються особливості відчуттів і сприйняття,
швидкість реакції на різні подразники, обсяг уваги та ін. У зазначеному випадку дані
вимірюються й реєструються автоматично, з високим ступенем об’єктивності й точності.
Однак недоліком є відсутність природності й життєвості експериментально створеної
ситуації, оскільки незвичні умови лабораторії нервують випробовуваного, внаслідок чого

він може показати не такі результати, як у природних умовах, так що отримані дані будуть
мати досить обмежений характер.
Для того щоб додати лабораторним дослідам природності, використовується один
із головних методичних прийомів дитячої психології – ігрове моделювання
експериментальних і життєвих ситуацій.
Найбільш продуктивним і розповсюдженим передусім у дитячій психології є
природний експеримент. Природний експеримент – це експеримент, проведений у
звичайних умовах навчання, життя, праці, але зі спеціальною їх організацією, вплив якої й
вивчається.
Констатуючий експеримент – це експеримент, у процесі якого дослідник ставить
завдання виявити рівень сформованості тієї чи іншої властивості або параметра, що
досліджується, тобто визначити актуальний рівень розвитку досліджуваної властивості у
випробовуваного або групи випробовуваних.
У формуючому експерименті висунута гіпотеза перевіряється в процесі активного
впливу на випробовуваного, що призводить до виникнення нових психологічних якостей
або до зміни раніше існуючих. Цей вплив може включати створення спеціальних умов,
застосування таких методів навчання й виховання, які повинні привести, відповідно до
припущення дослідника, до певних змін у психіці або особистості випробовуваного.
Виникнення запланованих новотворів означає, що ми навчилися управляти певною
стороною психічного розвитку і висунута гіпотеза знайшла своє підтвердження.
Експеримент може бути індивідуальним або груповим, короткостроковим або тривалим.
Формуючий експеримент має певні етапи. На першому етапі за допомогою
спостереження, констатуючих експериментів та інших методів встановлюється рівень,
фактичний стан тієї психічної ознаки, властивості, процесу, на яку експериментатор
збирається впливати. Іншими словами, здійснюється психологічна діагностика тієї або
іншої сторони психічного розвитку. На основі отриманих даних дослідник, виходячи з
теоретичних уявлень про характер і рушійні сили розвитку цієї сторони психіки,
розробляє план активного психолого-педагогічного впливу.
На другому етапі здійснюється активне формування властивості, що
досліджується, в процесі спеціально організованого експериментального навчання або
виховання. Від звичайного навчально-виховного процесу він у цьому випадку
відрізняється чітко заданими змінами у змісті, організації та методах впливів. При цьому в
кожному окремому дослідженні може перевірятися дія одного певного впливу.
На третьому, заключному етапі, а також у процесі самого дослідження
проводяться діагностичні експерименти, у результаті яких ми контролюємо перебіг змін,
що відбуваються, і вимірюємо отримані результати. Результати експерименту чітко й
точно фіксуються у спеціальних протоколах, після чого дані обробляються кількісно
(факторний, кореляційний аналіз та ін.), потім зазнають якісної інтерпретації.
З метою переконатися в тому, що зафіксовані після проведення формуючих
експериментів зміни відбулися саме завдяки їх впливу, отримані результати порівнюються
не тільки з вихідним рівнем, але й із результатами в групах, де експеримент не
проводився. Такі групи, на відміну від досліджуваних, експериментальних, називаються
контрольними. При цьому випробовувані обох груп повинні бути вирівняні за віком,
статтю, рівнем розвитку та іншими значущими для даного дослідження характеристиками.
Бажано також, щоб роботу в них проводив той самий експериментатор. Іншими словами,
необхідно дотримуватись усіх правил психологічного експериментування.
У відповіді на наступне питання курсантам необхідно зрозуміти, що метод тестів–
метод психодіагностики, застосовуваний в емпіричних дослідженнях, метод виміру й
оцінки різних психологічних якостей і станів індивіда.
Тести:
- дозволяють дати оцінку індивіду відповідно до поставленої мети дослідження;

- забезпечують можливість одержання кількісної оцінки на основі квантифікації
якісних параметрів особистості й зручності математичної обробки;
- є відносно оперативним способом оцінки великої кількості невідомих осіб;
- сприяють об’єктивності оцінок, що не залежать від суб’єктивних установок
особи, яка проводить дослідження;
- забезпечують можливість порівняння інформації, отриманої різними
дослідниками стосовно різних випробовуваних.
Традиційно нормою в тестології були середньостатистичні дані, виявлені в
результаті попереднього тестування певної групи осіб. Тут необхідно враховувати, що
переносити інтерпретацію отриманих результатів можна тільки на ті групи
випробовуваних, які за своїми основними соціокультурними і демографічними ознаками
аналогічні базовій.
Типова для тестів стандартизація ситуації забезпечує їм, на відміну від
спостереження, більшу об’єктивність результатів. Стандартизація тесту полягає у
створенні однакової процедури проведення та оцінки виконання тестових завдань.
Надійність тесту означає погодженість показників, отриманих у тих же
випробовуваних при повторному тестуванні за допомогою того ж тесту або його
еквівалентної форми. Валідністъ тесту – це ступінь, у який тест вимірює саме те, для чого
він призначений. Валідизація тесту забезпечується шляхом виявлення зв’язку між рівнем
виконання тестових завдань і незалежним зовнішнім критерієм, що характеризує
досліджувані діяльність і поведінку.
Тест – це система завдань, що пропонуються випробовуваному як
стандартизований набір питань і відповідей. Тест допомагає:
- виявити наявність (відсутність) певних здібностей, знань, умінь, навичок;
- найбільш точно охарактеризувати деякі якості особистості;
- встановити ступінь придатності для якої-небудь роботи та ін.
Тести за своєю природою можуть бути досить різноманітними. Так, Ф. Гальтон
розрізняв тести виміру й випробування. Б. Г. Ананьєв виділяв тести стандартизовані й
прожективні (проективні), засновані на переносі особистих якостей на результати певної
діяльності.
Для сучасної класифікації тестів характерна велика кількість підстав.
За видами властивостей особистості тести поділять на тести досягнень (тести
інтелекту, шкільної успішності, тести творчості, тести здібностей, сенсорні й моторні
тести) та особистісні (тести установок, інтересів, темпераменту, характерологічні тести,
мотиваційні тести). Однак не всі тести (наприклад, тести розвитку, графічні тести) можна
впорядкувати за даною ознакою.
За способом застосування розрізняють індивідуальні й групові тести.
Залежно від того, наскільки в результаті тестування проявляється суб’єктивність
дослідника, виділяють тести об’єктивні й суб’єктивні. До об’єктивних відносять
більшість тестів досягнень і психофізіологічні тести, до суб’єктивних – проективні тести.
Залежно від представленості в тесті мовного компонента виділяють тести вербальні
й невербальні. Вербальним, наприклад, є тест на словниковий запас, невербальним – тест,
що вимагає у відповідь певних дій.
За формальною структурою розрізняють тести прості, тобто елементарні, на які
дається єдина відповідь, і тести складні, що складаються з окремих підтестів, по кожному
з яких повинна бути дана оцінка. При цьому можуть вираховуватися й загальні оцінки.
Комплекс декількох одиничних тестів називають тестовою батареєю, графічне
зображення результатів за кожним із підтестів – тестовим профілем. Нерідко до тестів
відносять опитувальники, які задовольняють низку вимог, пропонованих зазвичай до
даного методу збору психологічної інформації.
Останнім часом усе більшого поширення набувають так звані критеріально
орієнтовані тести, що дозволяють оцінювати випробовуваного не в зіставленні із

середньостатистичними даними популяції, а стосовно заздалегідь заданої норми. Критерієм
оцінки в таких тестах є ступінь наближення результату тестування індивіда до так званої
«ідеальної норми».
Різні типи об’єктивних тестів згруповані Р. Б. Кеттеллом і Б. Ф. Варбуртоном у 12
груп:
- тести здібностей (інтелектуальна функція, знання, способи);
- тести вмінь і навичок (зорово-моторна координація, проходження лабіринту);
- тести на сприйняття;
- опитувальники (анкетне опитування про поведінку, стан здоров’я та ін.);
- думки (виявлення ставлення до інших людей, норм тощо);
- естетичні тести (виявлення переваг картин, малюнків);
- проективні тести (формалізовані особистісні тести);
- ситуаційні тести (вивчення виконання завдання в різних ситуаціях –
індивідуально, у групі, у змаганні й ін.);
- ігри, у яких найбільш повно проявляються люди;
- фізіологічні тести (ЕКГ, КГР та ін.);
- фізичні тести (антропометричні);
- випадкові спостереження, тобто вивчення того, як проводиться тест.
Одним із варіантів тесту, як уже говорилося раніше, можуть бути опитувальники.
Тести-опитувальники – це система заздалегідь продуманих, ретельно відібраних і
перевірених з погляду на їх валідність і надійність питань, за відповідями на які можна
судити про психологічні якості випробовуваних.
Опитувальники використовуються, наприклад, з метою психодіагностики, коли від
випробовуваного вимагається самооцінка його поведінки, звичок, думок тощо. При цьому
респондент, відповідаючи на питання, виявляє свої позитивні й негативні схильності. За
допомогою опитувальника можна довідатися у випробовуваних про оцінку ними інших
людей. Завдання зазвичай виступає як пряма реакція на питання, на які треба відповісти
шляхом згоди або спростування.
Недолік опитувальника полягає в тому, що випробовуваний може симулювати або
диссимулювати ті або інші властивості своєї особистості. Перебороти зазначений недолік
(хоча й не повністю) дослідник може за допомогою контрольних питань, контрольних
шкал, шкал «неправди». Опитувальники застосовуються переважно для діагностики
характеру, якостей особистості (наприклад, екстраверсії-інтроверсії, інтересів, установок,
мотивів). Опитувальники передбачають можливість одержання інформації про
випробовуваного, що не відбиває безпосередньо його особистісні особливості. Такими
можуть бути біографічні опитувальники, опитувальники інтересів, установок.
Особистісні опитувальники призначені для вимірювання особистісних
особливостей. Серед них виділяють типологічні опитувальники, які розробляються на
основі визначення типів особистості й дозволяють віднести обстежуваного до того або
іншого типу, що відрізняється якісно своєрідними проявами (опитувальники Г. Ю.
Айзенка, MMPI).
Від типологічних опитувальників відрізняють опитувальники рис особистості, що
вимірюють виразність рис – стійких особистісних ознак. Як приклад, можна навести 16факторний опитувальник Р. Б. Кеттелла. Крім того, виділяють опитувальники мотивів,
цінностей, інтересів.
Проективні тести – це сукупність методик для цілісного вивчення особистості,
заснованого на психологічній інтерпретації, тобто усвідомленому або неусвідомленому
переносі суб’єктом власних властивостей і станів на зовнішні об’єкти під впливом
домінуючих потреб, змістів, цінностей.
Поняття «проективний метод» запропонував Л. Франк для позначення методів
оцінки, коли випробовуваним задають певні стимули, зміст яких не передбачає чітких,
обумовлених даною культурою відповідей. В основі проективних тестів лежить механізм

проекції, відповідно до якого неусвідомлювані якості, особливо недоліки, людина схильна
приписувати іншим людям або об’єктам. Подібні методи дозволяють людям
«проектувати» на невизначений матеріал свої почуття, потреби, установки і ставлення до
життя. Передбачається, що у відповідях на тестові стимули виявляються ознаки
стриманих імпульсів, захисні механізми особистості та інші її «внутрішні» аспекти.
Переваги проективних методів:
- тестові стимули є відносно неоднорідними й неоднозначними, тому випробовуваний не знає, якою буде психологічна інтерпретація його відповідей;
- непрямий спосіб подачі тестового матеріалу не запускає психологічні захисні
механізми випробовуваного, що дає можливість одержувати інформацію про такі аспекти
особистості, які приховані від спостереження.
Недоліки проективних методів:
- недостатньо стандартизовані;
- відсутня чітка процедура їх проведення;
- мають низьку надійність і валідність;
- інтерпретація часто залежить від здогадів та інтуїції психолога, що не сприяє
підвищенню наукової цінності проективних методів.
Класифікація проективних методів (за Л. Ф. Бурлачуком, С. М. Морозовим):
- конститутивні тести, при яких змістом роботи випробовуваного є додання змісту
матеріалу, його структурування (тест Роршаха);
- конструктивні тести, що передбачають створення цілого з окремих частин («Тест
світу» М. Ловенфельда);
- інтерпретаційні тести, що мають своєю метою тлумачення, інтерпретацію подій,
запропонованих ситуацій, зображень (ТАТ, РАТ);
- катартичні тести, що передбачають творчу діяльність в особливо організованих
умовах (психодрама Дж. Морено);
- експресивні тести, що передбачають малювання або аналогічну діяльність на
вільну або задану тему (рисункові тести «Будинок – Дерево – Людина» Дж. Бука,
«Намалюй людину» та ін.);
- імпресивні тести, що вимагають вибору, переваги одних стимулів над іншими
(тест М. Люшера);
- адитивні тести, в яких необхідно завершити фразу, розповідь, історію тощо.
Особливістю роботи із проективними методами є те, що інтерпретація багато в
чому залежить від кваліфікації та досвіду психолога.
Відповідаю на останнє запитання здобувачі вищої освіти знати, що аналіз
продуктів (результатів) діяльності (творчості) – це дослідницький метод, який дозволяє
опосередковано вивчати сформованість знань і навичок, інтересів і здібностей людини на
основі аналізу продуктів її діяльності. Це метод емпіричного вивчення людини через
аналіз, інтерпретацію матеріальних та ідеальних (тексти, музика, живопис тощо)
продуктів її діяльності.
Особливість даного методу полягає в тому, що дослідник не вступає в контакт із
самим випробовуваним, а має справу із продуктами його попередньої діяльності.
Вивчення продуктів праці полягає у психологічному аналізі різних виробів,
малюнків, творів, творчих робіт та ін. Даний метод широко використовується в
педагогічній психології у формі аналізу творів, конспектів, коментарів, виступів та ін., у
дитячій психології – у формі аналізу малюнків, виробів та ін.
Якість продуктів діяльності дозволяє зробити висновок про акуратність,
відповідальність, точність випробовуваного. Аналіз кількості та якості виробів протягом
певного часу дозволяє виявити період найвищої тривалості праці, початок стадії стомлення
й зробити висновки про найкращий режим праці.
Перегляд створених випробовуваним картин або малюнків може істотно допомогти
у справі визначення його здібностей до художньої творчості, навичок, що склалися, рівня

розвитку творчих можливостей. Під час вивчення малюнків аналізуються сюжет, зміст,
манера зображення, а також сам процес малювання (час, витрачений на малюнок, ступінь
захопленості) тощо.
У психолінгвістиці розроблено варіант методу аналізу продуктів діяльності –
контент-аналіз, що дозволяє виявляти й оцінювати специфічні характеристики
літературних, наукових, публіцистичних текстів і на їх основі визначати психологічні
характеристики автора. Метод контент-аналізу широко використовує математичні моделі
дослідження текстової інформації.
Специфічною формою методу аналізу результатів діяльності виступає графологія.
Психологи установили, що характеристики почерку пов’язані з певними психологічними
властивостями автора листа; були розроблені норми і прийоми психологічного аналізу
почерку.
На це заняття здобувачі вищої освіти мають підготувати реферати та доповіді:
1. Комп'ютерні методи в психології.
2. Недоліки психодіагностичного методу в психології.
3. Особливості використання методу аналізу продуктів діяльності в роботі органів
внутрішніх справ.
4. Етичні принципи роботи психолога.
5. Недоліки психодіагностичного методу в психології.
6. Особливості використання методу аналізу продуктів діяльності в роботі органів
внутрішніх справ.
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Тема № 4: Свідомість
Семінарське заняття Свідомість
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про свідомість.
Час проведення: 2 години
1. Мозок та психіка.
2. Вчення І.П. Павлова про умовні та безумовні рефлекси
3. Основні функціональні блоки мозку за теорією О.Р.Лурії.
4. Вчення О.О. Ухтомського.
5. Концепція П.К. Анохіна.
6. Свідомість як психологічне поняття.
7. Умови виникнення та розвитку свідомості.
8. Ознаки свідомості. Структура свідомості.
Методичні вказівки:

1. Мозок та психіка.
При відповіді на перше запитання здобувачі вищої освіти повинні розуміти що, всі
психічні акти за походженням і за механізмом здійснення є рефлексами.

Основні положення рефлекторної концепціїІ. М. Сєченова зводяться до наступного:
1) принцип рефлексу охоплює функції всіх ієрархічних рівнів психічного;
2) психофізіологічну основу ментальних явищ утворюють процеси, які за
походженням і способом здійснення являють собою окрему форму рефлекторних актів;
3) цілісний рефлекторний акт із його периферичним початком, центром і
периферичною кінцевою ланкою становить далі неподільну функціональну одиницю
субстрату психічних процесів;
4) у структурі рефлекторного акту як цілісної одиниці нервові й нервово-психічні
компоненти об’єднані загальним функціональним принципом. Вони відіграють роль
сигналів-регуляторів відносно виконавчої ланки. Рефлексам різних рівнів складності
відповідають різні за структурою і предметним змістом регулюючі сигнали.
Діяльність нервових центрів розуміється як безперервна динаміка збудження й
гальмування.
Вища нервова діяльність – форма нервової діяльності, що містить у собі
нейрофізіологічні процеси, які відбуваються в корі великих півкуль головного мозку та
найближчій до неї підкірці й зумовлюють здійснення психічних функцій. Як одиниця
аналізу вищої нервової діяльності виступає рефлекс, за допомогою якого відбувається
реагування організму на впливи навколишнього світу. Основними механізмами роботи є:
(а) нервові процеси збудження, за рахунок яких можуть утворюватися й функціонувати
нові тимчасові зв’язки, і (б) гальмування, що може обумовлювати вгасання умовного
рефлексу, якщо умовний подразник не підкріплюється безумовним.
Для курсантів має стати очевидним, що психічні процеси найтіснішим чином
пов’язані з фізіологічними явищами, але не можуть бути зведеними до них. Психічне
розглядається як системна властивість мозкової «надсистеми» або мозку як цілого.
2. Вчення І.П.Павлова про умовні та безумовні рефлекси
При підготовці відповід на наступне питання здобувачі вищої освіти повинні знати,
що І. П. Павлов розробляв ідею пристосувального характеру рефлексу: «Будучи
найголовнішою діяльністю центральної нервової системи або її основною функцією,
рефлекси є елементами постійного пристосування або постійного зрівноважування»
організму із середовищем. «Перше забезпечення зрівноважування, а отже й цілісності
окремого організму, як і його виду, становлять безумовні рефлекси, як найпростіші ..., так
і найскладніші, які звичайно називають інстинктами... Але зрівноважування, що досягається цими рефлексами, було б можливим тільки при абсолютній сталості зовнішнього
середовища. А через те, що зовнішнє середовище при своїй надзвичайній розмаїтості
разом із тим перебуває в постійному коливанні, то безумовних зв’язків як зв’язків
постійних недостатньо, і необхідне доповнення їх умовними рефлексами, тимчасовими
зв’язками».
Вчений, визначаючи пристосувальну функцію рефлексів, вперше виділив дві великі
групи: безумовні й умовні рефлекси.
Безумовний рефлекс – форма рефлексу, що завжди реалізується при дії на організм
певних подразників. Він генетично обумовлений нервовим зв’язком між органами
сприйняття й виконавчими органами. Виділяють прості безумовні рефлекси, які
забезпечують елементарну роботу окремих органів і систем (звуження зіниць під дією
світла, кашель при влученні в гортань стороннього предмета), а також більш складні
безумовні рефлекси, що лежать в основі інстинктів і є сукупними проявами більш простих
безумовних рефлексів.
Умовний рефлекс – форма рефлексу, що є динамічним зв’язком між умовним
подразником і реакцією індивіда, який спочатку запускався безумовним подразником. Для
пояснення умовного рефлексу на рівні мозку було введене поняття тимчасового нервового
зв’язку як механізму, що забезпечує функціональний зв’язок між окремими структурами
нервової системи при впливі двох або більше подій актуального зовнішнього середовища.
У процесі численних експериментальних досліджень, проведених у школі І. П.
Павлова, були визначені правила вироблення умовних рефлексів:

1) спільне пред’явлення спочатку індиферентного й безумовного подразників в
умовах певної відкладеності другого призводить до утворення тимчасового зв’язку;
2) у разі відсутності підкріплення (внаслідок тривалого непідкріплення) умовного
подразника безумовним тимчасовий зв’язок поступово загальмовується.
Загальна схема рефлексу являє собою взаємодію трьох відділів: рецепторного,
центрального відділу нервової системи та ефектора (робочого органу).
І. П. Павлов вважав сигнальну функцію універсальним компонентом і фактором
реалізації будь-якого рефлексу.
Введення поняття про сигнальні системи відкривало нові підходи до вирішення
психофізіологічної проблеми. Унікальність сигналу полягає в тому, що він інтегрує
фізичне (будучи зовнішнім подразником, що виступає в особливій, перетвореній формі),
біологічне (будучи сигналом для нервової системи) і психічне (виконуючи властиву
психіці функцію розрізнення умов дії та керування нею). Завдяки принципу сигнальності
організм здатний передбачати перебіг майбутніх подій і організовувати поведінку
відповідно до можливих сприятливих і несприятливих для нього ситуацій.
І. П. Павлов, визначаючи якісні відмінності між вищою нервовою діяльністю
людини і тварин, висунув вчення про дві сигнальні системи.
Перша сигнальна система – вид сигнальної системи як орієнтування тварин і
людини на безпосередні подразники, в якості яких можуть виступати зорові, слухові,
тактильні сигнали, пов’язані із пристосувальними умовно-рефлекторними реакціями.
Друга сигнальна система – вид сигнальної системи, що орієнтована на знакові,
насамперед словесні, сигнали, на основі яких можливе утворення тимчасових нервових
зв’язків.
У зв’язку з тим, що для людини характерна спільна дія першої та другої сигнальних
систем, І. П. Павловим було запропоновано виділяти специфічно людські типи вищої
нервової діяльності з домінуванням тієї або іншої системи. Відповідно до цього, художній
тип був визначений як такий, у якому переважає перша сигнальна система. Люди цього
типу в процесі мислення широко користуються почуттєвими образами, вони сприймають
явища й предмети цілком, не розділяючи їх на частини. У розумового типу превалює
друга сигнальна система. Для людей цього типу характерна різко виражена схильність до
відволікання від дійсності, заснована на прагненні аналізувати, дрібнити дійсність на
частини, а потім з’єднувати їх у ціле. Середньому типу властива врівноваженість функцій
двох систем.
3. Основні функціональні блоки мозку за теорією О.Р.Лурії.
При відповіді на третє питання здобувачі вищої освіти повинні знати, що
О. Р. Лурія розробив нейропсихологічну теорію системної динамічної локалізації вищих
психічних функцій. Відповідно до цієї теорії, психічні функції людини необхідно розглядати
як складні системні утворення, які формуються прижиттєво, є довільними й опосередкованими насамперед мовою. Фізіологічною основою психічних функцій виступають
функціональні системи, що включають аферентні та еферентні ланки. Кожна ланка цієї
системи пов’язана з певною мозковою структурою, при цьому в різних функціональних
системах існують спільні ланки, які можуть брати участь у реалізації багатьох психічних
функцій. При нейропсихологічних ураженнях цих ланок відбувається виникнення певних
сполучень порушень психічних функцій, що поєднуються в певні нейропсихологічні
синдроми.
У своїх дослідженнях О. Р. Лурія робить висновок про те, що ураження кожної з
коркових зон може призвести до розпаду всієї функціональної системи, так що
конкретний «симптом» (порушення або випадання тієї або іншої функції) ще нічого не
говорить про її локалізацію. Аналіз клінічних випадків засобами нейропсихології
дозволив йому висунути концепцію про існування трьох основних функціональних блоків
мозку.

Перший блок – блок регуляції рівня загальної та вибіркової активації мозку
(енергетичний блок). Найважливішою частиною блоку є ретикулярна формація
середнього мозку, неспецифічна система таламуса, гіппокамп і хвостате ядро, що
працюють під потужним контролем кори великих півкуль.
Щоб людина могла нормально здійснювати прийом, переробку і зберігання
інформації, а також створювати і нормально виконувати складні програми поведінки,
стежити за успішністю виконуваних дій, здійснюючи саморегуляцію поведінки, необхідне
постійне підтримування оптимального тонусу кори. Тільки такий тонус може забезпечити
успішний вибір істотних сигналів, збереження їх слідів, вироблення потрібних програм
поведінки та постійний контроль за їх виконанням.
Для збереження стану бадьорості кори потрібний постійний приплив інформації із
зовнішнього світу; тварина, позбавлена такого припливу зовнішніх подразнень, засинає;
відомо також, який галюциногенний ефект викликає «голод інформації», що виникає у
людини після тривалого одиночного перебування в темній і звуконепроникній камері.
Не менш важливим джерелом для постійного тонусу кори є імпульси, що доходять
до неї від внутрішніх обмінних процесів організму, які становлять основу для біологічних
потягів. Відомо, що стан організму (наприклад, рівень цукру в крові, що є показником
стану голоду або насиченості), рівень кисню в крові (який, опускаючись нижче потрібного
рівня, є показником «кисневого голодування») регулюються апаратами верхнього
стовбура й гіпоталамуса.
Роль апаратів першого блоку в підтриманні тонусу кори і стану бадьорості
забезпечується його найтіснішими зв’язками з корою, здійснюваними за допомогою
активуючих волокон ретикулярної формації. Слід зазначити, що активуюча ретикулярна
формація має як висхідні, так і спадні волокна. За допомогою перших («висхідна
активуюча ретикулярна формація») відбувається збудження кори імпульсами, що
приходять із утворень верхніх відділів стовбура мозку. За допомогою других («спадна
активуюча ретикулярна формація») здійснюються впливи вищих відділів мозку, зокрема,
його кори, на відділи мозкового стовбура, розташовані нижче. Тому апарат «спадної
ретикулярної формації» відіграє істотну роль у доданні афективного забарвлення й
забезпеченні тонусу для тих програм поведінки, які виникають у корі в результаті
одержуваної інформації та тих вищих форм задумів і потреб, які формуються у людини за
участю мови. Цей апарат і забезпечує третє джерело підтримання бадьорості, про яке ми
лише згадали вище і яке пов’язане зі складними задумами й потребами, що виникають у
людини в результаті її свідомої діяльності.
Таким чином, перший блок мозку забезпечує загальний тонус (бадьорість) кори і
можливість тривалий час зберігати сліди збудження. Робота цього блоку не пов’язана
спеціально з іншими органами відчуття імає «модально-неспецифічний» характер,
забезпечуючи загальний тонус кори.
Другий блок – блок прийому, переробки та зберігання інформації. Сюди включають
усі задні відділи кори, у тому числі зорову, слухову й соматичну сенсорні області, тобто
усі проекційні поля, а також міжпроекційну тім’яну область (задній асоціативний полюс).
Принцип ієрархічної побудови кожної зони кори, яка входить до складу блоку, що
розбирається, є одним з найбільш важливих принципів будови кори головного мозку. Як
свідчать дослідження, інформація, що надходить від зорового, слухового або шкіряного
рецептора до первинних (проекційних) зон кори, дрібниться там на величезну кількість
складових її ознак. Це здійснюється завдяки тому, що в цих проекційних зонах кори
закладені високоспеціалізовані нейрони, які, як показали дослідження деяких фізіологів,
реагують тільки на окремі ознаки подразнень.
Так, у проекційній зоні потиличної (зорової) кори існують нейрони, які реагують
тільки на рух точки світла від центра до периферії або від периферії до центра, тільки на
плавні вигнуті лінії, тільки на гострі ламані лінії тощо. Такі ж клітини з найвищою
спеціалізацією існують у скроневій (слуховій) і тактильній (тім’яній) корі. Це дозволяє

дрібнити збудження на окремі елементи й перетворює їх на функціональну мозаїку
подразнень, доступну для подальшої організації.
Над кожною первинною, або проекційною, зоною кори надбудовані вторинні, або
проекційно-асоціативні, зони кори. Волокна, що сягають сюди, як правило, не тягнуться,
безпосередньо від периферичного рецептора, вони або перемикаються у відповідних
підкіркових ядрах і вже несуть узагальнені імпульси, або входять у вторинні зони кори з
первинних зон.
На відміну від первинних зон кори, ці зони, в основному, складаються з потужно
розвинених другого й третього (асоціаційних) шарів клітин. Домінуюча частина нейронів,
що входять до складу цих зон, не відрізняється такою найтоншою спеціалізацією, як
нейрони первинних (проекційних) зон. Вони реагують не на окремі ознаки, а найчастіше
на цілий комплекс модально-специфічних (зорових, слухових, тактильних) подразників, а
деякі з них мають навіть мультимодальний характер, реагуючи на подразнення різних
модальностей. Значення цих вторинних зон, вочевидь, полягає в тому, щоб поєднувати
подразнення, які приходять до них, від тих, що лежать нижче підкіркових ядер, або від
первинних зон кори, і кодувати їх відомі рухливі динамічні структури.
Вторинні коркові поля блоку, що розбирається, забезпечують синтез збуджень, які
надходять до первинних полів, «кодують» їх; не заміняють принципу сомато-топічної
проекції іншим принципом – функціональною організацією відповідних збуджень. Тому
руйнування цих зон не призводить до явища випадань чутливості певних областей тіла або
певної частини сприйманого поля, але викликає загальну дезінтеграцію в роботі того чи
іншого аналізатора, що проявляється в ускладненій розшифровці інформації, яка доходить
до суб’єкта, інакше кажучи, до порушення складних форм зорового, слухового або
тактильного сприйняття, відомого в клініці під назвою «агнозії».
Первинні та вторинні зони кори не вичерпують коркових апаратів блоку, що
розбирається. Над ними надбудовані апарати третинних зон кори (або перекриття
коркових кінців окремих аналізаторів), які мають важливе значення для забезпечення
найбільш комплексної роботи цього блоку.
Третинні зони кори головного мозку виникають на найбільш пізніх етапах
філогенетичних сходів і є в значній мірі специфічно людськими утвореннями; у хижаків
коркові зони окремих аналізаторів безпосередньо стикаються один з одним; у вищих –
мавп – ці зони тільки намічені, у той час як у людини вони займають значну частину
задніх відділів кори.
Ці зони кори головного мозку дозрівають лише пізно в онтогенезі. Третинні зони
кори є важливим апаратом, необхідним для найбільш складних форм переробки й
кодування одержуваної інформації.
Третій блок – блок програмування, регуляції й контролю складних форм
діяльності. До його складу входять префронтальні (лобові) відділи кори мозку. Їхні
порушення позначаються на найбільш високому рівні регуляції психічних процесів за
допомогою системи мовних зв’язків. О.Р. Лурія пише: «Роль лобових відділів у синтезі
передпускової аферентації, у формуванні рухових завдань, у звіренні ефекту дії з
вихідними намірами – не підлягає сумніву». О. Р. Лурія відносив задні й передні
асоціативні коркові поля до різних функціональних блоків. При цьому він підкреслював,
що лобові частки виконують більш універсальну функцію загальної регуляції поведінки,
ніж та, котру має «задній асоціативний центр» (тім’яна частка).
Свідома діяльність людини тільки починається з одержання і переробки
інформації, вона закінчується формуванням намірів, створенням відповідної програми дій
і реалізацією цієї програми у зовнішніх (рухових) або внутрішніх (розумових) актах. Для
цього потрібен спеціальний апарат, що міг би створювати і утримувати потрібні наміри,
виробляти відповідні їм програми дій, реалізовувати їх у потрібних актах і, що дуже
істотно, постійно відстежувати події, порівнюючи ефект діяльності з вихідними намірами.

Усі ці функції здійснюються передніми відділами мозку та їхніх лобових часток. Як
і задні відділи мозку, передні мають найтісніші зв’язки з тими утвореннями ретикулярної
формації, що розташовані нижче. Причому, що важливо, тут особливо потужно
представлено як висхідні, так і спадні волокна ретикулярної формації, які продукують
імпульси, сформовані в лобових частках кори, і тим самим регулюють загальний стан
активності організму, змінюючи її відповідно до сформованих у корі намірів.
Так само як і системи задніх відділів кори, передні відділи кори мають ієрархічну
структуру, з тією тільки відмінністю, що первинні зони рухової кори є не першими (куди
потрапляють подразники, що доходять до мозку), а останніми: до них підходять імпульси,
підготовлені в більш високих відділах кори, і вони направляють ці імпульси до периферії,
викликають відповідні рухи.
Лобні частки мозку, що мають потужні зв’язки з висхідною та спадною
ретикулярною формацією, є, насамперед, апаратом, що має потужну активуючу роль. При
кожній інтелектуальній напрузі (очікуванні сигналу, складному рахунку) у лобових
частках мозку виникають особливі повільні хвилі, що поширюються на інші відділи кори.
Коли ж настає припинення очікування сигналу, ці хвилі зникають. Напружена
інтелектуальна робота, яка вимагає підвищеного тонусу кори, викликає в лобових частках
підвищену кількість синхронно збуджуваних спільно працюючих актів. Ці синхронно
працюючі пункти зберігаються протягом усього часу складної інтелектуальної роботи і
зникають після її припинення.
Підтримуючи тонус кори, необхідний для здійснення поставленого завдання,
лобові відділи мозку відіграють вирішальну роль у створенні намірів і формуванні
програми дій, які реалізують ці наміри.
Отже, з одного боку, будь-яка, навіть найпростіша психічна функція є результатом
інтегративної діяльності цілого мозку. З іншого боку, весь досвід неврологічної та
нейрохірургічної клінічної практики свідчить про те, що ушкодження цілого ряду
мозкових зон спричиняє необоротний дефект функцій, який не компенсується.
4. Вчення О.О. Ухтомського.
При відповіді на п’яте питання здобувачі вищої освіти повинні знати О.О.
Ухтомським був розроблений принцип домінанти, який пояснює, як із безлічі окремих
рефлекторних актів складається єдність.
Домінанта– теоретичний конструкт, покликаний пояснити протікання нервових
процесів. Це – панівний у той або інший відрізок часу в центральній нервовій системі
осередок фізіологічного збудження. Домінанта «підсумовує» імпульси, пов’язані з певною
формою поведінки, а також «перемикає» подразники, які зазвичай є індиферентними
щодо даної поведінки. За рахунок цього збудження «накопичується», а робота інших
нервових центрів гальмується.
За О. Ухтомським, у випадку реалізації складних поведінкових актів рефлекторні
реакції організму забезпечуються діяльністю не одного анатомічного центра, а цілої
сукупності функціонально взаємозалежних нервових центрів. Ці центри розташовані в
різних відділах спинного й головного мозку та об’єднані в «робочий ансамбль».
Ухтомський писав: «За всіма даними, домінанта в повному розквіті є комплексом певних
симптомів у всьому організмі – і в м’язах, і в секреторній роботі, і в судинній діяльності.
Тому вона представляється скоріше певною констеляцією центрів із підвищеною
збудливістю в різноманітних поверхнях головного й спинного мозку, а також в
автономній нервовій системі».
Домінанта, таким чином, пов’язана зі збудженням цілого «сузір’я» (термін
Ухтомського) або констеляції нервових центрів, які тимчасово кооперуються під час
виконання важливої для організму функції. Таке сузір’я створює, згідно із вченням
Ухтомського, динамічний функціональний орган. У нервовій системі складаються певні
констеляції пов’язаних між собою центрів, морфологічно далеко розкиданих по мозковій
масі, при цьому вони функціонально об’єднані єдністю дій, своєю векторною
спрямованістю на певний результат. Єдність їхньої дії досягається здатністю даної

сукупності мозкових структур впливати одна на одну з погляду засвоєння ритму, тобто
синхронізації активності.
Продукт пережитої домінанти, її своєрідний слід у пам’яті, в який сплетені її
поведінкові, мотиваційно-емоційні ознаки і комплекс подразників, що її викликали, були
названі Ухтомським інтегральним образом. Інтегральний образ не можна розглядати як
«пасивний відбиток», тому що в ньому відбита активна діяльність організму.
Механізмом домінанти Ухтомський пояснив багато психічних явищ, наприклад,
вибірковість уваги, її спрямованість на певні об’єкти, предметність мислення,
«несвідомий ріст почуттів» та ін.
Найважливішою подією в розвитку теорії функціональних систем стало визначення
системоутворюючого чинника, тобто фактора, що є причиною формування й реалізації
системи. Під ним почали розуміти корисний пристосувальний ефект у співвідношенні
«організм – середовище», що досягається у процесі реалізації системи. Наприклад,
хижакові, щоб насититися, потрібно вистежити, наздогнати та умертвити жертву.
Корисний пристосувальний ефект – це те, що має наступити в майбутньому, те,
чого організм повинен досягти за допомогою певних дій. Таким чином, у якості
детермінанти (причини) поведінки в теорії функціональних систем розглядається не
минуле стосовно поводження «подія – стимул», а майбутнє – результат.
5. Концепція П.К. Анохіна.
При відповіді на останнє запитання здобувачі вищої освіти повинні пам’ятати, що
П.К. Анохінрозробив теорію функціональних систем. Функціональна система –це такий
комплекс вибірково залучених компонентів, у яких взаємодія й взаємовідносини
набувають характеру взаємодії компонентів, спрямованої на одержання корисного
результату.
Для відповіді на питання про те, яким чином результат (подія, що наступить у
майбутньому) може бути причиною поточної активності, розробляється уявлення про
«інформаційний еквівалент результату», про модель майбутнього результату (мети). У
теорії функціональних систем ці уявлення відбиті в понятті «акцептор результатів дії», що
формується до реальної появи результату й містить його прогнозовані параметри.
Заслуга П. К. Анохіна полягає в тому, що уявленням про акцептор результатів дії
він усунув протиріччя між каузальним і телеологічним описом поведінки. Саме тому
розгляд поведінкового акту з позицій теорії функціональних систем і як
цілеспрямованого, і як причинного є цілком правомірним.
Розглядаючи еволюцію й виникнення життя з позицій теорії функціональних
систем, П. К. Анохін прийшов до необхідності введення нової категорії: «випереджальне
відбиття». Воно пов’язане з активним відношенням живої матерії до просторово-часової
структури світу й полягає у випереджальній, прискореній підготовці до майбутніх змін
середовища.
На основі домінуючої мотивації, враховуючи обстановку і минулий досвід, тобто в
процесі реалізації спеціального механізму аферентного синтезу, створюються умови для
усунення надлишкових ступенів волі, тобто ухвалення рішення про те, що, як і коли
зробити, щоб одержати корисний пристосувальний результат.
Аферентний синтез містить у собі, таким чином, фрагменти: домінантну
мотивацію, використання апаратів пам’яті, обстановочну й пускову аферентацію.
Домінантна мотивація як первинний системоутворюючий чинник визначає усі наступні
етапи мозкової діяльності з формування поведінкових програм. Мотиваційне збудження
з’являється в центральній нервовій системі (ЦНС) одночасно з виникненням у тварини й
людини якої-небудь потреби. Будь-яка інформація, що надходить до ЦНС по
різноманітних сенсорних каналах, співвідноситься з домінуючим у цей момент
мотиваційним збудженням, що, подібно фільтру, відбирає потрібне й відкидає непотрібне
для даної мотиваційної установки.

Виділяють два класи зовнішніх впливів на організм: з функціями пускової
аферентації та з функціями обстановочної аферентації. Умовні й безумовні подразники,
ключові стимули служать поштовхом до розгортання певного поводження або окремого
поведінкового акту. Цим стимулам властива пускова функція. Однак здатність пускових
стимулів ініціювати поводження не є абсолютною. Вона залежить від тієї чи іншої
обстановки, умов, у яких діють, застосовуються ці стимули, тобто від обстановочної
аферентації. Істотну роль відіграє при цьому досвід минулих взаємодій із середовищем. У
процесі аферентного синтезу з пам’яті витягують і використовуються саме ті фрагменти
минулого досвіду, які дозволяють максимально точно відбирати обстановочні й пускові
подразники, котрі, як відомо з минулого досвіду, можуть призвести до корисного
поведінкового результату.
6. Свідомість як психологічне поняття.
При відповіді на перше запитання здобувачі вищої освіти повинні усвідомлювати,
що свідомість сучасної людини – це продукт усієї всесвітньої історії, підсумок
багатовікового розвитку практичної та пізнавальної діяльності незліченних поколінь
людей. Свідомість має свою не тільки соціальну історію, але й природну передісторію –
розвиток біологічних передумов у вигляді еволюції психіки тварин.
Проблема свідомості, поза сумнівом, належить у психології до найважливіших
проблем, якщо не є найважливішою. Зрозуміти, як, яким чином, у силу яких законів
безпомічна новонароджена людська істота, «грудочка живої матерії» перетворюється у
свідомо діючого суб’єкта суспільного життя – це, мабуть, одне з найбільш складних
завдань психологічної науки.
Свідомість передбачає усвідомлення людиною не тільки зовнішнього світу, але й
самої себе, своїх відчуттів, образів, уявлень і почуттів. Свідомість – вищий рівень
психіки, властивий лише людині. Свідомість є вищою інтегруючою формою психіки,
результатом суспільно-історичних умов формування людини в трудовій діяльності при
постійному спілкуванні (за допомогою мови) з іншими людьми. Свідомість є функцією
мозку, яка полягає в узагальненому і цілеспрямованому відбитті дійсності, у попередній
мисленнєвій будові дій і передбаченні їх результатів, у розумному регулюванні та
самоконтролюванні поведінки людини. «Ядром» свідомості, способом її існування є
знання. Свідомість належить суб’єктові, людині, а не навколишньому світу, але змістом
свідомості, змістом думок людини є цей світ, ті або інші його сторони, зв’язки, закони.
Тому свідомість можна охарактеризувати як суб’єктивний образ об’єктивного світу.
Суть свідомості, за О. М. Леонтьєвим, становлять психічні образи продукту як
мети. Леонтьєв вважав, що свідомість у своїй безпосередності є картиною світу, що
відкривається суб’єктові, до якої включений і він сам, і його дії та стани. На початковому
етапі розвитку дитини свідомість існує лише у формі психічного образу, що відкриває їй
навколишній світ; на наступних етапах предметом свідомості стає також і діяльність,
усвідомлюються дії інших людей, а через них – і власні дії суб’єкта. Породжуються
внутрішні дії та операції, що протікають у розумі, в так званому «плані свідомості».
Свідомість-образ стає також свідомістю-реальністю, тобто перетворюється в модель, в
якій можна подумки діяти.
З погляду С. Л. Рубінштейна, свідомість – специфічна форма відбиття об’єктивної
дійсності, що виникає в процесі суспільної практики, трудової діяльності, формування
мови.
На думку Б. Г. Ананьєва, «як свідомість психічна діяльність є динамічним
співвідношенням почуттєвих і логічних знань, їх системою, що працює як єдине ціле й
визначає кожне окреме знання. Ця працююча система є станом бадьорості людини, або,
інакше кажучи, специфічно людська характеристика бадьорості – це і є свідомість». За
Ананьєвим, свідомість виступає як складова частина ефекту дії. Первісні факти свідомості
– це сприйняття і переживання дитиною результатів своєї власної діяльності. Поступово

починають усвідомлюватися не тільки ефекти окремих дій, але й тривалі процеси
діяльності дитини. Індивідуальний розвиток свідомості здійснюється шляхом переходу від
свідомості окремих моментів дії до цілеспрямованої планомірної діяльності. При цьому
весь стан пильнування стає суцільним «потоком свідомості», що перемикається з одного
виду діяльності на інший. «Свідомість як активне відбиття об’єктивної дійсності є
регулюванням практичної діяльності людини в навколишньому світі».
Свідомість, ідеальне відбиття, є винятковим надбанням суспільного життя
людини. При цьому психічне відбиття в його суб’єктивній формі виникає вже у
тваринному світі. Принципова відмінність способу існування людини від способу
існування тварин полягає в тому, що людина, перетворюючи навколишню природу в
процесі праці, створює такі життєві засоби (у найширшому сенсі цього слова), які природа
без неї не зробила б. У цьому процесі перетворення природи і здійснюється відтворення і
розвиток людства.
Будучи відбиттям буття, свідомість не є його прямим «відображенням». Не можна
уявляти, що в кожний сучасний момент свідомість точно йому й відповідає. Це – не тінь,
що безпосередньо і однозначно повторює буття.
7. Умови виникнення свідомості. Розвиток свідомості.
Здобувачі вищої освіти повинні прийти висовку, щосвідомість людини виникла й
розвивалася у процесі взаємодії з іншими людьми. Головною умовою виникнення й
розвитку людської свідомості була спільна, продуктивна, опосередкована мовою діяльність
людей з використанням знарядь праці. Така діяльність вимагає кооперації, спілкування і
взаємодії людей між собою та передбачає створення такого продукту, який усіма
учасниками спільної діяльності визнається як мета їх співробітництва.
Було прийнято твердження, що свідомість породжується
не природою, а
суспільством, що вона «виробляється». А процес інтеріоризації (тобто «вживлення»
зовнішньої діяльності у внутрішню) полягає не в тому, що зовнішня діяльність
переміщується в попередній внутрішній «план свідомості»; це процес, у якому цей
внутрішній план формується. Елементами свідомості, її «клітинками», за Виготським, є
словесні значення.
Саме в процесі праці сформувалися й розвинулися логічне мислення, творча уява,
вольові акти, моральні почуття, самосвідомість тощо – усе те, що характерно для людської
психіки і що принципово відрізняє її від психіки тварин.
Кожне нове покоління (і кожний приналежний йому індивід) застає не тільки
сформований до нього спосіб виробництва, але й певну (сформовану також до нього)
систему суспільних поглядів, ідей, норм тощо. Включаючись у життя суспільства, воно (і
він) разом із тим оволодіває продуктами не тільки матеріального, але й духовного
виробництва, матеріальною й духовною культурою суспільства.
На основі мови та у зв’язку з нею в історії людства розвинулися також інші
способи уречевлення ідеального – знакові системи. Мова, як і інші знакові системи, – це
не просто уявний заступник реальних речей. За нею стоїть суспільна практика,
відкристалізована у значеннях. Свідомість як ідеальна форма відбиття буття має реальний
сенс тільки в суспільстві і для суспільства; результати ідеального відбиття, виникаючи в
процесі суспільного життя, які диктуються його потребами, рано чи пізно в ній же і
втілюються, реалізуються, уречевлюються в продуктах людської діяльності.
У процесі розвитку індивіда формується внутрішній зв’язок його свідомості,
своєрідна «власна логіка». Ідеальна форма відбиття дає суб’єктові відносну незалежність
від безпосереднього моменту. Його поведінка в кожний даний момент визначається не
тільки цим моментом, але також попередньою історією і уявленнями про майбутнє,
задумами, цілями, помислами, спогадами, уявленнями про принципи поведінки,
світоглядом тощо.

Усе це в сукупності утворює те, що прийнято називати «внутрішнім світом»
особистості. Слід відзначити, що поняття «внутрішній світ» іноді вважається нібито
несумісним із поняттям «відбиття». Однак у дійсності внутрішній світ виступає саме як
відбиття, але складно організоване, «накопичене» протягом життя, що включає багато
рівнів глибини й повноти усвідомлюваного і неусвідомлюваного, емпіричних і теоретичних
узагальнень тощо. Саме внутрішній світ характеризує унікальність кожної особистості, її
своєрідність.
Свідомість – особливий рівень відбиття. Але це не додатковий поверх, що
надбудовується над сенсорно-перцептивним і словесно-логічним рівнями психічного
відбиття. Свідомість – це осмислене відбиття зовнішнього світу. Вона характеризує якість
різних рівнів психічного відбиття, їх ідеальну форму, засвоювану індивідом у процесі
його розвитку в суспільстві.
8. Ознаки свідомості.
Відповідая на наступне питання здобувачі вищої освіти повинні акцентувати увагу
на тому, що свідомість завжди активна та інтенціональна (тобто цілеспрямована).
Активність свідомості виявляється в тому, що психічне відображення об’єктивного світу
людини має не пасивний характер, у результаті якого усі відображувані психікою предмети
мають однакову значущість, а, навпаки, відбувається диференціація за ступенем значущості
для суб’єкта психічних образів. Унаслідок цього свідомість людини завжди спрямована на
якийсь об’єкт, предмет чи образ, тобто вона має властивість інтенції (спрямованості).
Сьогодні завдяки клінічним дослідженням відомо, що свідома діяльність і
поведінка людини значною мірою визначаються передньолобними і тім’яними полями
кори головного мозку. У випадку ураження передньолобних полів людина втрачає
здатність свідомо і розумно керувати своєю діяльністю в цілому, підпорядковувати свої
дії більш віддаленим мотивам і цілям. У той же час, ураження тім’яних полів призводить
до втрати уявлень про часові й просторові відносини, а також логічні зв’язки. Саме лобні
та тім’яні поля у людини порівняно з людиноподібними мавпами розвинуті найбільше,
особливо лобні. Лобні поля у мавп займають близько 15% площі кори головного мозку, у
людини – 30%. Крім того, передньолобні та нижньотім’яні ділянки у людини мають деякі
нервові центри, відсутні у тварин.
Безумовно, на характері структурних змін головного мозку людини відбилися
результати еволюції органів руху. Кожна група м’язів щільно пов’язана з певними
руховими полями кори головного мозку. У людини такі рухові поля, пов’язані з тією чи
іншою групою м’язів, мають різну площу, розмір якої безпосередньо залежить від ступеня
розвитку групи м’язів. Під час аналізу співвідношень розмірів площі рухових полів звертає
на себе увага те, наскільки великою відносно інших полів є площа рухового поля,
пов’язаного з кистями рук. Саме кисті рук людини мають найбільший розвиток серед
органів руху і найбільше пов’язані з діяльністю кори головного мозку. Необхідно
підкреслити, що подібний феномен зустрічається тільки у людини.
Таким чином, розвиток людського мозку, швидше за все, справді пов’язаний з
розвитком трудової діяльності людини. Подібний висновок є класичним із погляду
матеріалістичної філософії, хоча перші вказівки на існування залежності розвитку
свідомості від праці руками містяться ще у творах деяких отців церкви. З іншого боку, з
огляду на те, що обсяг мозку сучасної людини з часів первісних людей істотно не
змінився, можна говорити про те, що еволюція людини як біологічного виду сприяла появі
у людей можливості трудитися, що, у свою чергу, стало передумовою для розвитку
свідомості у людини.
Рівень розвитку мозкових структур і здатність до виконання складних трудових
операцій перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому можна стверджувати, що поява
свідомості у людини обумовлена як біологічними, так і соціальними факторами. Розвиток
живої природи призвів до виникнення людини, яка має специфічні особливості будови

тіла і більш розвинуту порівняно з тваринами нервову систему, що в цілому зумовило
можливість для людини займатися працею. Це, у свою чергу, спричинило появу спільнот,
розвиток мови і свідомості.
Необхідно підкреслити, що з появою свідомості людина виділилася з тваринного
світу, але перші люди за рівнем свого психічного розвитку значно відрізнялися від сучасних
людей. Минули тисячі років, перш ніж людина досягла рівня сучасного розвитку. Із
набуттям практичного досвіду, з еволюцією суспільних відносин відбувалося ускладнення
трудової діяльності. Людина поступово переходила від найпростіших трудових операцій до
більш складних видів діяльності, що сприяло поступальному розвитку мозку і свідомості.
Цей поступальний розвиток свідчить про соціальну природу свідомості, що чітко
виражається у процесі розвитку психіки дитини.
Відповідаючи на наступне питання здобувачі вищої освіти повинні підкреслити, що
свідомість є продуктом і результатом діяльності систем, до яких відноситься і індивід, і
суспільство. Найважливішою властивістю таких систем є можливість створення відсутніх
функціональних органів, свого роду новотворів, які в принципі неможливо редукувати до
тих або інших компонентів вихідної системи. Свідомість повинна виступати в якості
«суперпозиції функціональних органів».
Першу характеристику свідомості подано вже в самому її найменуванні: знання,
тобто сукупність знань про навколишній світ. До структури свідомості, таким чином,
входять найважливіші пізнавальні процеси, за допомогою яких людина постійно збагачує
свої знання. Порушення, розлад, не говорячи вже про повний розпад кожного із психічних
пізнавальних процесів, неминуче стають розладом свідомості.
Друга характеристика свідомості – закріплене в ньому виразне розрізнення
суб’єкта й об’єкта, тобто того, що належить «я» людини та її «не-я». Людина вперше в
історії органічного світу виділилася з нього і протиставивши йому себе, зберігає у своїй
свідомості це протиставлення. Людина єдина серед живих істот здатна здійснювати
самопізнання, тобто звернути психічну діяльність на дослідження свого внутрішнього
світу: людина здійснює свідому самооцінку своїх учинків і себе самої в цілому.
Відділення «я» від «не-я» – шлях, що проходить кожна людина в дитинстві, –
здійснюється у процесі формування самосвідомості людини.
Третя характеристика свідомості – забезпечення цілеутворюючої діяльності
людини. Приступаючи до будь-якої діяльності, людина ставить перед собою ті або інші
цілі. При цьому складаються і зважуються її мотиви, приймаються вольові рішення,
враховується хід виконання дій і вносяться в нього необхідні корективи тощо.
Неможливість здійснювати цілеутворюючу діяльність, її координацію і спрямованість у
результаті хвороби або з якихось інших причин розглядається як порушення свідомості.
Нарешті, четверта характеристика свідомості – наявність емоційних оцінок у
міжособистісних відносинах. І тут, як і в багатьох інших випадках, патологія допомагає
краще зрозуміти сутність нормальної свідомості. При деяких душевних захворюваннях
порушення свідомості характеризується розладом саме у сфері почуттів і відносин:
хворий ненавидить матір, яку до цього гáряче любив, зі злістю говорить про близьких
людей тощо.
При відповіді на п’яте питання курсантам необхідно згадати Л. С. Виготський
розробив культурно-історичну концепцію розвитку людини, ввів у психологію поняття
про вищі психічні функції (понятійне мислення, логічна пам’ять, довільна увага та ін.) як
специфічно людські форми психіки і сформулював закон їх розвитку. «Кожна вища
психічна функція виявляється у процесі розвитку поведінки двічі: спочатку як функція
колективної поведінки, як форма співробітництва чи взаємодії, як засіб соціального
пристосування, тобто як категорія інтерпсихологічна, а потім вдруге – як спосіб
індивідуальної поведінки дитини, як засіб особистого пристосування, як внутрішня
поведінка, тобто як категорія інтрапсихологічна». Інакше кажучи, індивідуальні
психологічні здібності спочатку поступово задаються людині зовні, із соціального

середовища, і лише з часом індивід засвоює їх, «переносить» усередину. Механізм
формування індивідуальних здібностей одержав назву інтеріоризації.
9. Структура свідомості.
Готуючи відповідь на питання, здобувачі вищої освіти повинні знати, що
О. М. Леонтьєв виділяв наступні складові: значення; особистісний сенс; почуттєва
тканина. Таке уявлення про системну організацію свідомості було переглянуто Ф. Е. Василюком, що виявив його неповним і доповнив перелік структури свідомості ще двома
складовими: предмет і знак. Запропонована структура свідомості була доповнена і
розвинена В. П. Зінченком. У свідомості, крім почуттєвої тканини, значення і змісту, було
виділено біодинамічну тканину руху й дії.
У новій схемі значення і сенс утворюють рефлексивний або рефлексивноспоглядальний шар свідомості. Буттєвий або буттєво-діяльнісний шар свідомості
утворюють почуттєва тканина образу і біодинамічна тканинаруху й дії. У підсумку
виходить двошарова (у кожному шарі по два рівні) структура свідомості та чотири
одиниці її аналізу.
В. П. Зінченко вказував, що слід утримуватися від характеристики буттєвого і
рефлексивного рівнів свідомості в термінах «вищий» чи «нижчий», «головний» чи
«підпорядкований». Кожний із рівнів виконує свої функції й під час вирішення різних
життєвих завдань можуть домінувати то один, то інший.
Дамо короткий опис кожного з компонентів структури, як вони представлені в
роботах О. М. Леонтьєва та В. П. Зінченка.
Поняття значення фіксує ту обставину, що свідомість людини формується у рамках
певного культурного простору. У культурі, в її значущих змістах історично
кристалізовано суспільний досвід діяльності, спілкування, світосприймання, що індивідові
необхідно не тільки засвоїти, але й побудувати на його основі власний досвід. «У
значеннях, – писав О. М. Леонтьєв, – представлено перетворену і згорнуту в матерії мови
ідеальну форму існування предметного світу, його властивостей, зв’язків і відносин,
розкритих сукупною суспільною практикою».
Поняття сенсу рівною мірою відноситься як до сфери свідомості, так і до сфери
буття. Воно вказує на те, що індивідуальна свідомість не може бути зведена до
безособового знання. У силу приналежності живому суб’єктові та реальної включеності в
його життєдіяльність, свідомість завжди є емоційно забарвленою. Іншими словами, зміст
свідомості є не тільки знанням, а й ставленням.
Поняття сенсу виражає вкорінення індивідуальної свідомості в буття людини, у той
час як значення виражає його підключеність до суспільної свідомості. Зміст – це
функціонування значень у процесах діяльності й свідомості конкретних індивідів. Зміст
пов’язує значення з реальністю самого життя людини в цьому світі, з її мотивами й
цінностями. Саме зміст створює упередженість людської свідомості.
Дослідження значеннєвої сфери свідомості у психології пов’язані з аналізом
втілення сенсу в значеннях (глибоко інтимний, психологічно змістовний процес; у всій
повноті проявляється в художній творчості), витягу (вичерпування) сенсів із ситуації або
наділення ситуації сенсом. При вирішенні людиною складних життєвих завдань
спостерігаються протилежні процеси, що відбуваються циклічно та полягають в означенні
сенсів і в осмисленні значень. Означити сенс – це затримати реалізацію програми дій,
подумки програти її, продумати. Осмислити значення, навпаки, означає винести певні
уроки з уже реалізованої програми дій, взяти її на озброєння або відмовитися від неї,
почати шукати новий зміст і відповідно до цього будувати програму нових дій.
Біодинамічна тканина – це узагальнене найменування для різних характеристик
живого руху і предметних дій. Біодинамічна тканина – це зовнішня форма живого руху,
може бути відстежена і зареєстрована. Термін «тканина» у даному контексті
використовується для підкреслення думки про те, що це матеріал, з якого будуються

доцільні, довільні рухи й дії. У міру їх будови все більш складною стає внутрішня форма
(буттєвий шар свідомості) таких рухів і дій. Вона заповнюється когнітивними, емоційнооцінними, значеннєвими утвореннями. Справжня доцільність і довільність рухів та дій
можливі тоді, коли слово входить до внутрішньої форми живого руху, інакше кажучи, при
взаємодії буттєвого й рефлексивного шарів свідомості.
Почуттєва тканина образу – це узагальнене найменування для різних
перцептивних категорій (простір, рухи, колір, форма тощо), з яких складається образ.
«Особлива функція почуттєвих образів свідомості, – писав О. М. Леонтьєв, – полягає в
тому, що вони надають реальності свідомій картині світу, що відкривається суб’єктові...
Завдяки почуттєвому змісту свідомості світ виступає для суб’єкта як існуючий не у
свідомості, а поза його свідомістю – як об’єктивне «поле» і об’єкт його діяльності».
Почуттєва тканина образу у свідомості суб’єктивно виражається у підсвідомому
переживанні людиною «почуття реальності». У випадках же порушення сприйняття
зовнішніх впливів з’являються специфічні переживання нереальності ситуації,
навколишнього світу, самого себе. Найбільш чітко ці явища проявляються при сенсорній
депривації, в умовах монотонності, одноманітності навколишнього світу.
Буттєвий і рефлексивний шари свідомості перебувають у тісному взаємозв’язку.
Характеризуючи взаємини між шарами свідомості, В. П. Зінченко писав: «Рефлексивний
шар свідомості одночасно є подієвим, буттєвим. У свою чергу, буттєвий шар не тільки
зазнає впливу рефлексивного, але й сам має зачатки або вихідні форми рефлексії. Тому
буттєвий шар свідомості з повним правом можна назвати спів-рефлексивним. Інакше й не
може бути, тому що якби кожний із шарів не ніс на собі відбитка іншого, вони не могли б
взаємодіяти й навіть впізнавати один одного». У рефлексивному шарі, у значеннях і
змістах, присутні елементи буттєвого шару. Зміст – це завжди зміст чогось: образу, дії,
життя. З них він витягує або в них вкладається. Виражене словом значення містить у собі
як образ, так і дію. У свою чергу, буттєвий шар свідомості несе на собі відбитки розвитку
рефлексії, містить у собі її джерела й початок. Значеннєва оцінка включена в біодинамічну
і почуттєву тканини; вона нерідко здійснюється не тільки під час, але й до формування
образу або реалізації дії.
На це заняття здобувачі вищої освіти мають підготувати реферати та доповіді:
Розуміння структури свідомості в працях О.М. Лактіонова.
Розуміння свідомості в сучасній психології.
Розуміння свідомості в сучасній філософії.
Самосвідомість, розвиток самосвідомості.
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Тема № 4: Свідомість
Практичне заняття. Свідомість
Кількість годин: 2.
Навчальні питання:

1.
Самовідношення.
2. Опитувальник Самовідношення В.В. Століна.
Література, матеріально-технічне та методичне забезпечення
1. Варій М.Й. Психологія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України. Київ : Центр
учб. літ., 2016. 287 с.
2. Загальна психологія : підручник : затверджено МОН України / О.В. Скрипченко,
Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Либідь, 2005.
3. Загальна психологія: хрестоматія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України /
уклад.: О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Каравела, 2008.
4. Стимульний матеріал методики Самовідношення В.В. Століна.
Хід заняття:
І Порядок проведення вступу
Опитувальник самовідношення В.В. Століна включає наступні шкали.
1. Самовпевненість.
2. Очікуване відношення інших людей.
3. Самоприйняття.
4. Самокерівництво.
5. Самозвинувачення.
6. Самоінтерес.
7. Саморозуміння.
Усі ці чинники інтерпретовані як найбільш конкретний рівень самовідношення рівень внутрішніх дій на адресу самого себе або готовності до таких дій. Ці чинники
утворили більше узагальнений рівень самовідношення, що описується чотирма вимірами:
Самоповага - шкала, яка об'єднує твердження щодо «внутрішньої послідовності»,
«саморозуміння», «самовпевненості». Йдеться про той аспект самовідношення, який
емоційно і змістовно об'єднує віру у свої сили, здібності, енергію, самостійність, оцінку
своїх можливостей контролювати власне життя і бути саме послідовним, розуміння
самого себе;
Аутосимпатія - шкала, об'єднує пункти, в яких відбивається дружність-ворожість
до власного «Я». До шкали увійшли пункти, що стосуються «самоприятия»,
«самозвинувачення». У змістовному плані шкала на позитивному полюсі об'єднує
схвалення себе в цілому і в істотних подробицях, довіру до себе і позитивну самооцінку,
на негативному полюсі - бачення в собі по перевазі недоліків, низьку самооцінку,
готовність до самозвинувачення. Пункти свідчать про такі емоційні реакції на себе, як
роздратування, презирство, знущання, винесення самовироку.
Самоінтерес - шкала, відбиває міру близькості до. самому собі, зокрема, інтерес до
власних думок і почуттів, готовність спілкуватися з собою «на рівних», упевненість у
своєму цікавості для інших; Очікуване відношення інших людей - шкала, відбиває
очікування позитивного або негативного відношення до себе оточення. Людина, яка
очікує антипатичного відношення до себе, чекає його як від більшості, від сторонніх або
мало з ним пов'язаних людей, так і від небагатьох, любов яких її важлива. Від інших
людей така людина чекає заперечення її внутрішніх достоїнств (совість), антипатії до
своєї зовнішності. При цьому вона як би приймає антипатію інших, що проявляється в
тому, що собі вона не бажає добра по-справжньому. Себе вважає унікальним, несхожим
на інших, не ставить перед собою завдання на збільшення самоповаги.
ІІ Порядок проведення основної частини
Проводиться вивчення самовідношення за допомогою опитувальника
самовідношення В.В. Століна.
ІІІ Порядок проведення заключної частини
В групі необхідно наприкінці заняття обговорити, які переваги та недоліки
опитувальника самовідношення В.В. Століна.

Тема № 5 Несвідомі психічні процеси
Семінарське заняття Несвідомі психічні процеси
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про несвідомі
психічні процеси.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1. Неусвідомлювані механізми та дії.
2. Класифікація неусвідомлюваних процесів; концепція неусвідомлюваної
настанови Д.М. Узнадзе.
3. Неусвідомлювані спонукачі свідомих дій.
4. Неусвідомлювані психічні процеси за З. Фрейдом; поняття про несвідоме.
5. Захисні психічні механізми витиснення та опору.
6. Надсвідомі процеси.
Методичні вказівки:

1. Неусвідомлювані механізми та дії.
Здобувачі вищої освіти повинні згадати наступну класифікацію:
1) неусвідомлювані автоматизми;
2) явище неусвідомлюваної установки;
3) неусвідомлювані супроводи свідомих дій.
Неусвідомлювані автоматизми являють собою дії та акти, які відбуваються без
участі свідомості, «самі собою», механічно.
Деякі з цих процесів ніколи не усвідомлювалися (первинні автоматизми): вони або
вроджені, або формуються протягом першого року життя дитини. Це автоматичні дії,
пов’язані з миготінням, схоплюванням предметів, ходьбою, ссанням тощо. Інші процеси
раніше були свідомими, але перестали усвідомлюватися (вторинні автоматизми). Цю
групу становлять автоматичні дії або навички, завдяки яким відбувається вивільнення
свідомості та спрямування її на більш складні аспекти діяльності. Автоматичні дії лежать
в основі розвитку всіх наших умінь, знань, навичок. Так, наприклад, можна слухати
лектора і автоматично фіксувати в конспекті основні положення теми, що викладається
ним, у вигляді запису.
Або візьмемо, приміром, оволодіння навичками гри на музичному інструменті. Цей
процес вимагає проходження людиною ряду стадій. Перша стадія – когнітивна, під час
якої вся увага того, хто навчається, зосереджується на розшифровці нотного тексту,
апплікатурі, ритмі, мелодійному малюнку. На цій стадії формуються стратегії, спрямовані
на вироблення чітко послідовних рухів і на їх програмування.
У міру того, як налагоджуються зв’язки між усіма елементами навичок, стратегія
змінюється. Турбота про те, які елементи та в якій послідовності повинні бути поєднані,
стає все меншою, а разом із цим поступово знижується і супутня пізнавальна активність.
Це – асоціативна стадія, для якої характерне постійне поліпшення координації та
інтеграції різних елементів навичок.
Якщо хтось навчається, проявляє належну ретельність та ініціативу, то він досягає
наступної, автономної стадії, що відповідає високому рівню вміння. Навичка при цьому
стає автоматичною, помилки – все більш рідкісними, зосередженість на технічній стороні
слабшає, і головне місце тепер займає союз розуму і почуття. При цьому рука й музичний
інструмент зливаються в єдине ціле і утворюють ту основу, на якій можливі імпровізація,
натхнення і творчий політ.
Усе сказане відноситься й до таких вторинних автоматизмів, як катання на лижах,
їзда на велосипеді, робота за комп’ютером, плавання тощо.
Другий підклас неусвідомлюваних механізмів свідомих дій – явище
неусвідомлюваної установки. Установка – це готовність організму або суб’єкта до
здійснення певної дії. Стан готовності, або установка, є дуже важливим у житті людини.

Суб’єкт, підготовлений до певної дії, зазвичай здійснює її швидко і часто. Однак іноді
установки відіграють негативну роль. Наприклад, якщо необґрунтовано боятися одержати
погану оцінку на іспиті, то можна й справді почати «плутатися» у визначеннях, забути
викладений матеріал, бачити перед собою «дуже грізного» викладача.
Саме «помилки установки», що виражаються в невірних сприйняттях, діях або
оцінках і стосуються найбільш характерних її проявів, раніше інших привернули увагу
психологів.
Третій підклас неусвідомлюваних механізмів – неусвідомлювані супроводи
свідомих дій. У цей підклас входять мимовільні рухи, вегетативні реакції, тонічні напруги,
міміка, пантоміміка, що супроводжують дії і стани людини.
Наприклад, Д. Морріс помітив, що власна неправда викликає у деяких людей
свербляче відчуття у м’язових тканинах обличчя та шиї, внаслідок чого людина
неусвідомлено починає відтягати комірець сорочки.
У стані сильного пригнічення або хвилювання людина кладе пальці в рот або гризе
ручку. Це вважають проявом неусвідомленого прагнення повернутися до безпечного,
безхмарного стану немовляти.
Такого роду процеси мають надзвичайне значення для психології, що зумовлено
двома обставинами. По-перше, вони являють собою найважливіші додаткові (поряд із
мовою) засоби комунікації; по-друге, можуть бути використані як об’єктивні показники
різних психологічних характеристик людини – її намірів, відносин, прихованих бажань,
думок тощо.
2. Класифікація неусвідомлюваних процесів;концепція неусвідомлюваної
настанови Д.М. Узнадзе.
При відповіді на наступне питання здобувачі вищої освіти повинні знати, що в
школі Д. Н. Узнадзе вивчаючі факти, що демонструють готовність організму до дії, виділи
певні види установок, які відносяться до різних сфер психічного життя індивіда.
Так, наприклад, спортсмен, який перебуває у стані готовності до ривка на старті,
демонструє моторну установку. Дитина, що сидить у темній кімнаті одна, може чути
підозрілі шорохи й бачити «страшні» фігурки на стелі. Це – явище перцептивної
установки.
Коли учневі пропонується вирішити завдання на «кмітливість», яке не потребує
обчислень, а в умові навмисно наведено кілька чисел, то в учня мимоволі спрацьовує
установка виконувати алгебраїчні перетворення. Це приклад розумової установки.
Коли ми перестаємо фіксувати увагу на певному почутті, наприклад, на почутті
любові, то емоції, пов’язані з цим почуттям, не зникають. Вони зберігаються в тому
розумінні, що, будучи один раз пережитими, вони перебудовують певним чином усю
систему нашої поведінки, створюють (незалежно від того, що в цей момент не
усвідомлюються) певну спрямованість, вибірковість наших дій, прагнення реагувати
певним чином на стимули, що були раніше індиферентними, перевагою одних вчинків і
униканням інших. Це – психологічна установка. Саме в даному контексті можемо
говорити, що наші почуття непохитно зберігаються в нас, незважаючи на те, що численні
явища і процеси, до яких у різний час приковується наша увага, а разом із ними і зміст
наших усвідомлюваних переживань, калейдоскопічно змінюються. Узагальнюючи, можна
сказати, що наші емоції, афекти, прагнення існують у нас непохитно тільки тому, що
протягом певних фаз свого існування вони виступають як системи неусвідомлюваних
психологічних установок, забезпечуючи тим самим єдність особистості суб’єкта і
послідовність його поведінки.
Таким чином, психологічні установки не тільки управляють нашою поведінкою,
але й утворюють ніби стрижень, психологічний «кістяк», що визначає внутрішній зв’язок
різних фаз нашого існування всупереч нескінченній розмаїтості конкретних змістів
свідомості, з якими кожна із цих фаз пов’язана.

3. Неусвідомлювані спонукачі свідомих дій.
При відповіді на третє питання здобувачі вищої освіти повинні розуміти, що
тенденція до витіснення певних переживань виникає, головним чином, у тих випадках,
коли ці переживання в силу різного роду соціальних заборон або конфліктів з іншими
протилежно орієнтованими переживаннями не можуть знайти свого адекватного
вираження в поведінці. Подібні процеси можна спостерігати, наприклад, при психічних
травмах на кшталт образи, завданої суб’єктові конкретною особою, або у разі втрати
чогось цінного. У подібних випадках уся енергія психологічного захисту скривдженого
або втраченого спрямовується на поступове зниження значущості образи або втрати.
Якщо робота цієї форми захисту виявляється успішною, то виникає поступове
усунення з усвідомлюваного душевного життя епізоду образи або епізоду втрати. Якщо ж
ні, то розвиваються складні картини, в яких усвідомлюване вигадливо переплітається з
неусвідомлюваним, і результат може бути неоднозначним.
Наявність конфліктів, внутрішніх протиріч у сфері переживань, що мають високий
ступінь значущості для суб’єкта, є серйозним чинником ризику для його психічного
здоров’я. Тому його психіка прагне найрізноманітнішими шляхами усунути подібні
конфлікти. Якщо не вдається знизити значущість психічно травмуючого фактору, то може
активізуватися інший тип психологічного захисту – заміщення того, що підлягає
витісненню, тобто створення замість системи травмуючих переживань іншої системи
значущого, що виступає як компенсаторна структура, проте більш легко може бути
виражена у поведінці.
Так, підліток, ставши на шлях аморальної поведінки, виявляє схильність наділити
останню ореолом «романтики», ореолом «виклику», який він кидає суспільству, що не
визнає його, і тим самим відновлює у власних очах свій престиж, лише заглушуючи в
дійсності відчуття невдоволення собою, яке витісняється.
4. Неусвідомлювані психічні процеси за З. Фрейдом; поняття про несвідоме.
У відповіді на четверте питання здобувачі вищої освіти мають знати, що Фрейд
спробував звести велику розмаїтість інстинктів до двох основних груп: інстинкти, що
підтримують життя (сексуальні), та інстинкти, що руйнують життя (деструктивні).
Більшість наших думок та дій пов’язані не з одним із цих інстинктів, а є результатом їх
взаємодії та взаємовпливу. Інстинкти – це «канали, по яких протікає енергія», і ця енергія
підпорядковується своїм власним законам.
На думку З. Фрейда, кожний із цих двох узагальнених інстинктів має своє джерело
енергії. Лібідо – енергія, властива інстинктам життя; деструктивним інстинктам властива
агресивна енергія. Ця енергія має свої кількісні й динамічні критерії. Катексис – це
процес поміщення енергії у різні сфери психічного життя, в ідею або в дію. Катектирована
енергія перестає бути рухливою і вже не може переміщатися до нових об’єктів: вона
вкорінюється в тій сфері психіки, яка втримує її.
У структурі особистості З. Фрейд виділяв Ід, Его й Супер-Его (Воно, Я, Над-Я). За
його вченням, Ід – це первісна, основна, центральна й разом із тим найбільш архаїчна
частина особистості. Ід, вважає Фрейд, «містить усе унікальне, усе, що є під час
народження, що закладено в конструкції…, отже, ті інстинкти, які виникають у
соматичній організації та які в Ід знаходять перше психічне вираження у формі, нам не
відомій. Ід є джерелом енергії для всієї особистості, при цьому – цілком несвідомо. Але
думки або почуття, витиснуті зі свідомості в несвідоме Ід, як і раніше здатні впливати на
психічне життя людини, причому згодом сила цього впливу не зменшується. Ід можна
порівняти зі сліпим і глухим диктатором з необмеженою владою, але панувати він може
тільки через посередників».
Его розвивається з Ід, але, на відміну від останнього, перебуває в постійному
контакті із зовнішнім світом. Его захищає Ід, як кора – дерево, але при цьому споживає

енергією Ід. Свідоме життя протікає переважно в Его. За допомогою накопичення досвіду
(у пам’яті) Его уникає небезпечних подразників, адаптуючись до помірних, і, головне, – за
допомогою активної діяльності, здатне перебудовувати його собі на користь.
Розвиваючись, Его поступово одержує контроль над вимогами Ід, вирішуючи, чи буде
інстинктивна потреба реалізована у цю ж хвилину, чи її задоволення буде відкладено до
настання більш сприятливих обставин. Таким чином, Ід реагує на потреби, Его – на
можливості. На Его впливають зовнішні (середовище) і внутрішні (Ід) імпульси.
Наростання цих імпульсів супроводжується напругою, почуттям «невдоволення»,
зменшення – релаксацією, почуттям «задоволення». Его, як вважав З. Фрейд, прагне до
задоволення й намагається уникнути невдоволення.
Супер-Его розвивається із Его і є суддею та цензором його діяльності й думок. Це
сховище вироблених суспільством моральних установок і норм поведінки. Фрейд вказує
на три функції Супер-Его: совість, самоспостереження, формування ідеалів.
У якості совісті Супер-Его судить, обмежує, забороняє або дозволяє свідому
діяльність. Самоспостереження виникає зі здатності Супер-Его (незалежно від Ід і Его)
оцінювати діяльність, спрямовану на задоволення потреби. Формування ідеалів пов’язане
з розвитком самого Супер-Его. Іноді Супер-Его ототожнюють із поведінкою одного з
батьків. «Супер-Его дитини, – підкреслював Фрейд, – у дійсності конструюється не за
моделлю його батьків, а за моделлю Супер-Его його батьків».
Основна мета взаємодії всіх трьох систем – Ід, Его і Супер-Его – підтримувати або
(в разі порушень) відновлювати оптимальний рівень динамічного розвитку душевного
життя, збільшуючи задоволення і зводячи до мінімуму невдоволення.
Від напруги, яка виникає під впливом різних сил (внутрішніх, зовнішніх), Его
оберігає себе за допомогою таких захисних механізмів, як витіснення, заперечення,
раціоналізація, реактивні утворення, проекція, ізоляція, регресія і сублімація.
5. Захисні психічні механізми витиснення та опору.
Здобувачі вищої освіти мають знати основні механізми психологічного захисту.
Витіснення – це видалення зі свідомості почуттів, думок і намірів, які створюють
потенційно руйнівну напруженість. Однак витиснуті в несвідоме, ці «комплекси»
продовжують впливати на духовне життя йповедінку людини та постійно шукають виходу
«назовні». Тому для утримання їх у сфері несвідомого потрібні постійні витрати енергії.
Заперечення – це спроба не приймати за реальність події, небажані для Его.
Примітною в таких випадках є здатність «пропускати» у своїх спогадах неприємні
пережиті події, замінюючи їх вимислом. Як характерний приклад З. Фрейд наводить
спогади Ч. Дарвіна: «Протягом багатьох років я додержувався золотого правила, а саме,
коли я зіштовхувався з опублікованим фактом, спостереженням або ідеєю, які суперечили
моїм основним результатам, я негайно записував це; я виявив із досвіду, що такі факти та
ідеї набагато легше вислизають із пам’яті, ніж сприятливі».
Раціоналізація – це, за Фрейдом, знайдення прийнятних причин і пояснень для
неприйнятних думок і дій. Природно, що ці «виправдувальні» пояснення думок та вчинків
виглядають більш етично і шляхетно, ніж їх справжні мотиви.
Реактивні утворення – це поведінка або почуття, протиставлювані бажанню; це
явна або неусвідомлена інверсія бажання.
Проекція – це підсвідоме приписування власних якостей, почуттів і бажань іншій
людині.
Ізоляція – це відділення психотравмуючої ситуації від пов’язаних із нею душевних
переживань. Заміна ситуації відбувається ніби неусвідомлено, принаймні, не пов’язується з
власними переживаннями. Усе відбувається начебто з кимось іншим. Ізоляція ситуації від
власного Его особливо яскраво проявляється у дітей. Взявши ляльку або іграшкову
тваринку, дитина, граючи, може «дати» їй робити й говорити все, що їй самій

забороняється: бути безрозсудною, саркастичною, жорстокою, лаятися, висміювати інших
тощо.
Регресія – перехід на більш примітивний рівень поводження або мислення. Навіть
здорові люди, щоб якось захиститися від постійного емоційного пресингу, «спустити
пару», час від часу вдаються до різних форм регресії. Вони курять, напиваються,
белькочуть як діти, читають бульварні романи, псують речі, вірять містифікаторам,
ризиковано водять автомобіль і роблять ще масу «дурниць».
Сублімація – це найпоширеніший захисний механізм, за допомогою якого лібідо та
агресивна енергія трансформуються в різні види діяльності, прийнятні для індивіда й
суспільства. Різновидом сублімації може бути спорт, інтелектуальна праця, творчість.
Сублімована енергія, на думку Фрейда, створює цивілізацію.
Таким чином, «механізми захисту – це способи, за допомогою яких Его захищає
себе від внутрішніх і зовнішніх напруг». Ці механізми, у розумінні З. Фрейда, відіграють
значну роль у патогенезі неврозів. Невротичний синдром є наслідком невдалого захисного
процесу. Психоневроз – прояв захисту свідомої частини душевного життя від
неприйнятних переживань і прагнень. З механізмами витіснення Фрейд, зокрема, пов’язує
деякі симптоми істерії, імпотенцію, фригідність, психосоматичні захворювання
(бронхіальна астма, виразка шлунку). Для неврозу нав’язливих станів характерними є
механізми ізоляції та реактивного утворення.
6. Надсвідомі процеси.
Здобувачі вищої освіти повинні знати, що під надсвідомими процесами найчастіше
розуміють процеси утворення певного інтегрального результату великої свідомої роботи,
який із часом ніби «вторгається» у свідомість людини.
Наприклад, для того, щоб зрушити з мертвої точки під час розв’язання складного
завдання, необхідно свідомими зусиллями, багаторазово повторюючи міркування та
обчислення, довести себе до стану, коли всі аргументи «за» і «проти» відомі напам’ять, а
всі розрахунки здійснюються без паперу, у розумі. Тільки після такої підготовки можна
сподіватися на дієвість надсвідомих процесів.
Таким чином, до надсвідомих процесів відносять процеси творчого мислення,
процеси переживання великих життєвих подій, особистісні кризи. Подібні процеси
відрізняються від свідомих за двома важливими параметрами:
1) суб’єкт наперед не знає кінцевого результату, до якого призведе формування і
вплив надсвідомого процесу. Свідомі ж процеси передбачають мету дії, тобто
усвідомлення підсумку діяльності людини;
2) невідомий момент, коли надсвідомий процес завершиться: як правило, це
відбувається раптово, зненацька для суб’єкта. Свідомі дії, навпаки, передбачають
контроль за досягненням мети і, отже, приблизну оцінку моменту її реалізації.
Насамкінець
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та
неусвідомлюваних процесів різних класів.
Людська свідомість – це ніби острів, занурений у море неусвідомлюваних процесів.
Унизу – неусвідомлювані механізми свідомих дій. Їх можна назвати «чорноробами»
свідомості або технічними виконавцями. Нарівні з процесами свідомості можна помістити
неусвідомлювані спонуки свідомих дій. Вони за рангом відповідають усвідомлюваним
спонукам, однак мають інші характеристики: вони витиснуті зі свідомості, мають
емоційний заряд і час від часу прориваються у свідомість в особливій символічній формі.
Угорі – «надсвідомість». Вона розгортається у формі тривалої й напруженої роботи
свідомості та проявляється як своєрідний інтегральний підсумок, що, у свою чергу,
вертається у свідомість у вигляді нової творчої ідеї, нового почуття, позиції або життєвої
установки. Це якісно змінює подальший плин свідомості.
На це заняття здобувачі вищої освіти мають підготувати реферати та доповіді:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття несвідомого за К.-Г. Юнгом.
Сучасні концепції несвідомого в психології.
Філософськи передумови виникнення концепції несвідомого в 19 ст.
Механізми психологічного захисту: сучасний погляд.
Співвідношення свідомих та надсвідомих процесів.
Урахування неусвідомлюваних психічних процесів в діяльності робітників ОВС.
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Тема № 5: Несвідомі психічні процеси
Практичне заняття. Механізми психологічного захисту
Кількість годин: 2.
Навчальні питання:
1. Механізми психологічного захисту.
2. Опитувальника індекс життєвого стилю (Life Style Index (LSI) R. Plutchik і
H. Kellerman).
Література, матеріально-технічне та методичне забезпечення
1. Варій М.Й. Психологія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України. Київ : Центр
учб. літ., 2016. 287 с.
2. Загальна психологія : підручник : затверджено МОН України / О.В. Скрипченко,
Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Либідь, 2005.
3. Загальна психологія: хрестоматія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України /
уклад.: О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Каравела, 2008.
4. Стимульний матеріал опитувальника індекс життєвого стилю (Life Style Index
(LSI) R. Plutchik і H. Kellerman).
Хід заняття:
І Порядок проведення вступу
Заперечення. Механізм психологічного захисту, за допомогою якого особистість
або заперечує деякі фруструючі обставини, які викликають тривогу, або заперечується
який-небудь внутрішній імпульс або сторона саме себе. Як правило, дія цього механізму
проявляється в запереченні тих аспектів зовнішньої реальності, які, будучи очевидними
для навколишніх, проте не приймаються, не зізнаються самою особистістю, інформація,
яка тривожить та може привести до конфлікту, що виникає при прояві мотивів, які
суперечать основним установкам особистості або інформація, що загрожує її
самозбереженню, самоповазі, або соціальному престижу, не сприймається.
Витиснення - механізм захисту, за допомогою якого неприйнятний для особистості
імпульси: бажання, думки, почуття, які викликають тривогу, стають несвідомими, людина
витісняє сам факт будь-якого поганого вчинку, але інтрапсихічний конфлікт зберігається,
а викликана їм емоційна напруга суб'єктивно сприймається як зовні невмотивована
тривога.

Регресія. При цій формі захисної реакції особистість, яка піддається дії
фруструючих факторів, заміняє вирішення суб'єктивно більш складних завдань на
відносно більше прості та доступні в сформованих ситуаціях. Використання більше
простих та звичних поведінкових стереотипів істотно збіднює загальний (потенційно
можливий) арсенал переваги конфліктних ситуацій.
Компенсація проявляється в спробах знайти підходящу заміну реального або
уявлюваного недоліку, дефекту нестерпного почуття іншою якістю, найчастіше за
допомогою фантазування або присвоєння собі властивостей, достоїнств, цінностей,
поведінкових характеристик іншої особистості. Часто це відбувається в ситуаціях
необхідності уникнути конфлікту із цією особистістю та підвищення почуття
самодостатності. При цьому запозичені цінності, установки або думки приймаються без
аналізу та переструктурування й тому, не стають частиною самої особистості.
В основі «проекції» лежить процес, за допомогою якого неусвідомлювані й
неприйнятні для особистості почуття й думки локалізуються зовні, приписуються іншим
людям та в такий спосіб фактом свідомості стають як би вторинними. Негативний,
соціально малоодобрюємий відтінок випробовуваних почуттів та властивостей,
наприклад, агресивність нерідко приписується навколишньої, щоб виправдати свою
власну агресивність або недоброзичливість, яка проявляється як би в захисних цілях.
Заміщення. Дія цього захисного механізму проявляється в розряді подавлених
емоцій (як правило, ворожості, гніву), які направляються на об'єкти, що представляють
меншу небезпеку або більше доступні, чим ті, що викликали негативні емоції та почуття.
У більшості випадків заміщення дозволяє емоційну напругу, що виникла під впливом
фруструючей ситуації, але не приведе до полегшення або досягнення поставленої мети.
Інтелектуалізація. Дія інтелектуалізації проявляється в заснованому на фактах
надмірно «розумовому» способі подолання конфліктної або (фруструючей) ситуації без
переживань, особистість припиняє переживання, викликані неприємної йди суб'єктивно
неприйнятною ситуацією за допомогою логічних установок та маніпуляцій навіть при
наявності переконливих доказів на користь протилежного, витиснутого бажання й почуття
гіпертрофіровано компенсуються іншим, відповідним вищим соціальним цінностям
Реактивне утворення. Особистість запобігає вираження неприємних або
неприйнятних для неї думок, почуттів або вчинків шляхом перебільшеного розвитку
протилежних прагнень, відбувається як би трансформація внутрішніх імпульсів у
суб'єктивно їх протилежність, що розуміється.
ІІ Порядок проведення основної частини
Проводиться вивчення механізмів психологічного захисту за допомогою
опитувальника індекс життєвого стилю (Life Style Index (LSI) R. Plutchik і H. Kellerman).
Опитувальник індекс життєвого стилю містить дозволяє виміряти 8 захисних
механізмів: А - заперечення, В - витиснення, З - регресія, D - компенсація, Е - проекція, F заміщення, З - інтелектуалізація, Н - реактивне утворення.
ІІІ Порядок проведення заключної частини
В групі необхідно наприкінці заняття обговорити, які переваги та недоліки
опитувальника індекс життєвого стилю.
Тема № 6:Психологічна теорія діяльності
Семінарське заняття1 Психологічна теорія діяльності
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про психологічну
теорію діяльності.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1. Особливості людської діяльності.
2. Спілкування, гра, навчання, праця.
3. Психологічна теорія діяльності за О.М. Леонт’євим. Структура діяльності.

4.
5.
6.
7.

Професійна діяльність. Особливості професійної діяльності поліцейського.
Поняття потреб, їх функції.
Стадії формування та ознаки потреб.
Класифікація потреб.

Методичні вказівки:

1. Особливості людської діяльності.
Активність – поняття, що виражає здатність живих істот довільно рухатися і
змінюватися під впливом зовнішніх і внутрішніх стимулів-подразників. Активність є
загальною характеристикою життя, це стан живих істот як умова їх існування у світі.
Активна істота має особливу якість – здатність до саморозвитку, у процесі якого вона
відтворює себе і перетворюється на суб’єкта активності. Для біологічного рівня руху
матерії активність виступає як життєдіяльність, або життя.
Рухова активність ускладнюється з розвитком живих істот. Активність рослин
практично обмежена обміном речовин із навколишнім середовищем, активність тварин
включає елементарні форми дослідження цього середовища і навчання. Активність
людини може бути найрізноманітнішою.
Діяльність – це динамічна, схильна до саморозвитку ієрархічна система взаємодій
суб’єкта зі світом, у процесі яких відбувається виникнення психічного образу, втілення
його в об’єкті, здійснення і перетворення опосередкованих психічним образом відносин
суб’єкта у предметній діяльності. Діяльність є основним способом прояву і розвитку
рефлексивної свідомості. У діяльності люди і навколишній світ, якщо можна так
висловитися, взаємозанурюються одне в одне. Діяльність є джерелом, результатом і
необхідною умовою розвитку людської культури, цивілізації, індивідуального досвіду
життя. Спільна діяльність людей створює світ людських відносин.
Основною характеристикою діяльності є її предметність, яка полягає в тому, що
діяльності вона підпорядковується, уподібнюється властивостям, явищам і відносинам
незалежного від неї об’єктивного світу. Предметність виступає як універсальна
пластичність діяльності, як її можливість відбивати в собі об’єктивні властивості
предметів, серед яких діє суб’єкт.
Діяльність людини завжди є суспільною. У своїй істинно соціальній діяльності
людина виступає як представник людського роду, який враховує результати діяльності
інших людей та їх позиції у спільній діяльності.
Діяльності притаманна така характеристика, як суб’єктність; діяльність
реалізується як окремим, так і колективним суб’єктом.
Діяльність просякнута соціальними нормами, які створюють можливість
цілеспрямованих, ефективних і погоджених дій у контексті життєдіяльності. З іншого
боку, кожна діяльність вимагає індивідуального підходу, творчості її суб’єкта. У
діяльності, під час вирішення будь-якої задачі, людина використовує свій творчий
потенціал. У діяльності народжуються нові потреби, відносини, тим самим відбувається
процес «відтворення» і відновлення людини як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності
та індивідуальності.
Перший шар діяльності (потреби, мотиви, цілі, умови) складає її предметний зміст. Це
внутрішній план її здійснення, її образ, те, на основі чого вона будується. Другий шар
діяльності (окрема діяльність, дії, операції) складають її структурні елементи. У своїй
єдності ці шари діяльності складають її психологічний зміст. У діяльності є й третій шар:
взаємні переходи і перетворення її окремих структурних елементів (мотиву – у мету і,
відповідно, діяльності – у дію; мету – в умови її реалізації тощо). Це вже динаміка
діяльності, її трансформація.
О. М. Леонтьєв неодноразово підкреслював цілісність внутріаспектного розподілу:
діяльність може містити в собі одну-єдину дію і навіть операцію, бути дією або
операцією.

Зміст цілісної діяльності співвідносний з поняттями «потреба» і «мотив», із процесом
визначення їх предметного змісту. Тому аналіз конкретної діяльності людини можна
здійснити тільки тоді, коли будуть визначені потреби і мотиви цієї діяльності за умови
досить чіткого формулювання їх предметного змісту. І, навпаки, якщо мова йде про
потребу та її конкретні мотиви, предметний зміст яких визначено, то цим психологічним
утворенням повинна відповідати та чи інша діяльність, спрямована на їх задоволення.
Джерелом діяльності людини виступають різноманітні потреби. Потреба – це стан
людини, що виражає її залежність від матеріальних і духовних предметів і умов існування,
що знаходяться поза індивідом. Із психологічної точки зору, потреба людини – це
переживання нестатку в тому, що необхідно для підтримки життя її організму і розвитку її
особистості.
Пережитий людиною нестаток (потреба) спонукає її до здійснення діяльності, до
пошуку предмета задоволення потреби. Предмет потреби є її дійсним мотивом. Мотив –
це форма прояву потреби, спонукання до певної діяльності, той предмет, заради якого
здійснюється ця діяльність. Саме у мотиві втілюється потреба. Мотив – це опредмечена
потреба. Тобто предмет потреби – це мотив. На основі однієї й тієї ж потреби можуть
утворюватися мотиви різних діяльностей. Діяльність може викликатися різними
мотивами, відповідати різним потребам.
Той або інший мотив спонукає людину до постановки задачі, до виявлення тієї мети,
яка представлена у певних умовах, вимагає виконання дії, спрямованої на створення або
отримання предмета, який відповідає вимогам мотиву і задовольняє потребу. Мета – це
уявний результат діяльності.
Діяльність як ціле – це одиниця життя людини, активність, що відповідає певній
потребі, мотиву. Діяльність завжди співвідноситься з певним мотивом.
Дія виступає як основний складовий елемент діяльності. Вона відповідає
усвідомлюваній меті. Будь-яка діяльність здійснюється у формі дій або послідовності дій.
Це означає, що коли ми спостерігаємо будь-який зовнішній або внутрішній процес
активності людини, то відносно мотиву людини активність є діяльністю, а щодо мети –
окремою дією або сукупністю дій. Діяльність і дія жорстко не пов’язані. Та сама
діяльність може реалізовуватися різними діями, і та сама дія може входити в різні види
діяльності.
Дія, маючи визначену мету, здійснюється різними способами залежно від тих умов, у
яких ця дія відбувається. Способи вчинення дії називаються операціями. Операції – це
перетворені дії, які стали способами вчинення інших, більш складних дій.
Наприклад, коли дитина вчиться писати літери, то процес написання є для неї дією,
яка спрямовувалася свідомою метою – правильно написати літеру. Але, опанувавши цю
дію, дитина використовує написання літер як спосіб для написання слів (більш складної
дії) і, таким чином, написання літер перетворюється з дії в операцію.
Особливий аспект аналізу діяльності становлять зміни і трансформації самої будови
діяльності як цілісної системи у процесі її здійснення. Так, діяльність може втратити свій
мотив і перетворитися в дію, а дія, у разі зміни її мети, може перетворитися в операцію.
Мотив певної діяльності може переходити на мету дії, у результаті чого останнє
перетворюється в іншу діяльність.
Ці трансформації відбуваються тому, що результати складаючих діяльність дій за
деяких умов виявляються більш значними, ніж їх мотиви. О. М. Леонтьєв наводить такий
приклад. Дитина може вчасно виконувати домашні завдання спочатку лише для того, щоб
піти гуляти. Але у разі систематичного одержання позитивних оцінок за свою роботу, які
підвищують її учнівський «престиж», вона починає готуватися до уроків для того, щоб
отримувати гарні оцінки. Дія підготовки до уроків набула іншої мотивації.
Це загальний психологічний механізм розвитку дій: зсув мотиву на мету.
О. М. Леонтьєв так характеризує цей механізм. Дії, збагачуючись, «переростають» те коло
діяльностей, які вони реалізують, і вступають у протиріччя з мотивами, що їх породили. У

результаті відбувається так званий зсув мотиву на мету, зміна їх ієрархії спричиняє
виникнення нових мотивів – нових видів діяльності; колишні цілі психологічно
дискредитуються, а дії, які відповідають їм, або зовсім припиняються, або
перетворюються в операції.
Будь-яка мета існує в певній предметній ситуації. Тому пов’язана з ним дія повинна
здійснюватися залежно від конкретних умов, що складаються. «Способи вчинення дії, –
писав О. М. Леонтьєв, – я називаю операціями».
Так само, як дії співвідносяться з пов’язаними з ними цілями, операції, що їх
складають, співвідносяться з умовами досягнення відповідних цілей. Дії та операції мають
різне походження. Генезис дії пов’язаний з обміном діяльностями між окремими
індивідами. Походження операцій пов’язане з результатами перетворення дій, що мають
місце під час їх включення в інші дії з наступною технізацією.
Спочатку кожна операція формується як дія, підпорядкована визначеній меті і має
свою орієнтовну основу. Потім ця дія включається в іншу дію власним операційним
складом і стає однією з реалізуючих її операцій. Тут вона перестає здійснюватися як
особливий цілеспрямований процес: її мета не виділяється, для свідомості вона більше не
існує. Більше того, операція може бути відірвана від людини і виконуватися автоматом.
Зв’язок між складовими операційного і мотиваційного аспектів має двобічний
характер. Прямий зв’язок замикається через психічні процеси, що протікають усередині
суб’єкта. Зворотний зв’язок замикається через об’єкти, на які спрямована діяльність.
Перетворення об’єктів призводить до зміни умов, у яких виконуються окремі операції, до
деформації цілей, сполучених із відповідними діями, до вичерпання самого мотиву
діяльності в міру задоволення її потреби.
Таким чином, рухливими виявляються не тільки операційні компоненти діяльності,
що трансформуються зі змінами потреб, але й мотиваційні компоненти, що пов’язано зі
змінами об’єкта діяльності, обумовленими активністю суб’єкта.
2. Спілкування, гра, навчання, праця.
Властиві усім людям види діяльності будуть відповідати загальним потребам, які
можна знайти практично в усіх без винятку випадках, а точніше – видам соціальної
людської активності, у які неминуче включається кожна людина в процесі свого
індивідуального розвитку. Це – спілкування, гра, навчання і праця – основні види
діяльності людей.
Спілкування – перший вид діяльності, що виникає у процесі індивідуального
розвитку людини, за ним з’являються гра, навчання і праця. Усі ці види діяльності мають
розвиваючий характер, тобто в разі включення та активної участі в них людини
відбувається її інтелектуальний і особистісний розвиток.
У вітчизняній психології встановлено, що розвиток дитини, її соціалізація,
перетворення в «суспільну людину» починається зі спілкування із близькими їй людьми.
Безпосередньо-емоційне спілкування дитини з матір’ю – перший вид її діяльності, у якій
вона виступає як суб’єкт спілкування. Розвиток дитини безпосередньо залежить від того, з
ким вона спілкується, яке коло й характер її спілкування.
Без спілкування формування особистості взагалі неможливе. Саме в процесі
спілкування з іншими людьми дитина засвоює загальнолюдський досвід, накопичує
знання, опановує вміння та навички, формує свою свідомість і самосвідомість, виробляє
переконання, ідеали тощо. Тільки в процесі спілкування у дитини формуються духовні
потреби, моральні та естетичні почуття, поступово складається її характер.
Спілкування має величезне значення в розвитку не тільки окремої особистості, але й
суспільства в цілому. Спілкування виступає в суспільстві як фундаментальна умова
зв’язку індивідів і разом з тим як спосіб розвитку самих цих індивідів. Діяльність і
спілкування становлять дві сторони соціального буття людини, її способу життя.

Реальність і необхідність спілкування визначена спільною життєдіяльністю людей. Щоб
жити, люди змушені взаємодіяти.
У вітчизняній психології прийнято тезу про взаємозв’язок, єдність спілкування й
діяльності. Будь-які форми спілкування є специфічними формами спільної діяльності
людей: люди не просто «спілкуються» у процесі виконання ними різних суспільних
функцій, але вони завжди спілкуються в деякій діяльності, навіть у процесі «недіяння».
Таким чином, спілкується завжди діяльна людина: її діяльність неминуче перетинається з
діяльністю інших. Але саме це перетинання діяльностей і створює певне відношення цієї
людини-діяча не тільки до предмета своєї діяльності, але й до інших людей.
За думкою Г. М. Андрєєвої, за допомогою спілкування діяльність організується й
розвивається. Побудова плану спільної діяльності вимагає від кожного її учасника
оптимального розуміння цілей, завдань діяльності, з’ясування специфіки її об’єкта й
можливостей кожного з учасників. Включення учасників у цей процес дозволяє здійснити
«узгодження» або «неузгодженість» їхніх діяльностей. Це узгодження діяльностей
окремих учасників можна здійснити завдяки функції впливу, у якій і проявляється зв’язок
спілкування з діяльністю. Таким чином, діяльність за допомогою спілкування не тільки
організується, але й збагачується, саме у ній виникають нові зв’язки й відносини між
людьми.
Спілкування – це складний і багатогранний процес, воно є утворенням, у якому можна
виділити окремі сторони: комунікативну, інтерактивну й перцептивну. Ці сторони
спілкування визначають функції, які спілкування реалізує в спільній життєдіяльності
людей. Комунікативна сторона спілкування, або комунікація, полягає в обміні
інформацією між індивідами, що спілкуються. Інтерактивна сторона полягає в організації
взаємодії між індивідами, що спілкуються, тобто в обміні не тільки знаннями, ідеями, але
й діями. Перцептивний бік спілкування означає процес сприйняття один одного
партнерами у спілкуванні й установлення на цій основі взаєморозуміння. У реальній
дійсності кожна із цих сторін не існує ізольовано від інших і виділення їх можливе лише
під час аналізу.
Спілкування може бути безпосереднім і опосередкованим, вербальним і невербальним.
У безпосередньому спілкуванні люди перебувають у прямих контактах один з одним,
знають і бачать один одного, прямо обмінюються вербальною або невербальною
інформацією, не користуючись для цього ніякими допоміжними засобами. Під час
опосередкованого спілкування прямих контактів між людьми немає. Вони здійснюють
обмін інформацією через інших людей, засоби запису і відтворення інформації (книги,
газети, радіо, телебачення, телефон, телефакс тощо ).
Гра – це такий вид діяльності, результатом якої не є створення матеріального або
ідеального продукту (за винятком ділових і конструкторських ігор дорослих і дітей). Ігри
часто мають характер розваги, мають метою одержання відпочинку.
Виділяють декілька типів ігор: індивідуальні та групові, предметні й сюжетні,
рольові та ігри з правилами. Індивідуальні ігри – коли грою зайнятий одна людина,
групові – включають декілька індивідів. Предметні ігри пов’язані з включенням в ігрову
діяльність людини будь-яких предметів. Сюжетні ігри розгортаються за визначеним
сценарієм, відтворюючи його в основних деталях. Рольові ігри допускають поведінку
людини, обмежену визначеною роллю, яку у грі вона бере на себе. Нарешті, ігри з
правилами регулюються визначеною системою правил поведінки їх учасників. Нерідко в
житті зустрічаються змішані типи ігор: передметно-рольові, сюжетно-рольові, сюжетні
ігри з правилами тощо.
Навчання виступає як вид діяльності, метою якого є набуття людиною знань, умінь і
навичок. Навчання може бути організованим і здійснюватися у спеціальних освітніх
установах. Воно може бути неорганізованим і відбуватися в інших видах діяльності як їх
побічний, додатковий результат. У дорослих навчання може мати характер самоосвіти.

Особливості навчальної діяльності полягають у тому, що вона прямо служить засобом
психологічного розвитку індивіда.
Особливе місце в системі людської діяльності займає праця. Саме завдяки праці люди
побудували сучасне суспільство, створили предмети матеріальної й духовної культури,
перетворили умови свого життя, відкрили для себе перспективи подальшого розвитку. З
працею, насамперед, пов’язані створення й постійне удосконалювання знарядь праці.
Вони, у свою чергу, стали фактором підвищення продуктивності праці, розвитку науки,
промислового виробництва, технічної й художньої творчості.
Розвиток людської діяльності має наступні аспекти перетворення:
1. Філогенетичний розвиток системи діяльності людини.
2. Включення людини в різні види діяльності у процесі її індивідуального розвитку
(онтогенез).
3. Зміни, що відбуваються усередині окремих видів діяльності в міру їхнього
розвитку.
4. Диференціацію діяльностей, у процесі якої з одних діяльностей народжуються інші
за рахунок відокремлення і перетворення окремих дій у самостійні види діяльності.
Філогенетичне перетворення системи людських діяльностей збігається з історією
соціально-економічного розвитку людства. Інтеграція і диференціація суспільних
структур супроводжувалися появою у людей нових видів діяльності. Те ж саме
відбувалося з розвитком економічних відносин і технологій, призвівши до розподілу
праці. Люди нових поколінь, включаючись у життя сучасного їм суспільства, засвоювали і
розвивали ті види діяльності, які характерні для даного суспільства.
Процес інтеграції підростаючого індивіда в діючу систему діяльностей називається
соціалізацією, і її поетапне здійснення передбачає поступове залучення дитини в
спілкування, гру, навчання і працю – ті чотири основні види діяльності, що були коротко
описані вище. При цьому кожний із названих видів діяльності спочатку засвоюється в
найбільш елементарному вигляді, а потім ускладнюється та вдосконалюється.
Спілкування дорослого з оточуючими людьми так само мало схоже на спілкування
дитини або молодшого школяра, як трудова діяльність дорослих людей – на дитячу гру.
У процесі розвитку діяльності відбуваються її внутрішні перетворення. По-перше,
діяльність збагачується новим предметним змістом. Її об’єктом і відповідно засобом
задоволення пов’язаних з нею потреб стають нові предмети матеріальної й духовної
культури. По-друге, у діяльності з’являються нові засоби реалізації, що прискорюють її
перебіг і удосконалюють результати. Так, наприклад, засвоєння нової мови розширює
можливості для запису і відтворення інформації; знайомство з вищою математикою
поліпшує здатність до кількісних розрахунків. По-третє, у процесі розвитку діяльності
відбувається автоматизація окремих операцій і інших компонентів діяльності, вони
перетворюються в уміння і навички. Нарешті, по-четверте, у результаті розвитку діяльності
з неї можуть виділятися, відокремлюватися і далі самостійно розвиватися нові види
діяльності.
Освоєння будь-якого конкретного виду діяльності підпорядковується загальним
закономірностям розвитку діяльності. Розвиваючи ідеї О. М. Леонтьєва, В. В. Давидов
виділив низку загальних закономірностей розвитку діяльності.
1) існує процес виникнення, формування і розпаду будь-якого конкретного виду
діяльності;
2) структурні компоненти діяльності постійно змінюють свої функції, переходячи
одна в іншу;
3) різні окремі види діяльності взаємозалежні в єдиному потоці людського життя
(тому, наприклад, справжнє розуміння навчальної діяльності передбачає розкриття її
взаємозв’язків із грою і працею, зі спортом і суспільно-організаційними заняттями тощо);

4) кожен вид діяльності спочатку виникає і складається у своїй зовнішній формі, як
система розгорнутих взаємин між людьми; лише на цій основі виникають внутрішні
форми діяльності окремої людини.
Під час цілеспрямованого та усвідомленого освоєння будь-якого виду діяльності слід
враховувати саме ці основні психологічні закономірності. Освоєння діяльності,
перетворення індивіда в суб’єкта діяльності означає оволодіння ним основними
структурними компонентами діяльності: її потребами і мотивами, цілями та умовами їх
досягнення, діями та операціями.
3. Психологічна теорія діяльності за О.М. Леонт’євим. Структура діяльності.
Психологічна структура діяльності досить повно і розгорнуто описана у роботах
О. М. Леонтьєва і представників його наукової школи. Відповідно до їх поглядів, цілісна
діяльність має наступні складові: потреби – мотиви – цілі – умови досягнення мети (єдність
мети та умов складає задачу) і співвідносяться з ними: діяльність – дії – операції.
4. Основні уявлення про потреби та мотиви особистості.

В ієрархії мотивів людини, запропонованих А. Маслоу, виділення окремих груп
мотивів відбувається за наступним принципом.
Перша група – мотиви, які породжуються внутрішніми протиріччями людини.
Вони закладені в успадкованих біологічних потенціалах (конституція організму,
органічні потреби, тип нервової системи, особливості будови й функціонування
кори головного мозку). Ці джерела активності є позаситуативними, вони
орієнтовані в основному на майбутнє. Наприклад, людині, що потребує їжі, мало
допомагають спогади про те, що вона їла раніше. Її активність спрямована на
забезпечення в найближчому майбутньому задоволення почуття голоду.
Друга група – мотиви, які породжуються соціальними факторами. Їх джерело –
соціогенні потреби, сформовані середовищем виховання, самою людиною в
діяльності, спілкуванні, співробітництві з іншими людьми. Сюди відносяться
навички, звички, стереотипи мислення, поведінки, ідеали. Маслоу розглядає їх як
результат переломлення й закріплення у психіці конкретної людини зовнішніх
протиріч, що відбуваються в природному й соціальному середовищах: умов
перебування й життєдіяльності, впливу на людину цілей, цінностей, що склалися в
даному суспільстві відносин, традицій, правил, норм, принципів. Мотиви даної
групи також є позаситуативними, однак вони орієнтовані вже не тільки в майбутнє,
але й у минуле, переважно на збереження й відтворення суспільних цінностей.
Третя група – мотиви, що виникають у процесі самої взаємодії із середовищем,
з іншими людьми. При цьому зіштовхуються внутрішні й зовнішні протиріччя, що
вирішуються тільки в даній взаємодії. У дану групу входять спонуки, що
визначають переваги й сам вибір тих або інших методів і засобів досягнення цілей,
форм діяльності, спілкування, способів взаємного сприйняття і взаємодії, ефекти
від чинених дій, пережиті як удача або невдача, почуття, викликані процесом
спілкування або спільною діяльністю. Мотиви даної групи ситуативні («тут і
тепер»).
Розрізняють також потенційні та актуальні мотиви. У процесі діяльності,
спілкування, пізнання потенційні мотиви людини переходять в актуальні: потреба
стає установкою, наміри – діями, відносини – вчинками, плани – діяльністю.
Класифікують мотиви й за змістом діяльності. Найчастіше виділяють такі
групи:
- професійні – пов’язані з певною професійною діяльністю;

- широкосоціальні (бажання зайняти певне місце в суспільстві, підвищити
соціальний статус, мотиви особистісної самореалізації й престижу);
- вузькосоціальні (спілкування, прагнення мати певний статус у конкретній
соціальній групі);
- пізнавальні;
- саморозвитку;
- матеріальні;
- досягнення (прагнення домогтися певних результатів у діяльності);
- утилітарні (прагнення одержати безпосередні переваги або уникнути
небезпеки).
До мотивів, що визначають характер активності людини в системі соціальних
(насамперед, міжособистісних) відносин, найчастіше відносять:
- мотив самоствердження як прагнення ствердити себе в цілому у відносинах з
іншими людьми, пов’язаний із самолюбством, честолюбством, почуттям власної
гідності, підвищенням свого формального й неформального статусу;
- мотив ідентифікації з іншою людиною – прагнення бути схожим на
авторитетну особистість (батьків, вчителя, літературного героя, кумира тощо);
- мотив влади – прагнення впливати на інших людей (зайняти чільну позицію в
групі, визначати й регламентувати спільну діяльність), розширити коло
контрольованих подій;
- мотив саморозвитку й самоактуалізації – прагнення до самовдосконалення,
бажання підвищити свої індивідуальні можливості, повністю реалізувати
індивідуальний потенціал;
- мотив досягнення – прагнення до високих результатів і майстерності в
діяльності, бажання успіху в досягненні поставлених цілей;
- мотив афіліації – прагнення до встановлення й підтримання відносин з
іншими людьми, контакту й спілкуванню з ними як самоцінності.
Мотиви, пов’язані з усвідомленням суспільної значущості діяльності, почуттям
обов’язку, відповідальності перед суспільством або окремою групою одержали
назву просоціальних (суспільно значущих).
Література:
1. Варій М.Й. Психологія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України. Київ :
Центр учб. літ., 2016.
2. Загальна психологія: хрестоматія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України /
уклад.: О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Каравела, 2008.
3. Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2018.
4. Роменець В.А. Історія психології: XIX - початок XX століття : навч. посібник :
Рекомендовано МОН України. К. : Либідь, 2007.
5. Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва : навч.
посіб. : рекомендовано МОН України. Київ : Либідь, 2006.
6. Харченко С.В. Вступ до загальної психології Навчальний посібник Харків :
ХНУВС, 2009.
Тема № 6: Психологічна теорія діяльності
Практичне заняття. Вимірювання мотивації досягнення та мотивації уникання невдачі.
Кількість годин: 2.
Навчальні питання:
1. Вимірювання мотивації досягнення.

2. Вимірювання мотивації уникання невдачі за допомогою Методики Т. Елерса:
діагностика мотивації до уникнення невдач.
Література, матеріально-технічне та методичне забезпечення
1. Варій М.Й. Психологія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України. Київ :
Центр учб. літ., 2016.
2. Загальна психологія: хрестоматія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України /
уклад.: О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Каравела, 2008.
3. Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2018.
4. Харченко С.В. Вступ до загальної психології Навчальний посібник Х.: ХНУВС,
2009.
5. Стимульний матеріал методик Т. Елерса: діагностика мотивації до уникнення
невдач.
Хід заняття:
І Порядок проведення вступу
Мотиви, які пов’язані з усвідомленням суспільної значущості діяльності, почуттям
обов’язку, відповідальності перед суспільством або окремою групою одержали назву
просоціальних (суспільно значущих).
До мотивів, що визначають характер активності людини в системі соціальних
(насамперед, міжособистісних) відносин, найчастіше відносять:
- мотив самоствердження як прагнення ствердити себе в цілому у відносинах з
іншими людьми, пов’язаний із самолюбством, честолюбством, почуттям власної гідності,
підвищенням свого формального й неформального статусу;
- мотив ідентифікації з іншою людиною – прагнення бути схожим на авторитетну
особистість (батьків, вчителя, літературного героя, кумира тощо);
- мотив влади – прагнення впливати на інших людей (зайняти чільну позицію в
групі, визначати й регламентувати спільну діяльність), розширити коло контрольованих
подій;
- мотив саморозвитку й самоактуалізації – прагнення самовдосконалення, бажання
підвищити свої індивідуальні можливості, повністю реалізувати індивідуальний
потенціал;
- мотив досягнення – прагнення високих результатів і майстерності в діяльності,
бажання успіху в досягненні поставлених цілей;
- мотив афіліації – прагнення встановлення й підтримання відносин з іншими
людьми, контакту й спілкуванню з ними як самоцінності.
Мотивація досягнення, на думку Г.Меррея, виражається в потребі долати
перешкоди і досягати високих показників у праці, самовдосконалюватися, змагатися з
іншими й випереджати їх, реалізовувати свої таланти і тим самим підвищувати
самоповагу.
Мотивація досягнення - один з різновидів мотивації діяльності, пов'язана з
потребою індивіда домагатися успіху і уникати невдачі. Формування мотивації до успіху
чи до уникнення невдачі залежить від умов виховання і середовища, а також: 1)
особистісних стандартів (оцінок суб'єктивної ймовірності успіху, суб'єктивної труднощі
завдання); 2) привабливості самооцінки (привабливості для індивіда особистого успіху
або невдачі в даній діяльності); 3) індивідуальних переваг типу атрибуції (приписування
відповідальності за успіх або за невдачу собі або оточуючим обставинам).
Тест-опитувальник вимірювання мотивації досягнення - модифікація тестуопитувальника А. Мехрабіана для вимірювання мотивації досягнення, запропонована
М.Ш. Магомед-Еміновим. Тест-опитувальник для вимірювання мотивації досягнення
призначений для діагностики двох узагальнених стійких мотивів особистості мотиву
прагнення до успіху і мотиву уникнення невдачі. При цьому оцінюється, який з цих двох
мотивів у випробуваного домінує.

ІІ Порядок проведення основної частин
Проводиться вивчення мотивації за допомогою тестів-опитувальників.
ІІІ Порядок проведення заключної частини
В групі необхідно наприкінці заняття обговорити, які переваги та недоліки
опитувальників.

Семестр 2
Тема № 7: Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність.
Семінарське заняття 1 Індивід та суб’єкт.
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про провідні поняття
персонології: індивід та суб’єкт.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:

1. Індивід як біосоціальне явище.
2. Первинні та вторинні якості індивіда.
3. Поняття суб’єкта діяльності.
Методичні вказівки:

1. Індивід як біосоціальне явище.
Здобувачі вищої освіти повинні розуміти, що поняття «індивід» виражає
неподільність, цілісність і особливості конкретного суб'єкта, що виникають уже на ранніх
щаблях розвитку життя. Індивід як цілісність - це продукт біологічної еволюції, у ході якої
відбувається не тільки процес диференціації органів і функцій, але також і їх інтеграції, їх
взаємного «слажування».
Індивід – це, насамперед, генотипове утворення. Але індивід є не тільки утворенням
генотиповим, його формування триває, як відомо, і в онтогенезі, прижиттево. Тому в
характеристику індивіда входять також властивості і їх інтеграцій, що складаються
онтогенетично. Мова йде про виникаючих «сплави» уроджених і придбаних реакцій, про
зміну предметного змісту потреб, про домінанти, що формуються, поводження. Найбільш
загальне правило складається тут у тім, що, чим вище ми піднімаємося по сходам
біологічної еволюції, чим складніше стають життєві прояви індивідів і їхня організація,
тим більше вираженими стають розходження в їх породжених і особливостях, що
здобуваються прижиттєво, тим більше, якщо можна так виразитися, індивіди
індивідуалізуються.
Отже, в основі поняття індивіда лежить факт неподільності, цілісності суб'єкта й
наявності властивих йому особливостей. Являючи собою продукт філогенетичного й
онтогенетичного розвитку в певних зовнішніх умовах, індивід, однак, аж ніяк не є
простий «калькою» цих умов, це саме продукт розвитку життя, взаємодії із середовищем,
а не середовища, узятої самої по собі.
Специфіка людської індивидності опосередкована всією історією його виду, що
переломилася в спадкоємній програмі людини. Так, тільки людині властива рекордна
тривалість періоду дитинства; можливість перебувати при народженні в стані крайньої
«безпорадності»; вага мозку дитини становить усього лише біля чверті ваги мозку
дорослої людини (у мавп це співвідношення становить дві третини). З моменту свого
народження людський індивід є носієм специфічно людської біології, сформованої
попереднім розвитком у філогенезі.
Індивидність людини цікавить психологію в тій мері, у якій вона проявляється в
становленні, розвитку й функціонуванні людської суб'єктивності. Природні, тілесні
властивості людини становлять передумову й умови розвитку його внутрішнього миру,
формування специфічно людських здатностей.
Вивчення індивидних властивостей людини в психології пов'язане з аналізом
фундаментальної проблеми: як конкретно органічне, природне проявляється в

психічному. Психологія досліджує також питання про розвиток і перетворення
індивидних властивостей людини залежно від її способу життя й характеру здійснюваної
нею діяльності. Предметом психології індивидності людини виступає зв'язок біологічного
й психічного. Цей зв'язок необхідно вивчати, виявляти її конкретні форми й механізми.
«Щодо зв'язку біологічного і психічного, - писав Б.Ф.Ломів, - навряд чи доцільно
сформулювати деякий універсальний принцип, справедливий для всіх випадків... В одних
вимірах і при одних певних обставинах біологічне виступає до психічного як його
механізм (фізіологічне забезпечення психічних процесів), в інші - як передумова, у третіх
- як зміст психічного відбиття (наприклад, відчуття станів організму)». Неоднозначність
зв'язку органічного й психічного в першу чергу пояснюється неоднорідністю самих
індивидних властивостей людини, включеністю до них генетичних, морфологічних,
фізіологічних, тілесно-фізичних, нейропсихологічних, статтево-вікових і інших
особливостей. Тому індивидність людини і її прояви в людській суб'єктивності доцільно
досліджувати щодо конкретних індивидних властивостей, вивчення яких проводиться в
рамках прикордонних із психологією дисциплін - у диференціальній психофізіології,
психогенетике, психосоматиці, нейропсихології.
2. Первинні та вторинні якості індивіда.
Класифікація природних властивостей людини найбільше повно описана
Б.Г. Ананьєвим. Індивидніе властивості підрозділяються їм на два широких класи: клас
віко-статевих властивостей і клас індивідуально-типових властивостей. У свою чергу,
індивідуально-типові властивості розділяються на конституційні й нейродинамічні
властивості. Вікові, статеві, конституційні й нейродинамічні властивості Б.Г. Ананьева
називав первинними індивидними властивостями. Взаємозв'язки між ними визначають
більше складні утворенні індивіда: структуру органічних потреб і сенсомоторну
організацію. Сукупність найважливіших властивостей індивіда і їхніх складних утворень
виступає в найбільш інтегративній формі у вигляді темпераменту й задатків. Таким
чином, індивидність людину і її зв'язок з її психологічними особливостями будуть нами
розглянуті при аналізі вікових змін індивіда (біологічний вік і психофізичні особливості
індивіда; процеси дозрівання й розвитку); при оцінці впливу біології підлоги на
психологію людини; при вивченні взаємозв'язку конституційних властивостей організму й
психологічних характеристик людини; при розгляді місця й значення нейродинамічних
властивостей у психології людини.
Віково- статеві особливості людини
Визначення вікових індивидних особливостей людини
Поняття вікових особливостей людини в психології пов'язане з описом змін у часі
його біологічних властивостей, його природного організму. Тому що людський організм
змінюється в часі в цілому, то до вікових індивидним особливостям ставляться всі
виділені вище властивості людини як індивіда. У цьому змісті в науці говорять про
біологічний вік. Поняття біологічного віку припускає розподіл усього циклу життя
організму людини, його онтогенезу на окремі, якісно своєрідні періоди. Розподіл
онтогенезу на періоди становить основу періодизації розвитку людини.
Побудова вікової періодизації життя людини й характеристика основних періодів
росту й дозрівання природного організму становить завдання природних і медичних наук.
Вкажемо на проблеми біологічного віку, які мають відношення до психології людини. Це
проблема зв'язку періодизації життя людини й періодизації його психічного розвитку;
проблема гетерохронності (нерівномірності й різночасності) розвитку індивіда в
онтогенезі; проблема акселерації розвитку індивіда.
В історії психології зафіксовані випадки фактичного змішання або ототожнення
періодизацій біологічного дозрівання (органічного росту) і періодизацій психічного
розвитку (періодизацій розвитку суб'єктивності). Як приклад можна назвати періодизацію
дитячого розвитку, засновану на біогенетичному принципі. Біогенетична теорія

припускає, що існує строгий паралелізм між розвитком людства й розвитком дитини, що
онтогенез у короткому й стислому виді повторює філогенез. З погляду цієї теорії,
необхідно розбивати дитинство на окремі періоди згідно з основними періодами історії
людства. При цьому затверджується, що стадії психічного розвитку й форми поводження
дитини, що закономірно поміняють один одного, визначені генетично, тобто по суті
справи визрівають і виростають.
Іншим прикладом змішання біологічних і психологічних періодизацій може служити
спроба П.П. Блонського розчленувати на епохи дитинство на підставі дентиції, тобто
появи й зміни зубів. Дитинство членувалося їм на три епохи: беззубе дитинство,
дитинство молочних зубів і дитинство постійних зубів. З. Фрейд періодизацію розвитку
будував як періодизацію органічного психосексуального дозрівання індивіда.
Однак явне або неявне ототожнення органічного росту й психічних змін у часі при
побудові періодизацій розвитку не дозволяє вирішувати завдання керування цими
процесами. І.С. Кон відзначає, що співвідношення генетично заданого, соціально
вихованого й самостійно досягнутого принципово неоднаково в різних індивідів, навіть
однієї вікової когорти. Періодизація розвитку людини як природного організму має власні
закономірності, так само як і періодизація психічного розвитку. Їхнє співвідношення, а
також виявлення їх зв'язків з періодизаціями соціалізації індивіда, його духовного
становлення являє собою окрему, складну й практично важливу проблему. Потреби
практики, зокрема визначення критеріїв готовності дитини певного віку до навчання в
школі. адекватності форм і методів навчання на різних щаблях утворення, визначення
об'єктивних критеріїв зрілості людини спонукують психологів звернутися до досліджень
сензитивних і критичних періодів індивідуального розвитку, вивченню нерівномірності
розвитку людини в онтогенезі.
У біології й психології сензитивними періодами називають фази розвитку, на яких
організм відрізняється підвищеною чутливістю до певних зовнішніх і внутрішніх
факторів. Вплив цих факторів саме в даній (і ніякий іншої) крапці розвитку має особливо
важливі, необоротні наслідки. Із цього погляду існує цілком певна, генетично задана
послідовність появи органічних структур, функцій, систем, потреб і потягів.
У психології сензитивність у становленні психологічних властивостей і процесів
вивчена мало. По суті, є лише розрізнені, уривчасті відомості про становлення окремих
психічних функцій, Зокрема , вказується на важливість періоду раннього дитинства в
розвитку мови, у засвоєнні людської мови. Якщо сензитивний час упущений, то подальше
формування конкретних особливостей буде утруднений і психічний розвиток дитини в
порівнянні з можливостями його хронологічного віку затримається.
Критичні періоди в онтогенезі індивіда являють собою вікові інтервали, усередині
яких підвищується його чутливість до зовнішніх впливів, знижується опірність
(резистентність) до них. Але відносне зниження опірності являє собою тільки один аспект
розвитку
адаптивних
здатностей
організму.
Критична
стадія
онтогенезу
«характеризується перетворенням одного домінантного стану, властивого попередньому
віковому періоду, в істотно новий домінантний стан, що вимагається надалі віковому
періоді». Інакше кажучи, чутливість організму не просто підвищується, а стає більше
виборчою. Це свого роду зони найбільшого ризику, у яких з найбільшою ймовірністю
може бути порушений нормальний хід фізіологічного дозрівання, але в той же час - це
момент переходу на більше високий рівень розвитку. У віковій фізіології виділяють кризи
3- літнього, 7- літнього й 13- літні віки. кризи 3, 7, 12 років указують і дитячі психологи.
Однозначної відповідності тут, звичайно, немає. Можна думати, що кризи індивидного
розвитку, з на кризи психічного розвитку, спричиняються більше складну картину його
протікання.
Гетерохронність розвитку індивіда є нерівномірністю дозрівання й росту різних
структур, функцій і систем організму. Б.Г. Ананьев указував, що й становлення психічних
властивостей людини протікає нерівномірно. Гетерохронність особистісного формування

з на гетерохронність дозрівання індивіда й підсилює загальний ефект різночасності
основних станів людини.
Поняття акселерації описує явище прискорення фізичного розвитку дітей і підлітків
у сучасних умовах. Дані порівняльно-антропометричних досліджень у розвинених країнах
свідчать про значні зрушення в структурі фізичного розвитку дітей і підлітків у порівнянні
з раніше, що жили однолітками. Акселерація загальсоматичного розвитку дітей
детерминирується багатьма факторами, але серед них вирішальне значення мають
структура, що змінилася, харчування, поліпшення гігієнічних умов і профілактичних
засобів тощо. Акселерація статевого дозрівання багато в чому зв'язана й із
соціокультурними факторами: прискорення загального темпу життя, включення підлітків
в активну соціальну діяльність, у різні системи масових комунікацій тощо. Акселерація
фізичного розвитку впливає на зміну темпів і характеру статевого дозрівання. По даним
фізіологічних і медичних досліджень, початок статевого дозрівання в сучасних підлітків
зрушилося на 1- 2 роки.
Питання про анатомо-фізіологічні передумови формування в людини певних
психологічних здатностей, про критерії готовності його до конкретних видів професійної
діяльності, до створення родини, про строки виходу на пенсію - надзвичайно важливий і
складний. В 80- х рр. встала проблема фізіологічної готовності 6- літніх дітей до навчання
в школі. Розходження 6 і 7- літніх дітей по ряду анатомо-фізіологічних показників
обумовило особливий режим шкільного життя шестирічних, специфічний зміст, форми й
методи їхньої навчальної діяльності. Вплив організаційних моментів утворення на
фізичний розвиток і здоров'я дітей актуально на всьому протязі шкільного навчання.
Загальна картина здоров'я наших школярів украй неблагополучна. Ослаблення здоров'я,
порушення природного ходу дозрівання організму може утруднити у свою чергу процес
повноцінного розумового, психічного розвитку школярів.
У певному віці фізичні особливості організму стають для людини предметом
усвідомлення й роблять той або інший вплив на його психічний розвиток. У віковій
психології описана підвищена чутливість підлітків до особливостей свого фізичного
дозрівання - його темпам, появі вторинних статевих ознак, росту, масі, силі, фізичній
привабливості тощо. Установлено також, що фізична краса має свою цінність на всьому
протязі життя людини, позначаючись на його психологічному самопочутті, переживаннях,
на визначенні життєвих цілей тощо. Причому фізична привабливість цінується як
жінками, так і чоловіками.
Питання про конкретні зв'язки органічного росту й психічного розвитку припускає
проведення спеціальних наукових досліджень. Однак їхнє проведення сильно ускладнене
по цілому ряді причин. І.С. Кон так оцінює цю проблему: «На питання про те, як впливає
фізичний розвиток, включаючи конституціональні особливості організму й темп його
дозрівання, на психічні процеси й властивості особистості, відповісти нелегко тому, що
вплив природних властивостей неможливо вичленувати із сукупності соціальних умов, у
яких ці властивості проявляються й оцінюються. Справа не в тім, що генетичні фактори не
мають самостійного значення. Цілком можливо й навіть імовірно, що певні гени несуть у
собі програми розгортання й фізичних властивостей, і деяких особливостей темпераменту
й розумових схильностей індивіда. Але, маючи справу з поводженням і складними
психічними властивостями людини, наука не може однозначно розділити їх генетичні й
соціальні детермінанти». Тому в дослідженнях такого роду, як правило, відсутні
категоричні й однозначні висновки. Приведемо деякі конкретні результати таких
досліджень.
У дослідженнях американських психологів була виявлена залежність між темпами
фізичного дозрівання й показниками психічного розвитку. Зіставлення поведінки дітей від
5 до 16 років із зовнішністю й фізичним розвитком показало, що високі, рослі хлопчики
тримаються більш природно, вимагають до себе менше уваги, більше стримані. Вони були
також набагато слухняніше, чим їх низькорослі ровесники.

З віком зв'язок між ростом і слухняністю зменшувалася, сходячи до 14- 16 років на
немає. Особливо більша різниця між акселератами й ретардантами в ступені
«демонстративної» поведінки й стриманості спостерігалася в 11- 13 років, коли
акселеровані хлопчики саме вступали в період різкого прискорення росту.
По даним того ж дослідження треба, що в юнаків особливості фізичного розвитку
виступають у зв'язку з більше загальними особливостями процесу дозрівання. Оскільки
дорослі й однолітки звичайно сприймають акселерованних хлопчиків як більше зрілих, їм
не доводиться боротися за положення й статус. Більшість лідерів у старших класах
виходить із них. Ретарданти здаються навколишньої «маленькими» не тільки у фізичному,
але й у соціально-психологічному змісті. Відповіддю на це можуть бути інфантильні, не
відповідному віку й рівню розвитку вчинки, перебільшена, розрахована на зовнішній
ефект і залучення до себе уваги активність, або, навпаки, замкнутість, відхід у себе.
Ці розходження зберігаються й замолоду. Обстеження двох груп 17- літніх юнаків
показало, що ретарданти чаші акселератів випробовують почуття неповноцінності,
уважають себе відкинутими; стійка потреба в опіці сполучається в них з підлітковою
бунтівливістю, спрагою автономії й звільнення від зовнішнього контролю.
Однак оцінювати раннє дозрівання в цілому як сприятливий, а пізніше - як
несприятливий фактор розвитку однозначно не можна. Рано, що дозріває хлопчик, має у
своєму розпорядженні менше часу на те, щоб консолідувати самосвідомість і волю, які
потрібні, щоб витримати випробування пубертатного періоду, пов'язані з гормональними
й фізіологічними зсувами. Хлопчик- акселерат, будучи до початку статевого дозрівання
хронологічно й психологічно молодше тих однолітків, хто пізно дозрівають, випробовує
більшу тривогу із цього приводу. Визнання, що він одержує з боку навколишніх, зменшує
його тривогу, але одночасно індуктує у нього стійку потребу в такому визнанні, почуття
залежності від групи робить його несамостійним.
Відмінності між акселератами й ретардантами зберігаються й у більше старшому
віці. Колишні акселерати, обстежені після 30 років, мали більше високі показники по
домінантності (напористість, прагнення й здатність бути лідером, з), соціальної
пристосованості й виробленому ними гарному враженню, тоді як у ретардантів
спостерігалося більше число психоневротичних симптомів. Зате акселерати виявилися
більше конформними й «приземленими», ретарданти же - психологічно більше тонкими й
сприйнятливими. Отже, біологічні процеси впливають на психологію людини і її
поведінку опосередковано, вони переломлюються через соціальний контекст життя
людини, через відношення самого індивіда до своїх тілесних особливостей. Один,
усвідомивши свою фізичну слабість, пасивно упокорюється з нею або починає
випробовувати гнітюче почуття неповноцінності. Іншої компенсує недолік досягненнями
в іншій сфері (наприклад, у навчанні). Третій намагається виправити сам фізичний недолік
(наприклад, посиленими заняттями спортом). Вибір цих варіантів дуже часто залежить від
позиції навколишніх дорослих, батьків і вчителів.
Диморфізмом називається фундаментальний поділ органічних властивостей людини
на дві якісно різні форми: чоловічу й жіночу. Статевий диморфізм - це фізичне
розходження між підлогами, обумовлене біологічно. Тим часом саме в біології термін
«стать» має найбільше число значень, кожне з яких відбиває основні етапи процесу поділу
стать, статевої диференціації. Коротенько охарактеризуємо етапи статевої диференціації.
Сполученням хромосом у момент запліднення яйцеклітини визначається генетичний
(хромосомний) підлога майбутньої дитини. На цій підставі приблизно на 7- й тижню
розвитку зародка утворяться статеві залози, тобто його секреціний стать. Гормони цих
залоз викликають в організмі двоякі зміни, що породжують статеву диференціацію й
складові гормональна підлога. Під їх впливом, по-перше, формується внутрішня й
зовнішня морфологічна стать, по-друге, відбувається поділ відповідних мозкових центрів,
що задають основу майбутнього стевого дозрівання. Критичний період даного етапу
доводиться на 3- й внутрішньоутробний місяць життя. Подальші якісні зміни в статевому

дозріванні є вже постнатальними.
При народженні дитини на підставі генітальних ознак визначають її цивільну
(паспортну) стать. Відповідно до цього надалі будується виховання дитини, усвідомлення
їм схеми власного тіла тощо. Однак статеве виховання не стає домінуючої із цього
моменту. Є ще один етап диференціації підлог, де домінує біологічний процес - період
статевого дозрівання або пубертатний період. Протягом цього періоду формується
пубертатна гормональна підлога, що включає як морфологічні зміни організму (вторинні
статеві ознаки), так і фізіологічні (виявлення статевої потенції) і психологічні
(супроводжуваними еротичними переживаннями). Адекватне проходження цього періоду
завершується усвідомленням статевої ідентичності.
Біологічне значення статевого диморфізму пов'язане з відтворенням людини як виду.
Теорія статевого диморфізму була сформульована в 60- х рр. ВЛ. Геодакяном. Відповідно
до цієї теорії, жіночий початок забезпечує незмінність потомства від покоління до
покоління, збереження того, що накопичено в ході попередньої еволюції. Чоловіча стать це передовий загін популяції, що бере на себе функції зіткнення з новими умовами
існування. У цих зіткненнях, якщо зовнішні умови мають достатню силу, формуються
нові генетичні тенденції, які можуть бути передані потомству.
По-різному піклується природа про кожна із цих тенденцій і їх носіїв. Розходження
між ними чітко проявляються при порівнянні умов створення й розвитку жіночої й
чоловічої особин. Так, відомо, що жінки мають більшу стійкість, життєстійкістю до
небажаних впливів середовища. Чоловіча стать більше уразлива, чим жіночий. Добре
відомо й перевага чоловіків серед осіб з інфарктом міокарда.
Концепція В.А. Геодакяна описує дихотомію чоловічого й жіночого, що спирається
на «інтереси» популяції, виду. Відповідно до неї жіночій статі властиві філогенетична
ригідність і онтогенетична пластичність, а чоловічому - філогенетична пластичність і
онтогенетична ригідність. Але прямо переносити еволюційно-генетичні закономірності
статевого диморфізму на людську психологію й поводження неправомірно. Суть теорії
ВА.Геодакяна полягає не в протиставленні чоловічого і жіночого почав як «кращого» і
«гіршого», а в їх відносинах і взаємодоповнюваності, що дозволяють наблизитися до
розуміння статевих розходжень.
При цьому принципи статевого диморфізму не абсолютні й далеко не все в людині
може бути описано альтернативою «чоловіче або жіноче», « або-або». Установлено, що й
чоловічий і жіночий організм продукує як чоловічі, так і жіночі статеві гормони, а
гормональна маскулинність або феминінність визначаються перевагою тих або інших.
Вивчення статевого диморфізму і його проявів в різних сферах поведінки
особистості становлять основний інтерес для психології статевих відмінностей. Стать
індивіда - передумова становлення психологічної статі людини. Ні генетична, ні
гормональна, ні внутрішня й зовнішня морфологічня стать не визначають однозначно
психологічну стать людини.
Становлення статевої ідентичності людини - один з напрямків її соціалізації.
Розвиток психічних якостей, способів поведінки не має жорстких біологічних приписань.
Це повною мірою ставиться й до статевої диференціації. Процес статевої ідентифікації
визначається й направляється за допомогою інших - соціальних і культурних - засобів.
Для цього в кожному суспільстві існують певні статеві ролі.
Поняття ролі позначає спосіб поведінки людей у системі міжособистісних відносин,
що залежить від їх позиції в суспільстві й відповідає прийнятим у даному суспільстві
набору норм, приписань і очікувань. Під статевою роллю розуміють систему соціальних
стандартів, стереотипів, яким людина повинна відповідати, щоб її визнавали як хлопчика
(чоловіка) або дівчинку (жінку).
Найпростіша модель статевих ролей, як і відмінностей, построєна по
альтернативному принципі «або-або». У ній чоловіча роль асоціюється із силою,
енергійністю, брутальністю, агресивністю, безстрасністю тощо.

Соціальний прогрес із його демократизацією відносин статей, стиранням границь
між «чоловічими» і «жіночими» професіями, спільні навчання й робота змінюють і
нормативні подання про чоловічу й жіночу статеву ролі, нівелюють багато начебто
«природних» відмінностей. Відбувається ламання традиційної системи статевих ролей і
відповідних їй культурних стереотипів.
Становлення статевої ідентичності індивіда не обумовлено прямо й безпосередньо
наявністю соціальних стереотипів; уявлень, очікувань. Вони повинні стати засобами
усвідомлення власної статевої приналежності. Даний напрямок процесу соціалізації і її
результат - статева ідентичність - вимагають освоєння статевих ролей і навчання
статеворолевої поведінці.
Виділяється кілька етапів формування в дитини статевої ідентичності.
Перший етап - знання «первинної статевої ідентичності» формується в дитини до 1,5
років у ході спілкування з дорослими. Уже до 1,5 років діти можуть знати про свою
статеву приналежність.
Другий етап - 3- 4 роки. До цього періоду формується здатність розрізняти людей за
статтю, складається чітке усвідомлення своєї статевої приналежності. Хоча суб'єктивними
критеріями цих відмінностей можуть виступати будь-які поверхневі й випадкові
властивості (наприклад, одяг). При цьому дитина припускає можливість їх зміни у іншого,
але тільки не у себе. Будь-яка зміна зовнішнього вигляду сприймається як зміна «образу
себе», у тому числі своєї статі.
Третій етап - 6-7 років. На цьому етапі відбувається практично повна диференціація
статевих ролей, вибираються певні форми ігор і компаній. У дітей формуються уявлення
про те, наскільки їх індивідуальні якості й соціальне поводження відповідають
нормативам і очікуванням певної статевої ролі.
Четвертий - вирішальний етап формування статевої ідентичності - період статевого
дозрівання, або пубертатний. Становлення не тільки статевої ідентичності, але й
сексуальної ролі - проблема, що виникає перед людиною й вирішується нею протягом
пубертатного періоду. Статеве дозрівання, за зауваженням І.С. Кону, - це стрижень,
навколо якого структурується самосвідомість підлітка. Потреба переконуватися в
нормальності свого розвитку знаходить силу домінуючої ідеї. Всі хлопчики й дівчинки
оцінюють власні ознаки мужності й жіночності. Від того, як складаються знання підлітка
про себе, як формується переживання свого «фізичного Я» взагалі й статевого зокрема ,
залежать багато сторін його майбутнього відношення до самого себе, до оточуючих людей
різної статі й ширше - до почуття любові.
Критичні періоди в онтогенезі індивіда являють собою вікові інтервали, усередині
яких підвищується його чутливість до зовнішніх впливів, знижується опірність
(резистентність) до них. Але відносне зниження опірності є тільки одним аспектом
розвитку адаптивних здатностей організму. Як відзначає фізіолог І.А. Аршавський,
критична стадія онтогенезу «характеризується перетворенням одного домінантного стану,
властивого попередньому віковому періоду, в істотно новий домінантний стан, що
вимагається надалі віковому періоді». Інакше кажучи, чутливість організму не просто
підвищується, а стає більше вибірковою. Це свого роду зони найбільшого ризику, у яких з
найбільшою ймовірністю може бути порушений нормальний хід фізіологічного
дозрівання, але в той же час - це момент переходу на більше високий рівень розвитку. У
віковій фізіології виділяють кризи 3- річного, 7- річного й 13- річного віку, кризи 3, 7, 12
років указують і дитячі психологи. Однозначної відповідності тут, звичайно, немає.
Можна думати, що кризи індивідного розвитку, з на кризи психічного розвитку,
спричиняються більше складну картину його протікання.
Гетерохронність розвитку індивіда є нерівномірністю дозрівання й росту різних
структур, функцій і систем організму. Б.Г. Ананьєв указував, що й становлення психічних
властивостей людини протікає нерівномірно.
Поняття акселерації описує явище прискорення фізичного розвитку дітей і підлітків

у сучасних умовах. Дані порівняльно-антропометричних досліджень у розвинених країнах
свідчать про значні зрушення в структурі фізичного розвитку дітей і підлітків у порівнянні
з раніше, що жили однолітками. Акселерація загальносоматичного розвитку дітей
детерміновано багатьма факторами, але серед них вирішальне значення мають структура,
що змінилася, харчування, поліпшення гігієнічних умов і профілактичних засобів тощо.
Акселерація полового дозрівання багато в чому зв'язана й із соціокультурними факторами:
прискорення загального темпу життя, включення підлітків в активну соціальну діяльність,
у різні системи масових комунікацій тощо. Акселерація фізичного розвитку впливає на
зміну темпів і характеру полового дозрівання. По даним фізіологічних і медичних
досліджень, початок полового дозрівання в сучасних підлітків зрушилося на 1- 2 роки.
Питання про анатомо-фізіологічні передумови формування в людини певних
психологічних здібностей, про критерії готовності його до конкретних видів професійної
діяльності, до створення родини, про строки виходу на пенсію - надзвичайно важливий і
складний. Відмінності дітей 6 і 7років за низкою анатомо-фізіологічних показників
обумовило особливий режим шкільного життя шестирічних, специфічний зміст, форми й
методи їхньої навчальної діяльності. Вплив організаційних моментів утворення на
фізичний розвиток і здоров'я дітей актуально на всьому протязі шкільного навчання.
Загальна картина здоров'я наших школярів украй неблагополучна. Ослаблення здоров'я,
порушення природного ходу дозрівання організму може утруднити у свою чергу процес
повноцінного розумового, психічного розвитку школярів.
У певному віці фізичні особливості організму стають для людини предметом
усвідомлення й роблять той або інший вплив на його психічний розвиток. У віковій
психології описана підвищена чутливість підлітків до особливостей свого фізичного
дозрівання - його темпам, появам вторинних статевих ознак, росту, масі, силі, фізичній
привабливості тощо. Установлено також, що фізична краса має свою цінність на всьому
протязі життя людини, позначаючись на її психологічному самопочутті, переживаннях, на
визначенні життєвих цілей тощо.
У дослідженнях американських психологів була виявлена залежність між темпами
фізичного дозрівання й показниками психічного розвитку. Зіставлення поведінки дітей від
5 до 16 років із зовнішністю й фізичним розвитком показало, що високі, рослі хлопчики
тримаються більш природно, вимагають до себе менше уваги, більше стримані. Вони були
також набагато слухняні, чим їхні низькорослі ровесники.
З віком зв'язок між ростом і слухняністю зменшувалася, сходячи до 14-16 років на
немає. Особливо більша різниця між акселератами й ретардантами в ступені
«демонстративної» поведінки й стриманості спостерігалася в 11-13 років, коли
акселерировані хлопчики саме вступали в період різкого прискорення росту.
По даним того ж дослідження треба, що в юнаків особливості фізичного розвитку
виступають у зв'язку з більше загальними особливостями процесу дозрівання. Оскільки
дорослі й однолітки звичайно сприймають акселерованих хлопчиків як більше зрілих, їм
не доводиться боротися за положення й статус. Більшість лідерів у старших класах
виходить із них. Ретарданти здаються навколишньої «маленькими» не тільки у фізичному,
але й у соціально-психологічному змісті. Відповіддю на це можуть бути інфантильні, не
відповідному віку й рівню розвитку вчинки, перебільшена, розрахована на зовнішній
ефект і залучення до себе уваги активність, або, навпаки, замкнутість, відхід у себе.
Ці відмінності зберігаються й замолоду. Обстеження двох груп 17-літніх юнаків
показало, що ретарданти чаші акселератів випробовують почуття неповноцінності,
уважають себе відкинутими; стійка потреба в опіці сполучається в них з підлітковою
бунтівливістю, спрагою автономії й звільнення від зовнішнього контролю.
Однак оцінювати раннє дозрівання в цілому як сприятливий, а пізніше - як
несприятливий фактор розвитку однозначно не можна. Рано, що дозріває хлопчик, має у
своєму розпорядженні менше часу на те, щоб консолідувати самосвідомість і волю, які
потрібні, щоб витримати випробування пубертатного періоду, пов'язані з гормональними

й фізіологічними зрушеннями. Хлопчик-акселерат, будучи до початку статевого
дозрівання хронологічно й психологічно молодше тих однолітків, хто пізно дозрівають,
випробовує більшу тривогу із цього приводу. Визнання, що він одержує з боку
навколишніх, зменшує його тривогу, але одночасно у нього виникає стійка потреба в
такому визнанні, почуття залежності від групи робить його несамостійним.
Відмінності між акселератами й ретардантами зберігаються й у більше старшому
віці. Колишні акселерати, обстежені після 30 років, мали більше високі показники по
домінантності (напористість, прагнення й здатність бути лідером), соціальної
пристосованості й виробленому ними гарному враженню, тоді як у ретардантів
спостерігалося більше число психоневротичних симптомів. Але акселерати виявилися
більше конформними й «приземленими», ретарданти же - психологічно більше тонкими й
сприйнятливими. Отже, біологічні процеси впливають на психологію людини і її
поведінку опосередковано, вони переломлюються через соціальний контекст життя
людини, через відношення самого індивіда до своїх тілесних особливостей. Один,
усвідомивши свою фізичну слабість, пасивно упокорюється з нею або починає
випробовувати гнітюче почуття неповноцінності. Іншої компенсує недолік досягненнями
в іншій сфері (наприклад, у навчанні). Третій намагається виправити сам фізичний недолік
(наприклад, посиленими заняттями спортом). Вибір цих варіантів дуже часто залежить від
позиції навколишніх дорослих, батьків і вчителів.
Конституційні типології в психології
До індивідних особливостей належать також конституція (морфологія, анатомія)
тіла. У психології описана спроба встановити зв'язок між будовою тіла індивіда і його
психологічними особливостями. При цьому дослідники намагалися виділити найбільш
характерні, типові конституції й зв'язати їх з типовими проявами в поводженні індивіда.
Широку популярність у психології одержали типології Е. Кречмера й В. Шелдона.
3. Поняття суб’єкта діяльності.
Спілкування супроводжує людину протягом усього життя та визначає якість її
різних сфер. Поняття «спілкування» є одним з центральних у психологічній науці разом з
поняттями «діяльність», «особистість», «стосунки». Під час спілкування відбувається
реалізація всієї системи стосунків людини. У спілкуванні здійснюються не лише
міжособистісні стосунки, емоційні прихильності чи неприязнь, але й суспільні, рольові
стосунки. Поза спілкуванням неможливе функціонування людського суспільства в цілому.
Спілкування – це й спосіб об’єднання індивідів, і спосіб розвитку їх самих.
Б. Ф. Ломов виділив три рівні аналізу процесів спілкування. Перший рівень –
макрорівень: спілкування індивіда з іншими людьми розглядається як найважливіша
сторона його способу життя. На цьому рівні процес спілкування вивчається в масштабі
людського життя й обставин психічного розвитку індивіда. Спілкування тут виступає як
складна мережа взаємозв’язків індивіда, що розвивається, з іншими людьми й
соціальними групами в процесі його входження в суспільство (соціалізації). На цьому
рівні аналізуються вікові особливості спілкування, закономірності освоєння індивідом
соціальних норм, а потім їх реалізації в суспільстві.
Другий рівень – середній: спілкування розглядається як сукупність цілеспрямованих
контактів або ситуацій поточної взаємодії. Головний акцент у вивченні спілкування на
цьому рівні робиться на змістовних компонентах ситуацій спілкування – з приводу «чого»
і «з якою метою». Довкола «теми» спілкування розкривається аналіз його динаміки,
засобів (вербальні й невербальні) і етапів спілкування, під час яких здійснюється обмін
думками, ідеями, переживаннями.
Третій рівень – мікрорівень, який пов’язаний з аналізом одиниць спілкування.
Елементарна одиниця спілкування включає не лише дію одного з партнерів, але й
сприяння або протидію партнера (наприклад, «питання – відповідь», «спонукання до дії –
дія», «повідомлення інформації – відношення до неї»).

Існує безліч визначень спілкування, проте всі вони певною мірою описові. Термін
«спілкування» не має точного аналога в традиційній соціальній психології – він набагато
ширший за англійський термін «комунікація», оскільки включає не лише процес обміну
інформацією, але й багато інших: сприйняття й розуміння людьми одне одного, взаємодії,
взаємовпливу. Відомий російський психолог А. В. Петровський дав йому таке визначення:
спілкування – це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, породжуваний
потребами спільної діяльності. Практично всі дослідники відзначають, що в процесі
міжособистісного спілкування відбуваються процеси взаємодії принаймні двох осіб,
розвиток і регуляція їх спільної діяльності, а також взаємне пізнання партнерами один
одного, установлення й розвиток стосунків, надання взаємовпливу на стани, погляди й
поведінку партнера.
Г. М. Андрєєва стверджує, що одним з важливих принципів під час дослідження
спілкування є принцип єдності спілкування й діяльності, виходячи з якого, спілкування
розуміється дуже широко – як форма спільної діяльності. Проте характер цього зв’язку
розуміється по-різному. Інколи діяльність і спілкування розглядаються як дві сторони
соціального буття людини; у інших випадках спілкування розуміється як елемент будьякої діяльності, а остання розглядається як умова спілкування. Нарешті, спілкування
можна інтерпретувати як особливий вид діяльності. Б. Ф. Ломов питання про зв’язок
спілкування з діяльністю пояснював через трактування спілкування як суб’єктної
взаємодії. У більшості психологічних визначень діяльності відповідають стосунки
«суб’єкт–об’єкт», що охоплюють лише одну сторону соціального буття людини: активний
суб’єкт впливає на пасивний об’єкт. У категорії спілкування розкривається інша важлива
сторона соціального буття людини, а саме стосунків «суб’єкт–суб’єкт(и)», де партнери
активні та впливають один на одного.
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Тема № 9: Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність.
Семінарське заняття 2 Особистість та індивідуальність.
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про провідні поняття
персонології: особистість та індивідуальність.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1. Визначення поняття «особистість» в вітчизняній та зарубіжній психології
поняття про індивідуальність.
2. Теорії особистості
3. Індивідуальність.
Методичні вказівки:
1. Визначення поняття «особистість» в вітчизняній та зарубіжній психології.
Особистість - це людина, взята у системі таких її психологічних характеристик, які
соціально обумовлені, виявляються в суспільних за природою зв'язках і відносинах, є
стійкими, визначають моральні вчинки людини, що мають істотне значення для неї самої
та навколишніх.
У психологічній науці категорія особистості відноситься до базових категорій. Вона
вивчається, власно кажучи, усіма суспільними науками. У цьому зв'язку виникає питання

про специфіку дослідження особистості психологією: усі психологічні явища формуються
і розвиваються в діяльності і спілкуванні, але належать вони не цим процесам, а їх
суб'єкту - суспільному індивіду, особистості. Поряд з іншими принципами в психології
сформульований особистісний принцип, що вимагає досліджувати психологічні процеси і
стан особистості (Б.Г. Ананьєв, С. Л. Рубінштейн, К.К. Платонов).
Особистість - 1) це людина як суб'єкт соціальних відносин і свідомої діяльності; 2)
обумовлене залученість у суспільні зв'язки системна якість індивіда, що формується в
сучасній діяльності і спілкуванні. У гуманістичнійній психології (В. Мак-Дугалл), у
психоаналізі (3. Фрейд, А. Адлер) особистість трактувався як ансамбль ірраціональних
несвідомих потягів. Біхевіоризм фактично знімав проблему особистості, який не
залишалося місця в механічній схемі - стимул-реакція.
У глобальному плані розвитку та формування особистості можна розглядати як
засвоєння нею соціальних програм, що склалися в даному суспільстві на даній історичній
ступені. При цьому потрібно мати через, що цей процес направляється суспільством за
допомогою спеціальних соціальних інститутів, у першу чергу системи освіти і виховання:
Особистість кожної людини наділена тільки їй властивим сполученням
психологічних особливостей, що утворять її індивідуальність - сполучення психологічних
особливостей людини, що складають його своєрідність, його відмінність від інших людей.
У сучасній психології особистість розглядають як особливу самокеровану систему,
що здійснює низку специфічних функцій як на рівні регуляції окремих психічних проявів,
так і в цілому в життєдіяльності людини. До їх числа відносяться (за О. Г. Ковальову):
- виклик, затримка процесів, дій, учинків;
- переключення психічної діяльності;
- прискорення або уповільнення психічної діяльності;
- посилення або послаблення активності;
- узгодження спонукань;
- контроль за ходом діяльності шляхом звірення наміченої програми зі
здійснюваними діями;
- координація дій.
Для того щоб реалізувати відповідні функції, особистість використовує особливі
механізми, безпосередньо зв'язані з її рівнем інтеграції: контроль, узгодження,
санкціонування та посилення. Кожний з цих механізмів, у свою чергу, може бути
розглянутий як особлива система.
Основною ознакою будь-якої теорії особистості є структурні концепції, що мають
справу з відносно незмінними характеристиками, що люди демонструють у різних
обставинах і в різний час. Ці стабільні характеристики виконують роль основних
будівельних блоків людської психіки. У цьому змісті вони аналогічні таким поняттям як
атоми і клітки в природничих науках. Однак структурні концепції строго гіпотетичні за
своєю природі. Їх неможливо побачити під мікроскопом.
Для пояснення того, що є люди, персонологі запропонували деяку мозаїку, складену
з концепцій. Один з найбільш популярних прикладів структурної концепції - це риса
особистості. Риса розглядається як стійка якість або схильність людини поводитися
певним чином у різноманітних ситуаціях. Тут є деяка подібність з визначеннями, що
даються непрофесіоналами, коли вони міркують про найбільш характерні поведінкові
реакції інших людей. Розповсюджені приклади рис особистості - імпульсивність, чесність,
чутливість і боязкість. Г. Олпорт, Дж. Кеттел і Г. Айзенк, троє ведучих авторитетів в
області вивчення рис особистості думали, що структуру особистості найкраще схематично
представити в термінах гіпотетичних якостей, що лежать в основі поведінка.
На іншому рівні аналізу структура особистості може бути описана також за
допомогою концепції типу особистості. Тип особистості описується у виді сукупності
безлічі різних рис, що утворить самостійну категорію з чітко обкресленими границями. У
порівнянні з концепціями, що мають справу з рисами особистості, подібні концепції

мають на увазі більш постійні і більш узагальнені поведінкові характеристики. Оскільки
люди наділені багатьма рисами, вираженими в різному ступені, їх звичайно описують як
приналежних до того чи іншого типу. Наприклад, Карл Густав Юнг дотримував думки, що
люди розділяються на двох категорій: інтровертів і екстравертів. З цього погляду
особистість - неодмінно або одне, або інше. Теорії особистості розрізняються в залежності
від концепцій, використовуваних при описі структури особистості. Деякі теоретики
висувають найвищою мірою складні і ретельно розроблені побудови, безліч складових
частин яких зв'язані один з одним з міріади шляхів. Запропоноване Фрейдом поділ
особистості на три рівні - ід, его і суперего є ілюстрацією надзвичайно складного опису
структури і її організацій. Інші теоретики, навпаки, пропонують більш просто організовані
системи, з обмеженим набором складових частин і малою кількістю зв'язків між ними.
Прикладом може служити концепція особистісних конструктів, запропонована видатним
теоретиком когнітивної психології Дж. Келлі для пояснення щодо постійних вимірів
структури особистості.
Отже, будь-який підхід до особистості, якщо він претендує на корисність, повинний
так або інакше розглядати питання: що є стабільні, незмінні аспекти поведінки людини.
Проблема структури, природа її організації і вплив на функціонування індивідуума є
ключовим компонентом у всіх теоріях особистості.
В даний час не існує загальноприйнятої думки про те, який підхід варто
застосовувати персонологам до вивчення особистості для пояснення основних аспектів
поведінки людини. Фактично, на даній стадії розвитку персонології співіснують різні
альтернативні теорії, що описують особистість як інтегроване ціле і разом з тим
пояснюючі відмінності між людьми.
2. Теорії особистості
Теорії особистості - це ретельно вивірені умовиводи або гіпотези про те, що є люди,
як вони поводяться та чому вони саме так, а не інакше. Теорії виконують дві основні
функції: вони пояснюють і пророкують поведінку. Теорія особистості є пояснювальної в
тім змісті, що вона представляє поведінку як певним чином організоване, завдяки чому
воно стає зрозумілим. Іншими словами, теорія забезпечує значеннєвий каркас або схему,
що дозволяє спрощувати й інтерпретувати усе, що нам відомо про відповідний класі
подій. Пояснювальна функція теорії здобуває особливе значення, коли ми маємо справу з
величезною кількістю фактів і спостережень, зв'язаних з поведінкою. Гарна теорія
особистості забезпечує значеннєвий контекст, у якому стає можливим узгоджено
описувати й інтерпретувати поведінку людини.
Теорія повинна не тільки пояснювати минулі та дійсні події, але також і пророкувати
майбутні. Вона повинна забезпечувати основу для прогнозування результатів і подій, що
поки ще не наступили. Ця мета з очевидністю припускає, що теоретичні концепції повинні
бути не тільки відкритими для перевірки, але що вони також можуть підтверджуватися чи
не знаходити підтвердження.
Теорії особистості виконують різні функції в психології. Вони дають нам
можливість пояснити, що собою представляють люди (виявити відносно постійні
особистісні характеристики і спосіб їхньої взаємодії), зрозуміти, яким образом ці
характеристики розвиваються в часі, і чому люди поводяться певним чином. Теорії також
дозволяють нам прогнозувати появу нових взаємозв'язків, що не вивчалися раніше. З
позиції функції пророкування теорії намічають напрямку, у яких планове дослідження
може привести до нових відкриттів у багатьох дотепер незвіданих областях. Однак
надзвичайно важливо та обставина, що всі теорії поводження людини створюються
самими людьми. Персонологі - ті ж люди і точно так само, як і інші, мають різні погляди
на природу людини. Наприклад, деякі теоретики переконані, що корені людських учинків
знаходяться глибоко в несвідомих мотивах, щира природа останніх не усвідомлюється
індивідуумом, а джерела мотивації поховані у віддаленому минулому. Інші думають, що

люди в значній мірі усвідомлюють свої мотиви, а їхнє поводження є в першу чергу
результатом актуальних обставин. Яким би ні була думка кожного конкретного теоретика,
зовсім очевидно, що вихідні положення про природу людини, яких дотримують
персонологі, різні, і це робить їхні погляди такими несхожими. Теоретик може усвідомити
і розкрити зміст цих положень, а може і потерпіти в цьому невдачу, чи просто узагальнити
усі свої посилки таким чином, що уже важко буде розпізнати в них саме вихідні
положення.
3. Індивідуальність.
Індивідуальність – вищий синтез, інтегративний результат життєвого шляху
людини; це своєрідність і неповторність людини як індивіда, як суб’єкта і як особистості;
особлива форма буття окремої людини, в рамках якої вона живе і діє як автономна,
унікальна і неповторна біосоціальна система, зберігаючи цілісність і тотожність самій собі
в умовах безперервних внутрішніх і зовнішніх змін . В якості індивідуальності Б. Ананьєв
розглядав інтегративне цілісне об’єднання індивіда, особистості та суб’єкта діяльності,
неповторний варіант реалізації людиною своїх потенційних здібностей та можливостей.
О. Асмолов характеризує рушійні сили та умови розвитку особистості. Саме в них
окреслюються ті глибинні новоутворення, що є свідченнями народження індивідуальності
в процесі розвитку особистості. Вчений пише: «Перетворюючи діяльність, що
розгортається по тому чи іншому соціальному сценарію, обираючи різні соціальні позиції
в ході життєвого шляху, особистість все більше заявляє про себе, як про індивідуальність,
стає все більш активним творцем суспільного процесу. Таким чином, вченому вдалося
підкреслити ті ключові відмінності, які виникають у процесі розвитку особистості як
індивідуальності. Це – активність у створенні суспільного процесу, відстоювання власноствореного, можливість змінювати власні природні особливості та впливати на зовнішній
світ. Індивідуальність проявляється і розвивається на основі особистісного розвитку. Вона
є не щось особливе, відірване від особистості, а її невід’ємна частина, що забезпечує
завершеність всіх особистісних утворень. Але вона ширша, багатша, яскравіша соціальної
сутності людини, закріпленої в особистісних утвореннях, за рахунок природних
характеристик. Конкретні поєднання природних і соціальних властивостей, таких як
схильності і здібності, дозволяють людині саморозвиватися, самореалізовуватися,
самостверджуватися із найбільшою повнотою, виявляючи творчість у діяльності і
взаєминах.
У своєму здійсненні індивідуальним буттям людина протиставляє себе
соціокультурним обставинам, а отже дистанціює себе відносно соціуму. Не пориває з ним,
а саме дистанціює, і робить це перш за все у духовнопрактичних формах. Практичність
відношення людини до обставин власного буття, а отже і до своєї буттєвості, здійснюється
особливим чином. Якщо у відношенні до природного оточення людина, виявляючи
“хитрість розуму” (Г. Гегель), спрямовує предмети природи проти них самих, формуючи
умови свого родового здійснення буттям, то в індивідуалізованому здійсненні буттям вона
аналогічно
використовує
наявну
соціокультурність.
До
індивідуалізованих
соціокультурних визначеностей людини треба віднести такі способи здійснення людини
буттям, які охоплюються поняттями “індивідуальність” та “особистість”. Тривалий час у
вітчизняній літературі на підставі звульгаризованих тлумачень марксистського підходу до
проблеми відношення “людина – суспільство” домінувала точка зору, згідно з якою ці
терміни означали те, що й окрема людина, — типовий індивід із необхідністю, певною
мірою відмінний від інших, але суттєво подібний до людей тієї ж культури чи епохи. Ще
одна точка зору ґрунтувалася на розумінні “особистості” та “індивідуальності” як
позапсихологічних, об’єктивних (хоча й не вихідних) визначень індивіда за рівнем
виокремленості з колективу. В обох цих позиціях виразно простежується спроба пояснити
індивідуалізовані визначеності людини як вторинні щодо її родових та рольових
визначеностей.

Культурна реальність, спродукована індивідуальністю, — явлений потенціал
можливого. Як такий, він формує смислове поле, до якого можуть залучатися певні групи
людей, котрі здатні перетворити явлене в дійсність або в своєму протиставленні наявним
обставинам акцентувати їх байдужість щодо людської екзистенції, а отже й неістинність.
Усвідомлення цієї явленості здійснюється не обов’язково сучасниками. Смислові
координати, “розпаковані” індивідуальністю, можуть бути настільки невідповідними
наявним, що сприймаються як щось аномальне, і тоді лише майбутнє може дати їм оцінку.
Індивідуальність не визначається зовнішнім чином.
Відсутність індивідуальностей або абсолютна їх негація з боку суспільства зумовлює
соціокультурну стагнацію останнього, котра вичерпує наявний культурний потенціал.
Актуалізація індивідуальності теж не позбавлена негативних наслідків, оскільки розхитує
усталене, внаслідок чого виникає ситуація, яку теж можна охарактеризувати як “хаос
смислів”. Усе це зумовлює те, що суспільство й індивідуальність вибудовують свої
стосунки як альтернативні. Ситуації “хаосу смислів” найбільш нагадують про себе в
перехідні епохи. Вихід з них пов’язаний з діяльністю непересічних особистостей, здатних
здійснити вибір векторів соціокультурного поступу і покласти новий соціокультурний
порядок, перейти від хаосу до космосу в давньогрецькому розумінні останнього. Таким
чином індивідуальність “розпаковує” смисли, а як соціокультурна реальність вони
покладаються особистостями.
На це заняття здобувачі вищої освіти мають підготувати реферати та доповіді:
1. Авторитарна особистість за Е.Фромом.
2. Історія дослідження особистості.
3. К. Роджерс як провідний дослідник особистості в гуманістичній психології.
4. Концепція індивіду за Б.Г. Ананьєвим.
5. Постійність та мінливість особистості.
6. Теорія типів особистості за Г. Айзенком.
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Тема № 10: Формування та розвиток особистості.
Семінарське заняття Формування та розвиток особистості.
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про формування та
розвиток особистості.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:

1. Розуміння розвитку особистості. Критерії розвинутої особистості.
2. Джерела та умови розвитку особистості.
3. Основні підходи до проблеми періодизації розвитку особистості.
Методичні вказівки:
1. Розуміння розвитку особистості. Критерії розвинутої особистості.
В минулому виділяли два підходи до формування і розвитку особистості:
біогенетичний (основна детермінанта розвитку – спадковість) та соціогенетичний (на
розвиток переважно впливають виховання та фактори середовища). В межах першого
напрямку відмітимо концепцію рекапітуляції С. Хола, або закон післяутробного розвитку:
онтогенез є коротким повторенням історії розвитку людського суспільства, тобто дитина в
період дитинства повторює культурну еволюцію від первісної людини до сучасної.

Прихильники другого підходу, це перш за все біхевіористи та когнітивні психологи,
виходили з того, що психіка дитини на момент народження – tabularasa, і формується
повністю в ході навчання та виховання, пристосовується до суспільства, засвоюючи його
норми. Підтвердженням цієї точки зору є приклади так званих дітей-мауглі.
В сучасній психології питання протиставлення біологічних чинників (спадкових та
вроджених) і чинників середовища (культурних, соціальних) знято на користь визнання їх
спільного впливу (біосоціальний підхід). Однак питання про механізми цього
взаємовпливу і досі залишається відкритим.
Життя людини є процесом становлення та розвитку її особистості. Найважливіший
критерій особистісного росту - динамічність, гнучкість, відкритість змінам і здатність,
зберігаючи свою ідентичність, розвиватися через вирішення актуальних протиріч і
проблем. Зріла особистість вільна від забобонів і стереотипів, здатна адекватно, повно й
диференційовано сприймати навколишню дійсність взагалі й особливо - інших людей.
Людина в контактах з іншими стає усе більше відкритою і природньою, але при цьому більш реалістичною, гнучкою, здатною компетентно вирішувати міжособистісні
протиріччя й жити з іншими в максимально можливій гармонії. Здатність людини
регулювати своє життя, організувати її як єдине ціле, підпорядковане чітко певним
цінностям, і дозволяє їй стати незалежною, вільною особистістю щодо зовнішніх вимог,
тиску обставин. Життєвий шлях особистості детермінований самою особистістю, з одного
боку, і, з іншого боку - об'єктивними, умовами, вимогами, зовнішніми обставинами,
подіями епохи, до якої вона належить.
Зрілість особистості вимагає визначення нею свого місця у світі, у суспільстві,
наявністю стійкого світогляду.
Зріла особистість завжди має наступні риси:
- виражене прагнення творчості, прояв творчого початку в найрізноманітніших
сферах життя; тонка сприйнятливість до досить широкого кола явищ соціального життя
(мистецтва в його різних жанрах і формах, життя людей у її різноманітних проявах; світу
ідей зі сфери наукового пізнання, моральності, моралі тощо; людської експресії; природи
в її різноманітті й багатстві тощо);
- інтелектуальна активність у постановці життєвих проблем, готовності їх
вдумливо зрозуміти й намагатися наполегливо вирішувати;
- достатня емоційна чутливість, яка має вибірковий характер, але широка за колом
явищ, які її визивають; здатність при цьому проявляти особливо високий рівень емоційної
сприйнятливості до певної області явищ навколишнього світу, соціальних феноменів,
людських відносин;
- мобільність здібностей, тобто вміння реалізувати у відповідних діях властиві
людині потенції, які вона хотіла би розкрити;
- рефлексія свого духовного образу, що служить завданням самоорганізації. Цілі
такої самоорганізації досить різноманітні й широкі - моральне самовдосконалення,
інтелектуальний ріст, естетичний розвиток тощо
Ознаки зупинки в особовому рості:
• неприйняття себе;
• внутрішньоособовий конфлікт;
• непродуктивні особистісні орієнтації;
• розлад внутрішньої гармонії, рівноваги між особистістю та середовищем;
• закритість для нового досвіду;
• звуженість меж «Я»;
• орієнтація на зовнішні цінності і орієнтири (невідповідність між реальним і
ідеальним самозвеличанням);
• відсутність гнучкості, спонтанності;
• звуження зон самоусвідомлення;
• неприйняття відповідальності за своє буття тощо.

Деградації особистості сприяють психологічні і соціальні чинники. Етапи
деградації особистості:
1) формування психології «пішки», глобального відчуття своєї залежності від
інших сил (феномен «вивченої безпорадності»);
2) створення дефіциту благ, в результаті ведуть стають первинні потреби в їжі та
виживання;
3) створення «чистоти» соціального оточення - розподілення людей на «хороших»
і «поганих»; «своїх» і «чужих», створення провини і сорому за себе;
4) створення культу «самокритики», визнання навіть в здійсненні тих
несхвалюваних вчинків, які людина ніколи не здійснювала;
5) збереження «священних основ» (забороняється навіть замислюватися,
сумніватися в засадничих передумовах ідеології);
6) формування спеціалізованої мови (складні проблеми спресовуються до
коротких, дуже простих, легко таких, що запам'ятовуються виразів).
В результаті усіх цих чинників для людини стає звичним «нереальне існування»,
оскільки із складного, суперечливого, невизначеного реального світу людина переходить
в «нереальний світ ясності, спрощеності».
З точки зору В. С. Мухиної, механізмами розвитку особистості є:
• ідентифікація,
• відособлення,
• взаємодія ідентифікації і відособлення.
Ідентифікація (ототожнення) є єдністю інтеріорізаційної ідентифікації, яка
забезпечує саме «привласнення» і вчувствование в іншого (об’єктний аспект) і
екстраріоризаційної ідентифікації, яка забезпечує перенесення своїх почуттів і мотивів на
іншого (суб’єктний аспект). Тільки у взаємодії ці ідентифікаційні механізми дають
можливість суб'єкту розвиватися, рефлексувати і бути адекватним соціальним
очікуванням.
Іншим механізмом розвитку В. С. Мухіна вважає відособлення, яке може мати
об’єктний і суб’єктний аспекти, і розглядається як усунення, прагнення індивіда
виділитися з числа інших, закритися від об’єкту спілкування. Суб’єктивно відособлення
дає безпосереднє переживання суб’єктом тієї або іншої міри своєї усунутості від об’єкту
відособлення.
Ідентифікація в цій концепції виступає як механізм «привласнення» індивідом своєї
людської суті, як механізм соціалізації особи. Відособлення виступає як механізм
індивідуалізації особи.
Розвиток особистості, на думку В.С. Мухиної, обумовлений привласненням
структури самосвідомості, яка складається через механізм ідентифікації. У онтогенезі
особистості відбувається:
• ідентифікація з ім’ям;
• ідентифікація з соціальними зразками, що розвиває домагання на визнання;
• ідентифікація зі статтю;
• ідентифікація з образом «Я» в усіх трьох часах особи (минулому, сьогоденні,
майбутньому);
• ідентифікація з громадськими цінностями, що забезпечує буття в соціальному
просторі і дає індивідові усвідомлення своїх прав і обов’язків.
А. В. Петрівський виділяє наступні механізми розвитку особистості :
• персоналізація (процес і механізм, простірпредставленности суб’єкта в інших
людях);
• відособлення (у взаємодії з іншими людьми виділення індивіда і відособлення).
Ю.Б. Гіппенрейтер визначає в якості механізмів розвитку особистості :
• зсув мотиву на мету (перехід мети на рівень мотиву),
• ідентифікація,

• прийняття і освоєння соціальних ролей.
Проблема розвитку та виховання особистості належить до найактуальніших
соціальних аспектів суспільного життя і потребує глибокого наукового обґрунтування
психологічної сутності чинників цього процесу.
Відомий український психолог Г. Костюк, підкреслюючи складність механізму
розвитку зазначав, що розвиток – це безперервний процес, який виявляється у кількісних
змінах людської істоти, тобто збільшення одних і зменшення інших ознак (фізичних,
фізіологічних, психічних тощо). Однак все не зводиться до кількісних змін, до зростання
того, що вже є, а включає ще й якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють виникнення
нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються в ході самого розвитку, і
зникнення старих.
Можна виділити три види розвитку людини – фізичний, психічний і соціальний.
Фізичний розвиток передбачає ріст організму, певні кількісні та якісні зміни на основі
біологічних процесів. Психічний розвиток характеризується процесами зміни і
становлення психіки людини. Соціальний розвиток вирізняється процесом оволодіння
людиною соціальним досвідом (мовою, виховних і навчальних дій. Це є, власне,
психологічний підхід до формування особистості.
2. Джерела та умови розвитку особистості.
У психологічних теоріях можна виокремити два напрями, які по-різному
розглядають джерела психічного розвитку особистості, — біологічний і соціальний.
Представники першого, біологічного напряму вважають, що провідним є спадкове, яке
наперед визначає всі особливості розвитку особистості. Американський учений Е.
Торндайк стверджує, наприклад, що всі духовні якості особистості, її свідомість — це такі
самі дари природи, як і очі, вуха, пальці та інші органи тіла. Усе це спадково дається
людині й механічно втілюється в ній після її зачаття та народження. Американський
педагог Дж. Дьюї вважає, що людина народжується навіть з готовими моральними
якостями, почуттями, духовними потребами.
Представники теорії, відомої під назвою «біогенетичний закон» (Ст. Холл,
Дж. Болдуїн та ін.), вважають, що дитина, народившись, у своєму розвитку поступово
відтворює всі етапи історичного розвитку людини: період скотарства, хліборобський,
торговельно-промисловий. Лише після цього вона включається в сучасне життя.
Проходячи певний період, дитина живе життям того історичного періоду. Це виявляється
в її нахилах, інтересах, прагненнях і діях. Прихильники теорії біогенетичного закону
обстоювали вільне виховання дітей, бо, на їхню думку, лише за такого виховання вони
можуть повноцінно розвиватись і включатися в життя того суспільства, в якому живуть.
Другий напрям розвитку особистості репрезентований соціогенетичною
концепцією. Згідно із соціогенетичними теоріями розвиток дитини визначається
соціальними умовами: в якому середовищі народилася та виховується дитина, у такому
напрямі й відбувається її розвиток.
Розвиток людини – процес надзвичайно складний, багатогранний. Він
підпорядкований певною мірою дії рушійної сили як результату суперечності.
Особистість формується в умовах конкретно-історичного існування людини, в діяльності
(трудовій, навчальній та ін.). Провідну роль у процесах формування особистості
відіграють навчання і виховання, що здійснюються переважно в групах і колективах.
Умовно процес виховання поділяють на: розумове, трудове, моральне, естетичне, фізичне.
Розумове виховання. Завдання розумового виховання полягає в тому, щоб
сформувати у молоді правильне уявлення про навчання як про складний процес,
пов'язаний з постійним напруженням волі, необхідністю долати труднощі, виробляти в
собі такі позитивні якості, як працелюбство, дисциплінованість, високу свідомість,
відповідальне ставлення до праці тощо. Але водночас навчання приносить задоволення й
насолоду, якщо воно (і викладання, і учіння) творче, себто вміло кероване викладачем і

самокероване учнем.
Трудове виховання. Трудове виховання – це виховання працею, практичною
діяльністю. Упродовж довгого часу під цим розуміли скерованість підростаючого
покоління на оволодіння, в основному, робітничими спеціальностями, причому не завжди
достатньо кваліфікованими, творчими.
Але праця вченого і в фізичному розумінні не менш тяжка, ніж праця робітника, бо
вимагає величезних енергетичних затрат. Не так важливо, якою буде праця – розумовою
чи фізичною, вона має бути творчою. У праці продовжуються, закріпляються і
формуються нові знання – нова особистість. Людина повинна бути, як ріка, в яку не
можна увійти двічі. Завтра – більш знаючою, вміючою і творчою.
Моральне виховання. Мораль – одна з форм суспільної свідомості, яка означає
сукупність певних принципів і правил, норм поведінки людей, регулює їхні стосунки між
собою та визначає їхнє ставлення до суспільства й держави.
Результат морального виховання – формування ідеалу, у якому відображено кращі
якості людини. Це – складний процес формування моральних понять, поглядів,
переконань, зрештою – моральної свідомості, а відтак – системи навичок і звичок
моральної поведінки.
Естетичне виховання. Основні завдання у сфері естетичного виховання є такими:
- виховувати естетичні почуття через правильне сприйняття прекрасного; глибоке
розуміння прекрасного у природі, праці, спілкуванні, особистому житті, мистецтві;
- формувати естетичні погляди, смаки, які досягають своєї завершеності в ідеалі; з
цією метою варто збагачувати вихованців естетичними й художніми знаннями в царині
мистецтв, знарядь праці, побуту;
- розвивати вміння й потребу бачити, знаходити прекрасне в навколишньому житті,
помічати красу повсякденного;
- розвивати творчі здібності, уміння й навички; множити красу посиленою участю в
художній творчості, прикладних видах мистецтва;
- сформувати звичку оцінювати всі факти і явища дійсності під кутом зору краси,
гармонії та доцільності (предмети, явища, поведінку, вчинки тощо).
Фізичне виховання. Джерела фізичного виховання – у самій природі людини, у
необхідності фізичного розвитку організму, усіх його складових – кістяка, мускульної й
нервової систем та системи внутрішньої секреції.
Фізичне виховання є формою реалізації об’єктивних законів природи в людському
організмі. Завдання фізичного виховання полягає в тому, щоб сприяти фізичному
розвиткові людини, водночас справляючи позитивний вплив на вироблення й закріплення
моральних і вольових рис характеру виховання таких якостей особистості, як
організованість, свідома дисципліна, наполегливість у процесі долання перешкод,
витривалість, мужність та ін.
3. Основні підходи до проблеми періодизації розвитку особистості.
Розвиток особистості – це складний процес, в якому рівні розвитку постійно
змінюються. Розвиток пізнавальних психічних процесів, емоцій і почуттів, волі, потреб,
інтересів, ідеалів і переконань, свідомості та самосвідомості, здібностей, темпераменту та
характеру, вмінь, навичок і звичок перебуває у складній міжетапній взаємодії. Вищі рівні
зароджуються на попередніх етапах, але й особливості попередніх вікових етапів
виявляються на наступних етапах. Щоб сприяти своєчасному зародженню та успішному
розвитку, треба знати вікові особливості фізичного та духовного розвитку особистості на
всіх етапах життєдіяльності (таблиця 1).
Таблиця 1
Вікова періодизація розвитку особистості
Рік
Назва року
Особливості
Провідний тип
Референтна
розвитку
діяльності
група

дитинство

Переддошкільний

Дошкільний

Молодший
шкільний

Підлітковий

Старший шкільний

Юність

Рання зрілість

Зрілість

Освоєння мови і
ходіння
Засвоєння способів
діяльності з
предметами

Адаптація до
автономного
життя
Вивчення
навколишнього
простору

Вивчення функцій
об'єктів, освоєння
базових навичок
(читання,
малювання,
рахування)
Довільність всіх
психічних процесів,
крім інтелекту
розвиток
інтелектуальнопізнавальної
діяльності
Інтимно-особистісне
спілкування у
навчальній та інших
видах діяльності
почуття
«дорослості»,
виникнення уявлення
про себе «не як про
дитину»
Навчальнопрофесійна
діяльність
професійне і
особистісне
самовизначення
Трудова діяльність,
професійне
навчання

Вивчення
соціальних
взаємовідносин

Матеріальна
самостійність,
усвідомлення
відповідальності за
власну долю
Активне
преобразоаваніе
оточення для
максимально
можливої віддачі

Накопичення
професійного і
соціального
досвіду

Освоєння
початкових знань
з різних
дисциплін

Освоєння норм і
відносин між
людьми,
соціальнопсихологічне
визначення

Освоєння
професійних
знань, умінь

Освоєння
професійно
трудових умінь

Реалізація
потенційних
можливостей

Родина

Родина,
вихователі

Учитель,
родина

Однолітки,
старше
соціальне
оточення

Лідери з
обраної
професії,
представники
протилежної
статі

Залежно від індивідуальних
особливостей: потреб, ціннісних
орієнтацій, особистісних якостей

0-1
35-45

25-35

17-25

14-17

10-14

6-10

3-6

1-3

Дитячий (немовля)

45-60

Старший

90 та
старше

60-90

Похилий

Довгожителі

Зниження
перетворювальної
активності,
створення систем
управління,
періодично
регресивна поведінка
Осмислення
прожитого життя і
компенсація
невиконаного

Узагальнення
досягнутого і
організація
передачі досвіду,
турбота про
підтримку
працездатності
Підготовка
соціальної зміни
себе, турбота про
здоров'я
Виконання
можливих
функцій

Як бачимо, кожний віковий етап розвитку особистості має характерні анатомофізіологічні й психологічні особливості та можливості. Вікові особливості розвитку не є
чимось постійним, статичним у межах віку, що механічно змінюється на особливості,
властиві наступному етапові розвитку.
У вітчизняній психології велике значення надавалося дослідженню криз психічного
розвитку. Розвиток кризових явищ спостерігається у визначені, відносно короткочасні
періоди. Проте вони ніяк не ініціюються віком. Вік – лише фон, на якому виявляється
криза, головне – перебудова, зміна соціальної ситуації і провідної діяльності. І звичайно,
кризи психічного розвитку не обмежуються періодом дитинства. Соціальна ситуація
розвитку і провідна діяльність змінюються і за межами дитячого віку.
Порівняльна класифікація періодизації психічного розвитку за різними вченими
наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Періодизації психічного розвитку людини за різними авторами
Вік
Піаже
Ельконін
Фрейд
Еріксон
0-1 рік
сенсомоторна
спілкування
оральна
орально-сенсорна
стадія
1-2 роки
предметна
анальна
м’язово-анальна
діяльність
3-6 років
доопераціональн ігрова
фалічна
локомоторноого мислення
діяльність
генітальна
7-12 років
конкретних
навчальна
латентна
латентна
операцій
діяльність
12-16 років
формальних
спілкування з генітальна
підліткова
операцій
однолітками
16-18 років
навчальнопрофесійна
діяльність
20-25 років
рання зрілість
25-40 років
середня зрілість
40-60 (64) років
60-65 років
пізня зрілість
Приблизно з 70-х рр. ХХ ст. почав формуватися науковий підхід до вивчення
особистості, що підкреслює унікальність життєвого шляху кожної людини, а також

необхідність доповнення психології розвитку особистості дослідженням психології
життєвого шляху. Життєвий шлях за С. Л. Рубінштейном– цей рух до досконалості
(естетичної, соціальної, психологічної).
Основою періодизації особистості є ті конкретні (біографічні) події, які
переживаються особистістю як значимі в її розвитку (дивись як приклад таблицю 3.
Таблиця 3
Фази життєвого циклу людини за Ш. Бюлер
Вік в роках
Загальна характеристика фаз життєвого циклу
до 16 / 20
немає сім’ї, професії, немає життєвого шляху
16/20–23/30
попереднє самовизначення, вибір партнера в шлюбі
23/30–45/50
зрілість – власна сім’я, знайшов покликання, ставить конкретні життєві
цілі, самореалізація
45/50— 69/70
старіюча людина, важкий вік душевної кризи, до кінця зникає
самовизначення, постановка життєвих цілей
69 / 70 …
стара людина, немає соціальних зв’язків, безцільне існування, зверненість
до минулого, пасивне очікування смерті, самозавершеність
Як бачимо, кожний віковий етап розвитку особистості має характерні анатомофізіологічні й психологічні особливості та можливості. Вікові особливості розвитку не є
чимось постійним, статичним у межах віку, що механічно змінюється на особливості,
властиві наступному етапові розвитку.
У вітчизняній психології велике значення надавалося дослідженню криз психічного
розвитку. Розвиток кризових явищ спостерігається у визначені, відносно короткочасні
періоди. Проте вони ніяк не ініціюються віком. Вік – лише фон, на якому виявляється
криза, головне – перебудова, зміна соціальної ситуації і провідної діяльності. І звичайно,
кризи психічного розвитку не обмежуються періодом дитинства. Соціальна ситуація
розвитку і провідна діяльність змінюються і за межами дитячого віку.
Кризи дитинства виникають у процесі переходу дітей на новий віковий щабель і
пов’язані із розв’язанням іноді гострих суперечностей між сформованими у них формами
взаємин з оточуючими людьми, а також із віковими фізичними та психологічними
можливостями і домаганнями. Негативізм, упертість, примхливість, стан підвищеної
конфліктності – характерні поведінкові реакції дітей у період кризи.
Досліджуючи біографічні кризи особистості, Р. А. Ахмеров вказує на події та
відносини між ними як фактори, що обумовлюють кризи. В залежності від міжподійних
відносин він виділяє наступні кризи:
–
криза нереалізованості – суб’єктивне негативне переживання життєвої
програми;
–
криза спустошеності – душевна втома і переживання відсутності досягнень;
– криза безперспективності – відсутність перспектив професійного зростання,
реальних планів на майбутнє.
Автор не пов’язує ці кризи з віком людини, на його думку, вони визначаються
суб’єктивними переживаннями. В індивідуальному житті людини основні кризи
зустрічаються в різних варіантах: спустошеність + безперспективність; нереалізованість +
спустошеність + безперспективність. Такі поєднання криз досить важко переживаються
людиною, і вихід може бути деструктивним, аж до суїциду.
Розробляючи категорії віку, В. І. Слободчиков обрав підставою його періодизації
поняття людської спільноти, всередині якої формуються здібності людини, які дозволяють
їй входити і виходити із різноманітних спільнот, тобто бути самобутнім. Початок кожного
вікового етапу – це завжди нове «народження», перехід у нову форму життя. Автор
підкреслює, що послідовна зміна щаблів – це не просто умовне членування безперервного
процесу еволюції, а перш за все зміна режиму індивідуального життя як криза самітності
та ідентичності. Відповідно він виділяє дві групи криз (див. табл. 3):

1) кризи «народження» («так жити не можна»);
2) кризи «розвитку» («хочу бути як ти») і пошук нових способів самовизначення.
Розрив, протиріччя між актуальною і потенційною формами спільного існування і
утворюють, на думку В. І. Слободчикова, явище кризи (таблиця 4).
Таблиця 4
Кризи особистісного розвитку
№ Стадія розвитку
Кризи «народження»
Кризи «розвитку»
1 –
Криза народження: розрив біологічного
Криза новонародженості
симбіозу [(-2) – (+3) місяці]
(3,5–7 місяців)
2 Оживлення
Криза раннього дитинства: розрив
Криза раннього
психологічного симбіозу (11–18 місяців) дитинства (2,5–3,5 років)
3 Одухотворення Криза дитинства: розрив єдності «ЯКриза отроцтва
реального» та «Я-ідеального» (5,5–
(11–14 років)
7,5 років)
4 Персоналізація Криза юності: розрив ідеалу і реальності
Криза молодості
(17–21 років)
(27–33 років)
5 Індивідуалізація Криза дорослості: розрив особистого та
Криза зрілості
загальнолюдського сенсу життя (39–
(55–65 років)
45 років)
6 Універсалізація Криза індивідуального життя: розрив
тілесного та духовного існування
Життєві кризи є предметом пильної уваги зарубіжних психологів Ш. Бюлер,
Б. Лівехуда, Е. Еріксона та ін. Поділяючи людське життя на періоди, стадії, вони
звертають увагу на труднощі переходу від однієї стадії до іншої. При цьому
підкреслюються особливості кризових явищ у жінок і в чоловіків, аналізуються фактори,
які ініціюють кризи. У залежності від наукової орієнтації одні дослідники вбачають
причини криз у біологічному розвитку людини, звертають увагу на сексуальні
вимірювання, інші більшого значення надають соціалізації особистості, треті –
духовному, моральному становленню.
Широку популярність в 1980-ті роки у США здобула книга американської
журналістки Гейл Шінхі «Передбачувані кризи в житті дорослої людини». Вона виділяє
чотири кризи:
1) «виривання коренів», емансипації від батьків (16 років);
2) максимальних досягнень (23 роки);
3) корекції життєвих планів (30 років);
4) середини життя (37 років) – найбільш важка, рубіжна.
Психолог Е. Еріксон висунув постулат, що кожен віковий етап має свою точку
напруги – кризу, викликану конфліктом розвитку «Я» особистості. Людина стикається з
проблемою відповідності внутрішніх і зовнішніх умов існування. «Кожна наступна стадія
... є потенційною кризою внаслідок радикальної зміни перспективи. Слово «криза» ...
вживається в контексті уявлень про розвиток для того, щоб виділити не загрозу
катастрофи, а момент зміни, критичний період підвищеної вразливості і збільшених
потенцій і, внаслідок цього, онтогенетичне джерело можливого формування доброї чи
поганої адаптації».
Життєвий шлях Е. Еріксон розділив на вісім стадій, надавши їх якісний опис (див.
табл. 3). Відповідно до виділених вікових щаблів він обґрунтував основні кризи
психосоціального розвитку, вказав два можливих виходи з кожної вікової кризи і назвав
сильну сторону особистості, яка зміцнюється в разі успішного вирішення вікової
проблеми.
Таблиця 3
Розвиток особистості за Е. Еріксоном

Стадія

Психосоціальний розвиток

Новонародженість (0–1 рік) Базова віра та надія проти базової безнадії
(довіра – недовіра)
Раннє дитинство
Самостійність проти відчуття провини та
(1–3 роки)
страху осуду (автономія – сором, сумнів)
Вік гри
Особиста ініціатива проти відчуття провини і
(3–6 років)
страху осуду (ініціативність – відчуття
провини)
Молодший
Підприємливість
проти
відчуття
шкільний вік
неповноцінності (працелюбство – відчуття
(6–12 років)
неповноцінності)
Підлітковий вік – рання
Ідентичність проти змішення ідентичності
юність (12–19 років)
(его-ідентичність – рольове змішення)
Юність (20–25 років)
Інтимність проти ізоляції
(інтимність –
ізоляція)
Дорослість (26-64 років)
Продуктивність проти застою, зануреності в
себе (продуктивність – застій)
Старість (65 років –
Цілісність, універсальність проти відчаю
смерть)
(егоінтеграція – відчай)

Сильний бік
особистості
Надія
Сила волі
Цілеспрямованість
Компетентність
Вірність
Любов
Піклування
Мудрість

Підставою періодизації криз психосоціального розвитку в Е. Еріксона є поняття
«ідентичність» та «самоідентичність». Потреба бути самим собою в очах значущих інших
і у власних очах визначає рушійні сили розвитку, а протиріччя між ідентичністю та
самоідентичністю обумовлюють кризи і напрямки розвитку на кожному віковому щаблі.
Ерік Еріксон психічний розвиток став розглядати через систему соціальних
відносин людини, задоволення і незадоволення в яких накладає відбиток на особистісному
становленні. Крім цього, він до кожної стадії розвитку поставив завдання віку, виконання
та невиконання якої веде до позитивної або негативної лінії розвитку особистості.
Розвиток кризових явищ спостерігається у певні відносно короткочасні періоди.
Проте вони ніяк не ініціюються віком. Вік – лише фон, на якому виявляється криза,
головне – перебудова, зміна соціальної ситуації і провідної діяльності. І звичайно, кризи
психічного розвитку не обмежуються періодом дитинства. Соціальна ситуація розвитку і
провідна діяльність змінюються і за межами дитячого віку. Життєві криз мають
ненормативний, імовірнісний характер. Час настання, життєві обставини, сценарії,
учасники кризи є випадковими. Ці кризи виникають внаслідок збігу обставин, і вихід із
таких криз є проблематичним. Іноді він буває деструктивним, і тоді суспільство отримує
циніків, маргіналів, алкоголіків, самогубців. Розглянуті шість груп криз у житті кожної
людини переплетені, і коли окремі з них співпадають, то кризи протікають дуже гостро,
конфліктно.

1.
2.
3.
4.
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Тема № 11: Психологічна структура особистості.
Семінарське заняття Психологічна структура особистості.

Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про психологічну
структуру особистості.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:

1. Поняття про психологічну структуру особистості та її склад в психологічних
теоріях.
2. Концепція структури особистості за К.К. Платоновим.
Методичні вказівки:

1. Поняття про психологічну структуру особистості.
Л. С. Виготський зазначав: «Структурою прийнято називати такі цілісні утворення,
які не складаються сумарно із окремих частин, являючи ніби їх агрегат, але самі
визначають долю і значення кожної з тих, що входять до їх складу, частин». Структура
особистості:
- як цілісності — є об'єктивною реальністю, що втілює внутрішні особистісні
процеси. Крім того, структура відображає логіку цих процесів і є підпорядкованою їм.
Водночас, з погляду генетичної психології, вона є результатом діяльності цих процесів;
- як втілення функції, як орган цієї функції. Звісно, виникнення структури, у свою
чергу, призводить і до зміни самих функцій і тісно пов'язана з процесом її становлення:
структура є одночасно результатом становлення, його умовою і фактором подальшого
розвитку особистості;
- цілісність, що включає в себе всі психічні (свідомі та несвідомі) і непсихічні
складові особистості. Але вона - не є їх простою сумою, а є новою особливою якістю,
формою існування психіки людини;
- є суперечливою щодо фактору стабільності: є стабільною і сталою (включає в
себе однакові компоненти, робить поведінку прогнозованою), але водночас структура
особистості є плинною, змінною, ніколи до кінця не завершеною.
В культурно-історичній теорії доведено, що структура особистості людини
змінюється в процесі онтогенезу. Зміни структури відбуваються і всередині вікових
етапів, визначаючи індивідуальний стиль і відбиваючи специфіку життєвого шляху
кожної людини.
Існують різні за психологічною природою структури, які задовольняють вимогам
до одиниць аналізу:
- має бути специфічною та самостійною, але при цьому існувати і розвиватися
вона буде лише в складі цілісної особистості;
- має відбивати всю особистість в її реальній єдності, але відбиватися водночас
«поглиблено-спрощено» у вигляді сутнісного протиріччя;
- є динамічною і здатною як до власного розвитку, так і до гармонійної участі в
становленні цілісної особистості;
- має відбивати певний сутнісний ракурс існування особистості і відповідати всім
суттєвим ознакам цілісної особистості.
Фактично особистість є відкритою складної динамічною системою, здатною до
саморозвитку, і визначення ключових змістовних структурно-динамічних «вузлів» цієї
системи. Ці «вузли» не є, власне, частинами особистості: А. Маслоу дуже вдало
висловився, що особистість складається не з частин, а з граней, маючи на увазі, що кожна
грань — відображення окремого аспекту існування особистості в невід'ємності від усієї
цілісної структури.
Генетична методологія розв'язує дане протиріччя через категорію руху становлення: особистість як унікальна цілісна структура існує лише в русі (існуванні становленні). Постійні зміни і самозмінювання сумовою існування структури. Якщо
особистість, образно кажучи, «зупинилася» (хоча такого в житті людини не буває ніколи),
або ж «зупинилася» динаміка якоїсь її змістовної одиниці - грані (що, на жаль,
відбувається досить часто), одразу ж починаються процеси спрощення - примітивізації, а

потім і руйнації структурної цілісності. Це можна вважати генетичним законом існування
особистості людини.
Особистість складається з кількох різних «змістовних одиниць», виникає питання
щодо особливостей взаємозв'язку між ними та, з іншого боку, між кожною такою
«одиницею» і цілісною особистістю. Провідний принцип такого взаємозв'язку - принцип
сполучальності (термін введено в психологію Г.С. Костюком в контексті розгляду
взаємодії процесів навчання і розвитку особистості).
Взаємозв'язок і взаємодія якихось начал за принципом сполучальності означає, що
кожний учасник взаємодії є самостійним і завершеним та існує й розвивається за
власними законами. Водночас все це виявляється відносним, оскільки, з іншого боку,
існування і розвиток кожної ланки сполучальної взаємодії можливе лише за умови
присутності і зв'язку з іншими ланками. Вони існують як самодостатні і незалежні, але
існувати так одна без одної не можуть, доповнюючи і завершуючи одна одну. Тому
сполучальність передбачає не лише гармонійність, узгодженість, але ще й, наприклад,
конфліктність, протиріччя. Саме це є умовою єдності.
Отже, існує різноманіття поглядів вчених на проблему структури особистості: від
практичної відмови розглядати це питання (К. Роджерс, А. Маслоу тощо), до дуже
ретельних спроб (Б. Г. Ананьев, А. К. Ковальов, С. Л. Рубінштейн, 3. Фрейд, Р. Кеттелл,
Г. Олпорт та ін.).
2. Концепція структури особистості за К.К.Платоновим.
К. К. Платонов бачив чотири підструктур особистості.
1. Біологічна підструктура, що поб'єднує типологічні властивості особистості,
статеві й вікові психофізіологічні особливості та їх патологічні зміни, які значною мірою
зумовлені фізіологічними і морфологічними особливостями організму, зокрема, нервової
системи.
2. Підструктура форм відображення, яка охоплює індивідуальні психологічні
особливості окремих психічних процесів (пізнавальних та емоційних), що формуються
протягом життя людини.
3. Підструктура соціального досвіду, що включає в себе знання, навички, вміння і
звички, набуті в особистісному досвіді, шляхом навчання.
4. Підструктура спрямованості, яка об'єднує мотивацію, відношення і моральні
якості особистості.
Критерії виділення даних підструктур К. К. Платоновим.
1. «Співвідношення біологічного і соціального, вродженого і набутого,
процесуального і змістовного». Дійсно, в наведених підструктурах можна помітити
закономірну динаміку змін даного співвідношення: від максимуму вродженого
процесуального в першій - до максимуму набутого в четвертій. Автор абсолютно
справедливо зазначає, що «ця послідовність допомагає глибше зрозуміти співвідношення
соціального і біологічного не лише в особистості в цілому, але й у підструктурах різних
рівнів, аж до окремих властивостей особистості».
2. Внутрішня близькість рис особистості, що входять до кожної з них, і
виділення «в кожній з цих підструктур, прийнятої за ціле, своїх підструктур більш
низького рівня».
3. Наявність свого власного, особливого типу формування. Взаємодія цих різних
типів формування визначає індивідуальні особливості розвитку кожної особистості.
4. Наявність об'єктивно існуючої ієрархічної залежності цих подструктур. Різні
зв'язки існують як між підструктурами, так і всередині кожної з них. «Але каузальні
зв'язки субординації більш чітко виражені у взаємодії різних підструктур».
5. Виділені підструктури, а також їх складові виступають дійсними предметами
емпіричних і теоретичних досліджень.

К. К. Платонов зауважує, що перераховані критерії «дозволяють вважати, що
чотири виділені підструктури відображають об'єктивну дійсність і тому є основними
підструктурами особистості».
6. Виокремлена підструктура, залишаючись специфічною, в той же час відображає
(містить в собі у «знятому» вигляді) всю цілісну унікальну особистість.
7. Взаємозв'язки між підструктурами та, з іншого боку, між окремою
підструктурою і цілісною особистістю, - є не лише ієрархічними - вони існують за
фундаментальним принципом сполучальності
Особистість має ще й інші якості, які за своєю природою є дійсними «одиницями
аналізу» , але, на відміну від перерахованих, вони набагато більш динамічні (плинні), ніж
структурні, і не мають, якщо можна вжити такий термін, окремої локалізації-вони
охоплюють всю особистість. Маються на увазі «внутрішній світ особистості», «характер»
і «психічні стани».
«Внутрішній світ особистості, - зазначає Л. І. Анциферова, - це індивідуальноінтерпретований, насичений модальностями особистісних переживань, осмислений в
діалогах з реальними і ідеальними співрозмовниками зовнішній світ, в якому
віддифсренційовані функціональні галузі з різним рівнем значення». Це - світ смислів,
життєвих планів і сутнісних переживань. Але внутрішній світ особистості, насправді,
набагато більш суперечливий і драматичний, оскільки він складається не лише з
усвідомленого, але й з несвідомого. Інстинкти і потяги, архетипи - все це є другим
полюсом, другою складовою внутрішнього світу. Саме суперечливе протиріччя «свідоме несвідоме» складає підґрунтя і породжує цю грань («одиницю»), яка ніби заповнює
внутрішній суб'єктивний простір існування особистості.
Характер (буквально з давньогрецької - відбиток) особистості ми розглядаємо, як
неповторний індивідуальний відбиток всіх якостей особистості, що виявляється в сталих
(звичних, типових, «характерних») способах взаємодії і емоційного реагування людини.
Характер - це те, що «проростає» на поверхню, те, що визначає «форму» особистості;
визначає особистість з точки зору іншої людини і соціального світу в цілому. Характер є
змістовною одиницею особистості, оскільки соціальна дія (взаємодія), вчинок, — відбиває
всю особистість, весь її психічний і психофізіологічний тезаурус.
Психічний стан - це цілісна характеристика функціонування психіки людини за
певний період часу, яка показує своєрідність протікання психічних процесів залежно від
відображення дійсності, попереднього стану і психічних властивостей особистості.
Психічний стан ніби огортає і пронизує всю особистість, інтегруючи її і
«забарвлюючи» контекст існування. Стан може впливати на адекватність відображення
світу, ефективність діяльності, утримання життєво важливих цілей та орієнтацій. Дуже
суттєвим є те, що стан може переходити в іншу форму існування, а саме - у властивість
особистості, і саме в цьому сенсі ми говоримо, що психічний стан - це те, що може
здійснитись, відбутись.
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Тема № 12: Темперамент
Семінарське заняття 1 Темперамент
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про темперамент.
Час проведення: 2 години

Навчальні питання:
1. Виникнення навчання про темперамент. Гуморальні теорії типів темпераменту.
2. Темперамент, властивості темпераменту.
3. Уявлення І.П. Павлова і його учнів про типи темпераменту.
4. Опис типів темпераменту І. Кантом і підхід В. Вундта.
Методичні вказівки:
Вчення про темперамент і його типи має довгу історію. Основу навчання про типи
темпераменту заклав Гіппократ, що, використовуючи гуморальний підхід, виділив чотири
типи «красіса» (у перекладі з грецької - змішання), тобто співвідношення в організмі
чотирьох рідин (coків): крові, жовтої і чорної жовчі і слизи. Кожна рідина має свої
властивості (кров - тепло, слиз - xoлод, жовта жовч - сухість, чорна жовч - вологість), і
тому перевага однієї з них визначає стан організму, його схильність до тих чи інших
захворювань.
Давньогрецький філософ Аристотель, що жив трохи пізніше Гіппократа, бачив
причину різниці між людьми не в перевазі того чи іншого coку, а в розходженнях складу
найважливішого з цих соків - крові. Він помітив, що здатність до згортання крові в різних
тварин не однакова. Велика швидкість згортання обумовлюється, на його думку,
перевагою твердих, чи земляних, часток, менша - перевагою водяних, чи рідких, часток.
Рідка кров холодна і привертає до страху, кров же, багата щільними речовинами,
відрізняється теплотою і привертає до гніву.
Сліди аристотелевської теорії зберігалися дуже довго. Навіть Імануїл Кант у своїй
роботі «Антропологія» співвідносив тип темпераменту з характеристиками крові:
легкокровний, чи сангвінічний; важкокровний, чи меланхолійний; теплокровний, чи
холеричний (згадаємо, що про запальну людину говорять, що в нього «гаряча кров»);
холоднокровний, чи флегматичний.
У популярній літературі та підручниках говориться, що саме Гіппократ з'явився
засновником вчення про чотири типи темпераменту, що дійшли до нашого часу:
сангвінічний, холеричний, флегматичний і меланхолійний. Однак це не зовсім так. Назви
цих типів темпераментів з'явилися пізніше і зв'язані з іменами римських лікарів, що жили
кілька сторіч по тому, і уявлення, що використовував, Гіппократа про змішання рідин.
Вони замінили грецьке слово «красіс» на латинське слово temperamentum, від якого і веде
свій початок термін «темперамент».
Один з них, Гален, що жив в ІІ столітті нашої ери, дав першу розгорнуту
класифікацію темпераментів, що базувалася на усіх тих же гуморальних уявленнях
Гіппократа про «красісе». Вона включала 13 типів темпераменту, у тому числі й ті, про які
мова йшла вище. З його погляду , перевага жовтої жовчі (по-латинському chole - холе)
свідчить про холеричний темперамент, перевага крові (sanguіs - сангвис) - про
сангвінічний темперамент, перевага чорної жовчі (melanоs chole - меланос холе) - про
меланхолійний темперамент, а перевага слизу phlegmа - флегма) - про флегматичний
темперамент.
Треба відзначити, що поняття про темперамент у ті часи істотно відрізнялося від
теперішнього. Психологічні характеристики темпераменту в древніх лікарів майже були
відсутні. В основному ці характеристики стосувалися організму і навіть окремих органів.
Наприклад, Гален говорив про темперамент окремих, частин тіла: серця, печінки, мозку.
У середні століття, з виникненням алхімії, з'явилися спроби пояснити
темпераменти перевагою в тілі тих чи інших алхімічних елементів: солі, сірки і ртуті,
навіть ефіру і повітря.
Розвиток в епоху Відродження анатомії і фізіології додало новий напрямок
поясненню типів темпераменту. Їх все більше стали зв'язувати з особливостями будови
тіла. Наприклад, ряд вчених в основу розподілу темпераментів крім фізичних
властивостей крові поклали різницю тканин і ширину просвіту судин. Легка кров, пухкі

тканини і помірковано розширені судини полегшують, за думкою цих учених, плин
життєвих процесів і породжують сангвінічний темперамент. При значній щільності в
тканинах кров затримується в судинах, пульс робиться сильніше і швидше, загальна
теплота тіла зростає, що приводить до виникнення холеричного темпераменту. При
щільній крові і вузьких судинах у тканині виникає тільки рідка, водяниста частина крові,
завдяки чому виникає флегматичний темперамент, що характеризується малою теплотою і
блідим кольором шкіри. Нарешті, щільна, темна кров з вузькими порами тканин і
широким просвітом судин веде до утворення меланхолійного темпераменту.
Ця теорія в трохи зміненому виді зберігалася аж до кінця XІX - початку XX
століття. Так. П.Ф. Лесгафт вважав, що в виникненні темпераментів дуже важливу роль
грає широта просвіту і товщина стінок судин: у холериків малий просвіт і товсті стінки,
що приводить до швидкого і сильного плину крові; у сангвініків - малий просвіт і тонкі
стінки, що сприяє швидкому і слабкому плину крові, тощо.
Інший анатомічний напрямок зв'язував типи темпераменту з будовою центральної
нервової системи, тому що саме мозок тісніше всього зв'язаний з тими психічними
особливостями, що характеризують різні темпераменти. Деякі вчені бачили головну
основу темпераменту у величині мозку і товщині нервів, інші - в особливостях їх
функціонування.
Так, Адьбрехт Гадлер, основоположник експериментальної фізіології, який увів
важливі для фізіології і психології поняття збудливості і чутливості, стверджував, що
основними факторами розходжень за темпераментом є збудливість самих кровоносних
судин, через які проходить кров. Його учень Г. Врисберг зв'язував темперамент
безпосередньо з особливостями нервової системи Він вважав, що в основі холеричносангвиничного темпераменту лежить великий мозок, «сильні і товсті нерви» і висока
збудливість органів почуттів. Для флегматико-меланхоличного темпераменту характерний
невеликий мозок, «тонкі нерви» і невисока збудливість органів почуттів. Ідея зв'язку
особливостей темпераменту з визначеними анатомічними і фізіологічними
характеристиками нервової системи в різних формах з'являється в навчаннях багатьох
філософів, анатомів і лікарів XІX століття.
Відомий у свій час анатом І. Генле, запропонував оригінальну власну теорію
темпераментів, що базується на «тонусі» нервової і м'язової систем (чи, як зараз говорять на рівні активації спокою). З погляду цього вченого, що ніколи не припиняється тонус
нервової системи досягає в різних людей дуже різного ступеня. Чим сильніше тонус, тим
легше збуджується дана людина, тим менше прибавочне роздратування потрібно для того,
щоб викликати в ньому відповідні відчуття, почуття чи дії. Слабкий ступінь тонусу
властивий флегматикам, тому що він обумовлює загальну млявість їхніх рухів, емоційну
незбудливість, слабість міміки, повільність ходи, тощо. Завдяки малій руховій активності
в них спостерігається рясна ексудація живильних рідин у тканині тіла і значне
відкладення жиру. Холерики і сангвініки відрізняються легкою збудливістю, однак у
перших порушення проходить так само швидко, як і виникло, а в других воно зберігається
довго, від чого залежить сталість і глибина їх відчувань і наполегливість їх вчинків.
Меланхолійний темперамент характеризується, з погляду Генле, невідповідністю між
сильними, глибокими почуттями і мало розвитий похилістю до діяльності.
Близька до цієї теорії і спроба французького філософа А. Фульє побудувати теорію
темпераментів, виходячи з вчення про обмін речовин в організмі. Те, що Генле називає
тонусом нервової системи, на думку Фулье зводиться до більшої чи меншої активності
процесів розпаду і відновлення речовин у тканинах тіла, особливо в центральній нервовій
системі (тобто до того, що зараз називають інтенсивністю обмінних процесів). За Фульє, в
одних випадках переважають процеси розпаду енергоджерел, в інші - процеси
відновлення. Виходячи з цього, характеристиками сангвінічного темпераменту треба
вважати: перевага відновлення, надлишок харчування, швидка, але слабка і нетривала
реакція. Меланхолійний (чи нервовий) темперамент характеризується перевагою

відновлення нервової речовини, недостатнім його харчуванням, повільної, але сильною і
тривалою реакцією. Для холеричного темпераменту характерний швидкий і сильний
розпад, а для флегматичного - повільний і слабкий розпад нервової речовини.
Деякі вчені в нашій країні теж дотримували гуморально-ендокринної теорії
виникнення типів темпераменту. П.П. Блонський вважав, що особливості поведінки
людини залежать від того, наскільки врівноважено й узгоджено працюють симпатичний і
парасимпатичний відділи вегетативної нервової системи. Ваготоніки повільні і спокійні,
не схильні фантазувати, мислять тверезо і реалістично. Симпатикотоніки, навпроти,
імпульсивні, рішучі, часто захоплюються і відриваються від дійсності.
Спроби побудувати класифікацію типів поведінки людини, виходячи з факту
підвищеної чи зниженої діяльності окремих залоз внутрішньої секреції, починали М.О.
Бєлов, Б.М. Завадовський та ін. Так, на думку
Б.М. Завадовського, різницю в
темпераментах обумовлює взаємодія щитовидної і надниркової залоз: сангвінік
відрізняється високою активністю обох залоз, флегматик - слабістю і тієї й іншою,
холерик - слабістю щитовидної залози, але сильною активністю надниркової, меланхолік сильною активністю щитовидної залози, але слабкої - надниркової.
Відома також хімічна теорія темпераменту 20-х років XX століття, що належить У.
Мак-Даугалу, яка безпосередньо примикає до древньої гуморальної теорії. У цей же час
японський психолог Т. Фурукава думав, що основним методом діагностики темпераменту
є визначення хімічного складу крові.
2. Поняття темпераменту і його властивості.
Темперамент - сукупність індивідуальних особливостей, що характеризується
динамічною й емоційною стороною поведінки людини, її діяльністю і спілкуванням.
Тільки умовно темперамент можна віднести до особистісних компонентів, тому що його
особливості, як правило, обумовлені біологічно і є вродженими.
Темперамент дуже тісно зв'язаний з характером, і в дорослої людини їх важко
розділити.
Властивості темпераменту в порівнянні з іншими психічними характеристика
відноситься до найбільш постійним і незмінним.
Властивості темпераменту за В.С. Мерліном:
1. Сензитивність - особливість людини, що виявляється у виникненні чутливості
(психічної реакції) на зовнішній подразник найменшої сили.
2. Реактивність - особливість людини, зв'язана із силою емоційної реакції на
зовнішні і внутрішні подразники.
3. Активність - здатність людини в подоланні зовнішніх і внутрішніх обмежень у
виробництві, у соціально значимих перетвореннях, у присвоєнні багатства, засвоєнні
духовної культури.
4. Темп реакції - особливість людини, що виявляється у швидкості протікання
психічних процесів, і у визначеній мері психічних станів.
5. Пластичність - ригідність - особливість людини пружно і легко
пристосовуватися до нових умов чи інертно, незворушно поводитися в умовах, що
змінилися.
6. Екстраверсія - інтроверсія - особливість людини, що виражається в переважному
напрямку активності особистості чи зовні (на світ зовнішніх об'єктів: оточуючих людей,
подій, предметів), чи усередину (на явища власного суб'єктивного світу, на свої
переживання і думки).
3. Уявлення І.П. Павлова і його учнів про типи темпераменту
Спробу перевести навчання про типи темпераменту на нову наукову основу почав
І.П. Павлов, що розглядав темперамент як тип вищої нервової діяльності. І.П. Павлов
обґрунтував свою думку наявністю у тварин і людини визначеної виразності властивостей

нервової системи. При цьому спочатку він робив упор на співвідношення збудження і
гальмування, а потім - на силу нервової системи. Даючи фізіологічне обґрунтування
різних типів поведінки (темпераментів), І.П. Павлов прийшов до сполучень типологічних
особливостей прояву властивостей нервової системи (мал. 1.) і став ототожнювати типи
темпераменту з типами нервової системи.
В остаточному варіанті його класифікація типів виглядала в такий спосіб:
- Холеричний тип (невтримний) - сильна неврівноважена нервова система;
Сангвінічний тип (врівноважений) - сильна урівноважена рухлива нервова
система.
Флегматичний тип (інертний) - сильна урівноважена інертна нервова
система.
Меланхолійний тип (слабкий, тормозний) - слабка нервова система.
Позитивним у цьому підході до типів було наступне:
1)
під психологічні категорії поведінки (темперамент) стала підводитися більш
сучасна фізіологічна база (взявши старі назви типів темпераменту, що йдуть від
давньоримських лікарів, І. П. Павлов базувався при поясненні причин їхньої появи не на
рідинах, що складають внутрішнє середовище організму, а на закономірностях протікання
нервової діяльності, у тому числі вищих мозкових відділів);
2)
поведінка зв'язувалася із сукупністю типологічних особливостей прояву
властивостей нервової системи.
Властивості нервової системи
Слабкість

Сила

Неврівноваженість

Врівноваженість
Рухливість

Слабкий
(меланхолік)

Сильний,
Сильний,
тип
врівноважений,
неврівноважений тип
рухливий
(холерик)
(сангвінік)

Інертність
Сильний,
врівноважений,
тип інертний
(флегматик)

тип

Мал. 1. Типи нервової системи за І.П. Павловим
Незважаючи на зовнішню стрункість і простоту, класифікація типів темпераменту,
створена І.П. Павловим, ховала в собі, як відзначив Б.М. Тєплов, глибокі внутрішні
протиріччя. По-перше, зазначені І.П. Павловим сполучення типологічних особливостей
прояву властивостей нервової системи, як зараз виявлено, зустрічаються не так часто.
Очевидно, це розумів і сам І.П. Павлов, коли говорив про проміжні типи і вважав, що їх
кілька десятків. По-друге, у нього немає єдиного підходу до виділення типів. В одному
випадку тип зв'язується з трьома типологічними особливостями, в іншому - із двома, а в
третьому - навіть з однією типологічною особливістю (слабістю нервової системи). Але
слабість нервової системи може давати самі різні сполучення з типологічними
особливостями - рухливістю й інертністю порушення і гальмування, чи урівноваженістю
з перевагою одного з процесів. І навряд чи можливо очікувати, що одна типологічна
особливість (слабість нервової системи) перекриє вплив інших. По-третє, отримані в

останні десятиліття дані показують, що холеричний тип поведінки зв'язаний не із силою
нервової системи, а з її слабістю. І, нарешті, по-четверте, суттєві психологічні
характеристики людини (які виявляються в поведінці, спілкуванні, діяльності) повинні
були виводитися прямо з фізіологічних феноменів - особливостей протікання нервових
процесів, без усяких проміжних психофізіологічних феноменів: мотивів, схильностей,
здібностей і ін. Більш того, виходячи з уявлень І. П. Павлова типи поведінки повинні бути
строго обумовлені наявними в людини типологічними особливостями прояву
властивостей нервової системи. Неможливість цього, мабуть, розумів і сам І. П. Павлов.
Так, у його лабораторії був виявлений факт, що в залежності від умов виховання
поведінка собак з однаковими типологічними особливостями властивостей нервової
системи може бути різним. Наприклад, боягузливої може бути собака не тільки зі слабкої,
але і із сильною нервовою системою, якщо вона вихована в несприятливих умовах. Тому
І.П. Павлов став говорити про маскування рис темпераменту рисами поведінки,
придбаними протягом життя. Він говорив: «Наша справа спирається на умовнорефлекторну характеристику, а не на зовнішню поведінку; хто знає, чим воно
обумовлюється».
Не випадково І.П. Павлов прийшов до уявлень про генотип і фенотип; він
підкреслював необхідність відрізняти тип нервової системи як природжену особливість
нервової системи, тобто генотип, від характеру, тобто фенотипу, що виражається в образі
веління людини і сплав, що представляє, вродженого і придбаного в процесі життя.
Однак ці справедливі положення І. П. Павлова все-таки не зняли гостроту протиріч,
тому що темперамент, перекочував у систему фізіологічних понять, виявився відірваним
від психологічних механізмів поведінки людини.
Незадоволеність павловським підходом до типів темпераменту знайшла
відображення в спробах деяких його учнів побудувати свої класифікації і дати їм своє
обґрунтування. А.Г. Іванов-Смоленський пішов шляхом побудови фенотипічних
різновидів темпераменту, тобто враховував у них не тільки уроджене, але і плин, що
здобувається людьми в життя. Спочатку на підставі характеристик соматорухливих
умовних реакцій їм було виділено чотири типи: лабільний, що відрізняється гарною
рухливістю як дратівливого, так і гальмового процесів (швидке замикання й закріплення
позитивних і гальмових рухових умовних реакцій); збудливий, що виявляє явну перевагу
збуджувального процесу над гальмовим (швидке утворення й закріплення позитивних
реакцій і важка, повільна вироблення гальмових умовних рухових реакцій); тормозний, з
явно вираженою перевагою гальмового процесу (повільне замикання й закріплення
позитивних умовних реакцій і відносне легке утворення гальмових умовних реакцій);
інерційний, у якого як позитивна, так і негативна реакція виникали й усталювалися важко
і повільно.
Ця класифікація в основному збігалася з класифікацією типів темпераменту І.П.
Павлова. Збудливий тип відповідав невтримному, тормозний тип - слабкому, лабільний врівноваженому. Деякі розбіжності були з інерційним типом: І. П. Павлов ведучим і
позитивним для цього типу властивістю вважав врівноваженість нервових процесів, а А.Г.
Іванов-Смоленський - інертність нервових процесів.
Надалі в кожнім з виділених їм типів А. Г. Іванов-Смоленський виділив підтипи,
що зв'язувалися з умовами життя і вихованням. Тепер він відійшов від розуміння типів
темпераменту І. П. Павловим, який вважав їх уродженими. Один з підтипів був названий
умовно збудливим, котрий виник у результаті того, що дитина, знаходячись раніше в
несприятливих умовах, не одержав належних гальмових корекцій поведінки. Інший
підтип був названий умовно гальмовим: у дітей цього підтипу гальмування трохи
переважає над збудженням не від слабості останнього, а внаслідок деякого
перевантаження гальмовими навичками поводження, виробленими в процесі домашнього
виховання.
В істинно збудливому підтипі минулого виділені три варіанти: а) збудження

переважає, але обидва процеси інтенсивні; б) збудження переважає на тлі слабкої
виразності гальмування; в) збудження інертне і тому повільно поступається місцем
нормальному умовному гальмуванню.
Три варіанти були виділені й в істинно гальмовому типі:
а) слабкий дратівливий процес викликає швидкий розвиток позамежного
(охоронного) гальмування і на цьому тлі різні види умовного гальмування виникають
відносно легко;
б) слабкий дратівливий процес дає можливість легко розвитися позамежному
гальмуванню, до навіть і на цьому тлі явно виступає недостатність умовного гальмування:
в) слабість дратівливого процесу не одержує відображення у швидкості замикання
умовного зв'язку, але виявляється в її нестійкості, у підвищеної гальмованості; при спробі
одержати той чи інший різновид умовного гальмування надовго зникають позитивні
зв'язки, що при цьому повільно і з працею відновлюються, що дає підставу говорити про
інертність гальмового процесу. Останню варіацію гальмового типу А. Г. ІвановСмоленський назвав «мімозним» типом, тобто
типом з підвищеною гальмовою
активністю.
В інерційному типі їм були виділені два різновиди: а) з міцними умовними
зв'язками: б) з хитливими зв'язками, що з'являються та зникають.
Відмінною рисою класифікації А. Г. Іванов-Смоленського є повне ігнорування їм
властивості сили нервової системи.
М.І. Красногорський побудував свою класифікацію типів не на співвідношенні
збудження і гальмування, а виходячи зі співвідношення коркових і підкіркових впливів і
зв'язаних з ними першою і другою сигнальною системою, маючи при цьому у виді, що
роздратування і гальмування - це єдиний процес, що характеризує ступінь збудливості
(інтенсивність збудження). Він теж розрізняв чотири типи:
1) сильний, оптимально збудливий, врівноважений швидкий (сангвінічний чи
центральний тип);
2) сильний, оптимально збудливий, врівноважений, повільний (флегматичний чи
корковий тип);
3) сильний, підвищено збудливий, невтримний, неврівноважений (холеричний чи
підкірковий тип);
4) слабкий, понижено збудливий, неврівноважений (меланхолійний чи
анергетичний тип).
Для підкіркового типу, пише М.І. Красногорський, характерними є наступні
особливості:
а) сильні умовні рефлекси, що швидко змінюються слабкими;
б) сильно виражені міжсигнальні реакції;
в) схильність до розвитку крайніх фазових гальмових станів застійного характеру
(зрівняльної, парадоксальної, ультрапарадоксальної і гальмової фаз парабіозу, за М.Є.
Введенським).
Для коркового типу характерна: а) нормальна швидкість утворення міцних
умовних рефлексів великої величини, що відповідають силі подразника;
б) швидке вгасання і відновлення умовних рефлексів;
в) швидке утворення міцних гальмових реакцій;
г) високий контроль над природженими реакціями й емоціями.
Центральному типу (з врівноваженою корою і підкіркою) характерно наступні
особливості:
а) швидке утворення стійких умовних рефлексів з короткими латентними
періодами і великою величиною;
б) відповідність величини рефлексу силі роздратування;
в) слабкий прояв міжсигнальних реакцій;
г) нетривалість фазних станів як наслідок високої рухливості;

д) швидка зміна гальмових станів оптимальним рівнем збудження в тих самих
клітках кори;
е) швидке вгасання і відновлення умовного рефлексу;
ж) швидке утворення гальмових реакцій (діференціровки, умовного гальмування);
з) висока гальмова сила і стійкість у часі.
Анергетичний тип теж відбиває рівновага між корою і підкіркою, тільки на більш
низькому функціональному рівні. Для нього характерно:
а) низькі умовні і безумовні рефлекси;
б) часте порушення рівноваги між збуджувальними і гальмовими станами;
в) уповільнене утворення умовних рефлексів;
г) виражене зовнішнє гальмування, схильність до застиглих гіпнотичним
(парабіотичним) фазам:
д) знижена діяльність першої і другий сигнальних систем;
е) швидка стомлюваність, відсутність реакції на інтенсивні і тривалі роздратування.
Незважаючи на старанність розробки цієї класифікації вона, як і класифікація А.Г.
Іванов-Смоленського, не одержала широкого поширення через багатьох уразливих місць.
Так, заперечуючи наявність двох процесів - збудження і гальмування, М.І.
Красногорський говорить про порушення рівноваги між ними; в одних випадках він
оперує характеристиками тільки умовних рефлексів, в інші - характеристиками і станів, і
нервових процесів. Крім того, їм не використовується поняття про властивості нервової
системи, через що вся класифікація носить феноменологічний, описовий характер. А це не
дає можливості узагальнювати закономірності, що виявляються, при використанні інших
методик і розкривати причини тої чи іншої поведінки. У той же час його спроба зв'язати
загальні типи вищої нервової діяльності зі спеціально-людськими типами
(співвідношенням першої і другий сигнальний систем) представляється цікавої і
потребуючий подальших зусиль з боку дослідників.
Оригінальний підхід до класифікації типів вищої нервової діяльності запропонував
П.В. Симонов. «Ще при житті І. П. Павлова, - пише він, - було помічено особливе
відношення слабкого (меланхолійного) типу до реакції страху, сильного невтримного
(холерика) - до люті, сангвініка - до радості, а флегматика виявився взагалі не схильним
до бурхливого емоційного реагування. Оскільки саме ці три емоції: страх, лють і
задоволення мають найбільш чітке структурне представництво в мозку вищих ссавців,
цілком імовірно, що тип нервової системи даної істоти, її неповторний індивідуальний
склад характеру значною мірою визначається співвідносною силою церебральних систем
страху, ...люті... і радості. Ці три параметри представляються найбільш істотними для
побудови нової класифікації типів вищої нервової діяльності тварин, а можливо, і
людини».
Звідси з'явилися і формули темпераменту за П.В. Симоновим:
Гнів > Радість > Страх - найбільше близько холеричному темпераменту;
Радість > Гнів > Страх - ближче до сангвініка;
Страх > Радість > Гнів - ближче до меланхоліка.
4. Опис типів темпераменту І. Кантом і підхід В. Вундта.
І. Кант дав формальний опис чотирьох типів темпераменту, які він поділяв на дві
групи. Сангвінічний і меланхолійний типи темпераменту він розглядав як темпераменти
почуття, а холеричний і флегматичний як темпераменти дії (з погляду сучасних підходів
можна, перші зв'язати з емоційністю як характеристикою темпераменту, а другі - з
активністю). Наділив темперамент психологічним змістом.
Сангвінік визначається І. Кантом як людина веселої вдачі, яка є гарним
співрозмовником, вміє і любить спілкуватися, легко заводить друзів. Він повний надій і
віри в успіх усіх своїх починань. Безтурботний і поверхневий, може додавати чомусь
надмірно велике значення і відразу забувати про це назавжди. Якщо засмучується, то не

має глибоких негативних емоцій і швидко утішається. Обіцяє і не виконує своїх обіцянок,
тому що не обмірковує заздалегідь, чи здатний він їх виконати. Він - грішник: щиро
кається у своїх гріхах, легко забуває про своє каяття і грішить знову. Робота його швидко
стомлює, а заняття, яким він віддається, скоріше є для нього грою, чим серйозною
справою.
Меланхолік характеризується І. Кантом як людина похмура. Він недовірливий і
повний сумнівів, готовий в усьому бачити привід для тривоги і побоюванні. Остерігається
давати обіцянки, тому що детально продумує всіх труднощів, зв'язані з їх виконанням.
Порушити ж дане слово він не може: йому це неприємно. Він рідко веселиться і не
любить, коли веселяться інші.
Холерик - це запальна людина. Він легко дратується і впадає в лють, але також
легко і відходить, особливо якщо йому уступають. Дуже активний: почавши що-небудь
робити, діє енергійно, однак цього запала йому вистачає не надовго: у нього немає
терпіння і витримки. Воліє керувати іншими. Честолюбний, любить брати участь різних
церемоніях, хоче, щоб його усі хвалили тому оточує себе підлесниками. Турбота про
інших людей і великодушність у нього показні, тому що він любить тільки себе.
Намагається виглядати розумніше, ніж є насправді, і увесь час боїться, що інші це
зрозуміють. Холеричний темперамент більше, ніж інші типи, викликає протидія з боку
навколишніх, тому І. Кант вважає, що його власники є нещасливими людьми.
Флегматик - це холоднокровний, не піддающаяся афективним спалахам людина.
Його недоліком є схильність до бездіяльності (лінь) навіть у ситуаціях, що настійно
вимагають активності. Але, почавши щось робити, обов'язково доводять справа до кінця.
Розсудливий, має принципи і сприймається як мудра людина. Нечуттєвий до нападок, не
зачіпає марнославства інших людей, а тому уживчивий. Однак може підкорити своїй волі
волю інших людей, причому непомітно для них. И. Кант вважав цей тип темпераменту
самим удалої.
Поступово серед вчених усе більш міцніло переконання в тім, що властивості
темпераменту найбільше чітко виявляються в тих формах поведінки, що безпосередньо
зв'язані з енергетичними витратами організму - зі способами накопичення і витрати
енергії і кількісних характеристик цих процесів. Тому більшість дослідників
темпераменту звертали увагу насамперед на емоційні і моторні реакції індивіда, особливо
підкреслюючи їхню силу (інтенсивність) і протікання в часі. Класичним прикладом такого
підходу може служити типологія темпераментів В. Вундта. Він розумів темперамент як
схильність до афекту, що знайшло вираження в наступному тезі: темперамент для емоції
те ж, що збудливість для відчуття. Виходячи з такого розуміння, В. Вундт виділив дві
біполярних властивості темпераменту - силу і швидкість зміни (стабільністьнестабільність) емоції (почуття), підкреслюючи тим самим значення енергетичної
характеристики індивіда (таблиця 1).
Таблиця 1
Класифікація темпераментів (за В. Вундтом)
Сила відчуттів
Швидкість зміни почуттів
сильні
слабкі
Швидка
Холерик
Сангвінік
Повільна
Меланхолік
Флегматик
Сильні емоційні реакції в сполученні з емоційною нестабільністю утворять
холеричний темперамент, невелика сила емоційних реакцій у сполученні з їхньою
нестабільністю утворять сангвінічний темперамент, тощо.
Таким чином, В. Вундт відійшов від описового підходу до типів темпераменту,
виділивши дві характеристики, що можуть бути обмірювані. Звідси опис типів
темпераменту може ґрунтуватися не тільки на умоглядних висновках, але і на об'єктивних
даних. Він же висловлював і важливу думку про те, що кожен темперамент має свої
позитивні і негативні сторони.
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Тема № 12: Темперамент
Семінарське заняття 2 Темперамент
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про темперамент.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:

1. Психологічні (факторні) теорії темпераменту:
2. Типологія темпераментів за Г. Хеймансом і Е. Вірсме;
3. Уявлення про темперамент Г. Айзенка;
4. Вивчення темпераменту з використанням факторного аналізу;
5. Відмовлення від вивчення типів темпераменту Б.М. Теплова.
Методичні вказівки:

1. Психологічні (факторні) теорії темпераменту
Найбільш розповсюджені в психології теорії типів темпераменту зазнавали гострої
критики не тільки тому, що автори більшості з них, ґрунтуючись на конституціональній
теорії, займалися пошуками безпосередніх і спрощених зв'язків між статурою і типом
темпераменту. Не менш різко критикувалося лежаче в основі цих типологій, але в
дійсності не одержало підтвердження припущення про те, що природні явища, у тому
числі психічні особливості, реально існують у своїх крайніх формах. Як випливає з
типологічних концепцій, психічні характеристики можна «розкласти по поличках» чи
розділити на чітко розрізняються групи. Однак відомо, що майже всі, що спостерігаються
в природі явища розподіляються по так називаної нормальної кривої (кривої Гауса),
відповідно до якої кожна властивість у більшості людей виявляється в його середнім
значенні, у те час як крайні прояви зустрічаються рідко; у розглянутих же типологіях саме
вони знаходяться в центрі уваги дослідників. Розходження в інтенсивності кожної
властивості є безупинними. Тому всі спроби різкого поділу індивідів на групи по
властивостях штучні і довільні, вважає Я. Стреляу.
Позитивною реакцією на цю критику, що виникла вже на початку XX століття,
стали дослідження темпераменту, що зводяться до «чистого» психологічній опису (чи
характеристиці) властивостей темпераменту, що абстрагується від будівлі і функції
організму. Однієї з перших з'явилася теорія темпераменту, що належить голландським
психологам Г. Хеймансу й Е. Вирсме.
2. Типологія темпераменту за Г. Хеймансом й Е. Вірсме
Автори цієї теорії, прагнучи уникнути всяких посилань на конституцію і докорів у
відсутності об'єктивності, чим грішили майже усі типології темпераменту, розробили
спеціальний опитувальник, що містить 90 питань, і з його допомогою обстежували майже
2500 осіб (дорослих та дітей). На підставі отриманих результатів вони виділили три
основні, біполярні характеристики темпераменту:
1. Емоційність - відсутність емоційності. Ця властивість визначається виміром
частоти і сили емоційних реакцій стосовно ситуацій, що викликали ці реакції.
2. Активність - пасивність. Підставою для оцінки цієї властивості є активність у
праці», у школі чи будинку, спосіб проведення дозвілля (активний - пасивний),
відношення до обов'язків (виконує завдання негайно - відкладає їх.
3. Первинна функція - вторинна функція. Люди з розвитий первинною функцією
сильно і негайно реагують на стимули навколишнього середовища, причому ефект цих

реакцій швидко вгасає. Навпроти, в індивідів, що характеризуються вторинною функцією,
первісна реакція на подразник є слабкої, потім вона поступово підсилюється і зберігається
більш тривалий час; тому обличчя такого типу часто називають персеверативними (від
англ. perseverance - стійкість, наполегливість, завзятість. Дослідники іноді звертають увагу
на аналогію між первинною функцією і екстраверсієй, вторинною функцією і
інтроверсієй. Так, люди з перевагою первинної функції (екстраверти, за термінологією Г.
Айзенка) оцінюються як імпульсивні, що легко примиряються, що знаходяться в
постійному русі, жартівливі, поверхневі, з легкістю встановлюють контакт з оточенням.
Індивіди з перевагою вторинної функції (інтроверти) - люди серйозні, спокійні, витримані,
замкнуті, педантичні, сумлінні, схильні до депресії.
У результаті відповідного комбінування цих трьох характеристик одержуємо
вісьмох різних типів темпераменту, що схематично представлені в таблиці.
Таблиця.
Типологія темпераментів (за Г. Хеймансом й Е. Вврсме)
Функція
Емоційність
Активність
первинна (П)
Темперамент
чи вторинна (В)
+
+
П
Сангвінічний
+
+
В
Флегматичний
+
П
Холеричний
+
В
Захоплюючийся
+
П
Аморфний
+
В
Апатичний
П
Знервований
В
Сентиментальний
Прагнучи до більш докладного і разом з тим об'єктивній характеристиці трьох
основних параметрів, Г. Хейманс і Е. Вірсма обчислили кореляції 90 показників, оцінених
за даними, отриманим методом анкетування. Провівши досить складний для свого часу
статистичний аналіз, заснований на інтеркореляціях обмірюваних показників, автори
впритул підійшли до факторного аналізу - статистичному методу, застосування якого
вплинуло на подальші дослідження темпераменту.
Б. Уявлення про темперамент Г. Айзенка.
Очевидні недоліки популярних на Заході темпераментних теорій Е. Кречмера та К.
Юнга спробував «виправити» англійський психолог Г.Айзенк, що запропонував
розглядати міології затих двох учених як систему з чотирьох координат.
Першу координату утворить об'єктно-суб'єктна орієнтація (від максимальної
екстраверсії до максимальної інтроверсії). Другою координатою є шкала норми патології. Середні величини патології (психічних відхилень) утворять неврози, сильні психози. Третя координата - шкала «маніакально-депресивний психоз - шизофренія».
Середина цієї шкали представлена нормальними психічними станами. Для одного типу
темпераменту нормальні стани являють собою синтонію (мінімально виражену
циклотимію) і власне циклотимію, для іншого - дистонію і шизотимію. Середні величини
психічних відхилень утворять, відповідно, істерію і психастенію, а максимальні маніакально-депресивний психоз і шизофренію. Четверта координата утворена трьома
типами статури: пікничним, атлетичним і лептосомним.
Достоїнствами цих уявлень Г. Айзенка є, по-перше, підведення фізіологічної бази
під чисто психологічні типи К. Юнга і, по-друге, те, що всі психологічні прояви нормальні і патологічні - розглядаються як континууми значень, а не як крайні групи. Але
й у цьому випадку одна з координат, що відноситься до типів статури, залишається
дискретної.
Виходячи з опису поведінки екстравертів і інтровертів - з одного боку, і осіб з

високим і низької нейротизмом - з іншого боку, Г. Айзенк будує свою модель типів
темпераменту. Тип темпераменту, відповідно до цього автора, являє собою один з
чотирьох квадратів при перетинанні двох ортогональних шкал: 1) екстраверсія інтроверсія і 2) емоційна стабільність-лабільність. Перша шкала характеризує індивіда з
боку «відкритості» зовнішньому світу, друга - з боку його емоційної стійкості.
Сполучення емоційної стійкості з екстраверсії Г. Айзенк ототожнює з типом сангвініка:
емоційної лабільності і екстраверсії - з типом холерика; емоційної стійкості з інтроверсієй
- з типом флегматика, а емоційної лабільності з інтроверсієй - з типом меланхоліка.
3. Вивчення темпераменту з використанням факторного аналізу.
Однієї з перших спроб визначення структури темпераменту за допомогою
факторного аналізу були дослідження англійського психолога С. Берта. Їм
використовувався перелік з первинних емоцій (інстинктів), складений У. Мак-Даугалом:
гнів, страх, ніжність, цікавість, почуття безпеки, дружелюбність, задоволення, відчуття
неприємності, статевий потяг, відраза і покірність.
С. Берт досліджував прояв цих емоцій у різних груп, головним чином, у
нормальних і невротичних дітей у віці 9-12 років, і на підставі факторного аналізу
отриманих результатів виділив три фактори темпераменту:
- фактор І: загальна емоційність (емоційна нестійкість);
- фактор ІІ: стеничні (експресивні) емоції -астенічні (загальмовані) емоції;
- фактор ІІІ: позитивні емоції - негативні емоції.
Погляди С. Берта на структуру темпераменту, вивченню якого він присвятив
близько 30 років, не одержали поширення. Це порозумівається, видимо, тим, що їм не
були розроблені діагностичні методи, за допомогою яких можна було б вимірювати
виділені фактори. Крім того, із приводу його досліджень висувалися деякі методологічні
заперечення
Дж. Гілфорд запропонував так називану 13-факторну теорію, що зовсім інакше
визначає структуру темпераменту. Він склав чотири анкети для дослідувань властивостей
темпераменту; остання з них, що є деяким синтезом трьох попередніх, містить близько
400 питань. Охопивши анкетуванням тисячі випробуваних, автор прийшов до висновку,
що все різноманіття властивостей, що складають у сукупності поняття темпераменту,
можна звести до 13 факторів, що утворять відносно стійку характеристику індивіда. Ці
фактори не зв'язані з інтелектуальними здібностями і. як правило, не піддаються значним
змінам під впливом соціального досвіду. Саме це дало підставу Дж. Гілфорду віднести
виділені їм фактори до темпераменту, а не до особистості, що, будучи більш широким
поняттям, охоплює крім темпераменту, ще й інші параметри.
Нижче даються короткі характеристики 13 факторів, що утворять, за Гілфордом,
структуру темпераменту, описуючи для кожного тільки один з полюсів. Назва і
характеристики другого полюса будуть протилежними.
1. Загальна активність. Індивід енергійний, швидко рухається і швидко працює,
заповзятливий, іноді імпульсивний.
2. Домінантність. Індивід домагається своїх прав і відстоює їх перед іншими
людьми, наполегливий, шукає можливості стати лідером, не боїться суспільних контактів,
схильний відкрито виражати свої думки.
3. Мужність. В індивіда переважають типово чоловічі, як професійні, так і
повсякденні, інтереси, не дуже емоційний, уміє ховати свої почуття, рідко піддається чи
страху випробує відраза, не викликає симпатій у навколишніх.
4. Впевненість у собі. Індивід упевнений, що він визнаний іншими людьми,
покладається на себе, врівноважений у спілкуванні, удоволений своїм положенням, не
замикається в собі.
5. Спокій (самовладання). Індивід спокійний, бадьорий, не піддається дратівливості
й утомі, уміє швидко зосередитися на проблемі.
6. Товариськість. Індивід схильний до дружнього спілкування, формальним і

неформальним контактам, часто виступає як лідер, не боязкий і не соромливий, не шукає
самоти.
7. Рефлексивність. Індивід замислений, рефлексивний, схильний до
філософствування і мрійності, самоаналізу й аналізу інших, допитливий.
8. Депресія. Емоційно і фізично подавлений; перебуває в постійному страху і
тривозі, настрої мінливі, виявляє упертість.
9. Емоційність. Індивід з легко збудливими емоціями, що, раз виникнувши,
зберігаються надовго, хоча поверхневі й інфантильні.
10. Стриманість. Індивід стриманий, добре володіє собою, скоріше серйозний, чим
безтурботний, має почуття відповідальності.
11. Неупередженість. Індивід об'єктивно і реалістично підходить до проблемам,
чуйний до змін у відношенні навколишніх, здатний забувати про себе, не схильний до
підозрілості, дуже вразливий.
12. Доброзичливість. Індивід привітний, м'який у звертанні, не виявляє ворожості,
не схильний принижувати інших, не виявляє агресивності.
13. Терпимість (кооперативністъ). Індивід не виявляє схильності до критики,
довірливий, звернений до інших більше, ніж до себе.
Подальші дослідження факторної структури темпераменту показали, які виділені
Дж. Гілфордом фактори не є незалежними друг від друга, що вони утворять деякі
зв'язування (системи). Учениця Гілфорда К. Лоуелл, користаючись трьома анкетами свого
вчителя, проводила дослідження з групою, що складається приблизно з 200 студентів
молодших курсів. Значення, отримані для окремих факторів, були знову піддані
кореляційному, а потім і факторному аналізу; іншими словами, був проведений
факторний аналіз другого порядку. Отримані в такий спосіб фактори, числа яких
дорівнювало чотирьом, були названі суперфакторами:
Були виділені 4 суперфактори:
фактор І: запальність - стриманість;
фактор ІІ: реалізм,
фактор ІІІ: емоційність:
фактор ІV: соціальна адаптуємость.
Ці фактори незалежні друг від друга, про що свідчить відсутність кореляції між
ними. Таким чином, індивід, що володіє визначеною характеристикою по одному з
зазначених факторів, може займати будь-як позицію у відношенні інших. К. Лоуелл
приводить метод оцінки факторів другого порядку, виділених на основі анкети Дж.
Гілфорда, однак нею не були розроблені такі анкети, що дозволяли б проводити
діагностику темпераменту. Можливо, з цієї причини її концепція не викликала великого
інтересу серед психологів-практиків.
Великим успіхом користалася факторна концепція структури темпераменту,
розроблена Л. Терстоном. Вихідним пунктом його досліджень також стала концепція 13
факторів Дж. Гілфорда.
Провівши факторний аналіз тих же даних, що були отримані К. Лоуелл, але
застосувавши інші прийоми факторного аналізу. Л. Терстон виділив сімох факторів
другого порядку і назвав їх основними. Характеристика виділених їм факторів дається
нижче тільки по одному полюсі.
1. Активні. Такі індивіди швидко працюють, навіть якщо немає необхідності
поспішати і швидко рухаються, нетерплячі, навіть якщо потрібно зберігати спокій;
постійно в дії, схильні до поспішності. Як правило, багато говорять, ходять, пишуть.
2. Енергійні. Фізично бадьорі індивіди, займаються спортом, люблять роботу,
особливо на повітрі і потребуючу мускульних зусиль. Віддають перевагу всякої фізичної
активності, що супроводжується великими енергетичними витратами.
3. Імпульсивні. Настрій безтурботне і легковажне, швидко приймають рішення,
дуже легко переходять від однієї задачі до іншої, діють під впливом хвилинних спонукань.

4. Домінантні. Схильні керувати іншими людьми, брати на себе відповідальність,
ініціативні - хоча в дійсності не завжди домінують у даній групі, - охоче виступають
привселюдно й організують усякі товариські заходи.
5. Стабільні. Індивіди, для яких характерно незворушний, рівний настрій , у
критичні моменти зберігають спокій, мають здатність розряджатися, навіть у
несприятливих умовах легко зосереджуються, без праці переривають незакінчену чи
роботу продовжують її, коли вимагає ситуація.
6. Соціабельні. Люблять знаходитися в компанії, легко заводять знайомства,
покладливі, доброзичливі, схильні до співробітництва, приємні в спілкуванні.
7. Рефлексивні. Схильні до міркувань, віддають перевагу теоретичній діяльності
практичної, часто займаються самоспостереженням, звичайно спокійні, добре працюють у
самоті, люблять діяльність, що вимагає точності, більш планують, чим реалізують
намічене.
Таким чином, факторні концепції темпераменту виділяють деяку безліч
властивостей - факторів, що дозволяють більш-менш вдало описати темперамент. Як
вважають прихильники цих концепцій, знати темперамент індивіда - значить визначити
властиве йому значення кожного з факторів, що входять у структуру темпераменту.
Зображуючи графічно типове для даного індивіда значення кожного фактора, одержують
так називаний профіль темпераменту, у якому відбиваються отримані оцінки по усіх
вимірах, а також відносини між ними. Кожен індивід має свій характерний профіль.
Як відзначає Я. Стреляу, метод вивчення темпераменту за допомогою факторного
аналізу має істотні вади. У різних авторів кількість і якість виділюваних факторів різне,
хоча вихідний матеріал, що утворить основу для виділення факторів, у принципі
залишається незмінною. Як правило, дослідники розходяться вже у вихідному пункті;
тобто у виборі даних; підметів факторному аналізу. Це приводить до того, що одержувані
структури темпераменту істотно відрізняються друг від друга. Власне, цей недолік уже
закладений у самому методі факторного аналізу, у якому мається кілька математичних
прийомів, що дозволяють виділити визначені фактори; але саме це і може приводити до
різних результатів. Цей метод занадто довільний, багато в чому залежить від інтуїції і
наполегливості дослідника, що намагається одержати потрібний для нього результат не
тим, так іншим способом факторного аналізу.
Традиції американських психологів у вивченні темпераменту за допомогою
факторного аналізу були збережені і в наступні роки. А. Басі і Р. Пломін, що розробили
популярну в сучасній американській психології концепцію темпераменту, вважають, що в
ньому повинні насамперед
відбиватися; стильові особливості поведінки, його
експресивні, а не змістовні аспекти. Однак щоб конкретна риса могла вважатися
темпераментної, на думку цих авторів, необхідна наявність ще чотирьох умов:
1)
спадкоємна обумовленість;
2)
стабільність її прояву протягом усього життя;
3)
мати адаптивне значення, тобто сприяти біологічному пристосуванню;
4)
виявлятися у тварин.
А. Басі і Р. Пломін виділяють три характеристики (властивості) темпераменту:
емоційність, активність і соціабельність. Їхня самостійність і незалежність друг від друга
була підтверджена факторним аналізом.
Емоційність виражається, на думку цих авторів, у легкості виникнення афективних
реакцій і оцінюється за їхньою інтенсивністю.
Активність характеризується загальним енергетичним рівнем (людина завжди
зайнята, любить рухатися, часто квапиться, має швидку мову й енергійні рухи). Про таку
людину говорять: «Не може сидіти на місці».
Соціабельність зв'язана з потребою в афіліації (бажанні постійно знаходитися серед
людей).
Американські вчені А. Томас і С. Чесс під темпераментом теж мають на увазі стиль

поведінки. Але їхній думці, темперамент не може характеризуватися ні змістом, ні
мотивацією, ні успішністю діяльності. У дітей першого років життя вони виділили дев'ять
незалежних друг від друга характеристик поведінки:
1) рівень активності (моторні характеристики, рухливість під час годівлі, купання,
співвідношення активного і пасивного поведінки протягом дня);
2) ритмічність (ступінь передбачуваності часу появи поведінкових реакцій,
наприклад поява почуття голоду, і тривалість стану в часі, наприклад тривалість сну);
3) наближення чи видалення (особливості емоційних і рухових реакцій на нові
стимули);
4) адаптивність (реакція на нову ситуацію, чи на ту, що змінюється);
5) інтенсивність реакції незалежно від її якості і спрямованості;
6) поріг реактивності (рівень стимуляції, необхідний для появи реакції незалежно
від її якості і сенсорної модальності;
7) настрій (співвідношення радісного стану і стану незадоволеності);
8) відвлекаємость (ефективність дії нових стимулів для зміни поводження);
9) тривалість уваги і наполегливість (здатність продовжувати діяльність,
незважаючи на труднощі в її здійсненні).
Г. Типи темпераменту (акцентуації характеру) за К. Леонгардом.
Для клінічних цілей К. Леонгард розробив описовий метод оцінки темпераменту.
Відповідно до його представлень, існують наступні основні типи темпераменту:
1) гіпертимічний, що характеризується посиленою спрагою діяльності, наявністю
оптимістичних рис у поведінці, ініціативністю, підвищеною мовною активністю, жвавістю
і веселістю;
2) дістимічний, характерний для пасивної людини зі зниженою мовною активністю
і сповільненістю дій;
3) лабільний-афективно-лабільний, котрий характеризує людей з різкою зміною
гіпертимічних і дістимічних станів;
4) афективно-екзальтований, котрий характерний для людей, що легко приходять у
захват від радісних подій і в повний розпач від сумних.
Ця типологія, знайдена емпіричним шляхом, призначена для клінічних цілей і
повинна використовуватися з великою обережністю для характеристики темпераменту
здорових людей. І все-таки не можна не відзначити, що і серед останніх можуть
зустрічатися особи з вираженими особливостями одного з цих чотирьох типів.
Таким чином, поступове вивчення темпераменту перейшло від визначення типів до
виявлення ступеня виразності тих чи інших його властивостей. Люди стали поділятися не
за типами темпераменту, а за його окремими властивостями. У швейцарського психолога
К. Юнга й американського психолога Г. Айзенка це екстраверсія - інтроверсія, в іншого
американського психолога С. Діамонда - рівень активності і переважний емоційний тон, у
Н. Д. Левітова - емоційна збудливість, у В. Д. Небиліцина - загальна активність і
емоційність.
Наявність у вкрай акцентованому виді типів темпераменту навряд чи можна взяти
під сумнів. Так, прикладом холериків можуть бути О.В. Суворов і О.С. Пушкіна,
сангвініків - М.Ю. Лермонтов і Наполеон Бонапарт, меланхоліків - П.І. Чайковський і М.
В. Гоголь, флегматиків - М.І. Кутузов і І. А. Крилов. Про О. В. Суворова очевидці
говорили, що він не знав спокою і робив враження людини, що жадає робити відразу
сотню справ. Він не ходив, а бігав, не їздив, а скакав, не обходив стілець, що стоїть на
шляху, а перестрибував через нього. На противагу Суворову вражав своїм спокоєм і,
здавалося б, повною відсутністю здатності хвилюватися з приводу будь-чого, І. А. Крилов.
Розповідали, що над диваном, на якому він проводив значний час висіла важка картина,
що була погано укріплена і грозила от-от упасти. Коли знайомі, що приходили до Івана
Андрійовичу, звертали його увагу на небезпеку, який він піддається, байкар незворушно
завіряв їх, що, за його точних розрахунках, картина, у випадку падіння, не зачепить його,

тому він може спокійно продовжувати лежати на дивані. Різні прояви темпераменту
можна знайти й в описах літературних героїв. Обломів, наприклад, своїм поводженням
дуже нагадує І. А. Крилова.
Відомий психофізіолог В. М. Русалов на основі концепції властивостей нервової
системи запропонував наприкінці
1980-х рр. своє трактування властивостей
темпераменту Ця концепція заслуговує на увагу, оскільки в ній враховувалися досягнення
сучасної фізіології. Русалов, виходячи з теорії функціональної системи П. К. Анохіна, що
включає чотири блоки - збереження, циркулювання і переробки інформації (блок
аферентного синтезу), програмування (прийняття рішень), виконання і зворотного зв'язку,
- виділив чотири зв'язані з ними властивості темпераменту, що відповідають за чи широту
вузькість аферентного синтезу (ступінь напруженості взаємодії організму із
середовищем), легкість переключення з однієї програми поводження на іншу, швидкість
виконання поточної програми поводження і чутливість до розбіжності реального
результату дії з його акцептором.
Відповідно до цим традиційна психофізіологічна оцінка темпераменту змінилася і
замість двох параметрів - активності і чутливості - були виділені вже чотири компоненти:
ергичність (витривалість), пластичність, швидкість і емоційність (чутливість). Усі ці
компоненти темпераменту, на думку Русалова, біологічно і генетично обумовлені. Так,
темперамент залежить від властивостей нервової системи, а вони, у свою чергу, повинні
розумітися як основні характеристики функціональних систем, що забезпечують
інтегративну, аналітичну і синтетичну діяльність мозку, усієї нервової системи в цілому.
З погляду даної концепції темперамент - це психобіологічна категорія в тім змісті
слова, що його властивості не є цілком ні уродженими, ні залежними від середовища.
Вони, але вираженню автора даної концепції, являють собою «системне узагальнення»
генетично заданих індивідуальних біологічних властивостей людини, що, «включаючи в
самі різні види діяльності, поступово трансформуються й утворять незалежно від змісту
самої діяльності узагальнену, якісно нову індивідуально стійку систему інваріантних
властивостей».
Відповідно до двох основних видів людської діяльності - предметною діяльністю і
спілкуванням - кожне з виділених властивостей темпераменту повинне розглядатися
окремо, оскільки передбачається, що в цих видах діяльності вони виявляються по-різному.
Так, на думку Русалова, психологічною характеристикою темпераменту є не самі по собі
властивості нервової чи системи їхнє сполучення, а типові особливості протікання
психічних процесів і поводження, що дані властивості породжують. Наприклад,
активність, як властивість темпераменту, у пізнавальних психічних процесах виявляється
в тім, наскільки людина в стані зосередитися на визначеному об'єкті або його аспекті. У
свою чергу, темп виявляється в тім, наскільки швидко протікають відповідні психічні
процеси.
Збудливість, тормозимість і переключаємість характеризують швидкість
виникнення і припинення того чи іншого пізнавального чи процесу його переключення з
одного об'єкта на іншій. Наприклад, деякі люди повільно включаються в інтелектуальну
чи діяльність переключаються з однієї теми на іншу. Інші швидко чи запам'ятовують
згадують інформацію. Тут також варто мати на увазі, що зазначені особливості не
визначають здатності людей.
З огляду на основні властивості темпераменту, Я. Стреляу дає наступні
психологічні характеристики основних класичних типів темпераменту.
Сангвінік. Людина з підвищеною реактивністю, але при цьому активність і
реактивність у нього врівноважені. Він жваво, збуджено відгукується на усе, що залучає
його увагу, має живу міміку і виразні рухи. По незначному приводі він голосно регоче, а
несуттєвий факт може сильно його розсердити. За його обличчям легко угадати його
настрій, відношення до чи предмета людині. У нього високий поріг чутливості, тому він
не зауважує дуже слабких звуків і світлових подразників. Володіючи підвищеною

активністю і будучи дуже енергійним і працездатної, він активно приймається за нову
справу і може частку працювати, не стомлюючись. Здатний швидко зосередитися,
дисциплінований, при бажанні може стримувати прояв своїх почуттів і мимовільні
реакції. В нього швидкі рухи, гнучкість розуму, спритність, швидкий темп мови, швидке
включення в нову роботу. Висока пластичність виявляється в мінливості почуттів,
настроїв, інтересів і прагнень. Сангвінік легко сходиться з новими людьми, швидко звикає
до нових вимог і обстановки, без зусиль не тільки переключається з однієї роботи на іншу,
але і переучується, опановуючи новими навичками. Як правило, він у більшому ступені
відгукується на зовнішні враження, чим на суб'єктивні образи і представлення про минуле
і майбутнє, тобто є екстравертом.
Холерик. Як і сангвінік, відрізняється малою чутливістю, високою реактивністю й
активністю. По в холерика реактивність явно переважає над активністю, тому він
неприборканий, нестриманий, нетерплячий, запальний. Він менш пластичний і більш
інертний, чим сангвінік. Звідси - велика стійкість прагнень і інтересів, велика
наполегливість, можливі утруднення в переключенні уваги; він скоріше екстраверт.
Флегматик має високу активність, що значно переважає над малою реактивністю,
малою чутливістю й емоційністю. Його важко чи розсмішити засмутити. Коли навколо
голосно сміються, він може залишатися незворушним; ірг великих неприємностях
залишається спокійним. Звичайно в нього бідна міміка, рухи невиразні й уповільнені, так
само як мова. Він неметкий, із працею переключає увага і пристосовується до нової
обстановки, повільно перебудовує навички і звички. При цьому він енергійний і
працездатний. Відрізняється терплячістю, витримкою, самовладанням. Як правило, важко
сходиться з новими людьми, слабко відгукується на зовнішні враження. За своєю
психологічній суттю він інтроверт.
Меланхолік. Людина з високою чутливістю і малою реактивністю. Підвищена
чутливість при великій інертності приводить до тому, ч незначний привід може викликати
в нього сльози, він надмірно уразливий, болісно чуттєвий. Міміка і рухи його невиразні,
голос тихий, так бажання бідні. Звичайно він невпевнений у собі, боязкий, найменші
труднощі змушу його опускати руки. Меланхолік неенергійний, ненаполегливий, легко
стомлюється малопрацездатен. У нього увага легко відвлекається, хитлива, уповільнений
темп усіх психічних процесів. Більшість меланхоліків інтроверти.
Єдиної концепції темпераменту і його типів ученим створити так і не вдалося. У
цьому відношенні показової є таблиця, складена К. Конрадом, у якій приведені
класифікації конституціональних типів, знайдені їм у 31 автора. Збігів у цих
класифікаціях практично немає. Але ж коли говорять про темперамент, до цих типів
додають ще різні психологічні характеристики. Отже, розбіжності між авторами будуть
ще великими.
Зрештою виправдалася думка А. Бена, що вважав темпераменти «непотрібною
традицією старої і безглуздої вигадки», а також О.Ф. Лазурського, що писали, що
«навчання про темпераменти в даний час уже віджило своє століття».
4. Відмовлення від вивчення типів темпераменту в психофізіологічній школі Б.М.
Тєплова
В.С. Мерліна підхід розглядав темперамент наступним чином: вивчати необхідно
приватні прояви темпераменту - темпераментні властивості.
В. С. Мерлін вважав, що
поняття темпераменту повинне бути не вихідною передумовою, а кінцевим результатом
розробки теорії темпераменту. Вихідною же передумовою цієї теорії повинне бути опис
ознак, по яких можна було б відрізнити темперамент від інших індивідуальних
психологічних особливостей.
В.С. Мерлін вважав, що тип темпераменту залежить від загального типу нервової
системі і відносив до конституціонального типу. Однак таку характеристику
темпераменту він вважав недостатньої і висував ряд інших ознак.

Першою основною ознакою темпераменту В.С. Мерлін вважав обумовленість його
властивостями нервової системи. Далі він називав наступні особливості, які можна
віднести до властивостей (характеристикам) темпераменту: регулюють динаміку
психічної діяльності в цілому; характеризують особливості динаміки окремих психічних
процесів; мають стійкий характер протягом тривалого часу; знаходяться в строго
закономірному співвідношенні, що характеризує тип темпераменту. Інакше кажучи,
ознаками темпераменту є його уродженість, стабільність прояву, вплив на динаміку
психічної діяльності людини, наявність визначеного комплексу властивостей (красіса), що
обумовлює той чи інший тип темпераменту. Крім того, до властивостей темпераменту він
відносив особливості емоційно-вольової сфери.
Однак на практиці усі звелося до вивчення окремих темпераментних властивостей,
до яких В. С. Мерлин відносив сензитивність, реактивність, активність, співвідношення
реактивності й активності, темп реакцій, пластичність-ригідність, екстравертованістьінтровертованість.
В. С. Мерлин вважав, що способи дослідження, що застосовуються, типів нервової
системи не можна вважати достатніми. На його думку, вони в кращому випадку
установлюють фактично існуючу сукупність типологічних особливостей, що
спостерігається в даної чи людини стохастичний зв'язок (при використанні статистичних
методів на групі людей). Психологічну функціональну взаємозалежність властивостей
нервової системи таким шляхом установити не можна. Тому існуючої типології нервової
системи випливає, але думці В. С. Мерлина, вважати лише попередніми.
Дійсно, наявність у людини тих чи інших типологічних особливостей ще не означає,
що усі вони входять у той самий типологічний комплекс. Можуть бути особливості,
нейтральні стосовно типологічного комплексу. Тому треба знати, на що і яким образом
впливає дана типологічна особливість і як її вплив погодиться з впливом інших
типологічних особливостей, що маються в даної людини. Тільки тоді можна виносити
судження про тім, чи мається в нього який-небудь типологічний комплекс, тобто
сполучення типологічних особливостей, що обумовлюють ступінь прояву того чи іншого
психофізіологічного феномена (схильності, здатності, вольового якості і т.п. ).
З погляду В.С. Мерліна, під типом варто розуміти не просте сполучення
типологічних особливостей, а сполучення, що супроводжується закономірними зв'язками
між ними. При цьому він вважав найбільш ймовірним, що не тип залежить від сполучення
типологічних особливостей, а навпаки, властивості, особливості їхнього прояву залежать
від типу. Свою точку зору він підкріплює посиланням на факти зв'язку типологічних
розходжень з біохімічними показниками, гормональною діяльністю, обміном речовин, з
особливостями статури. Таким чином, В.С. Мерлін від типів вищої нервової діяльності
переходить у своїх представленнях до конституціональних типів, у яких відбиваються
морфологічні і біохімічні особливості людини.
Тому основним напрямком у вивченні властивостей нервової системи і
темпераменту стало встановлення зв'язку між якимись типологічними особливостями
властивостей нервової системи й окремих характеристик (властивостями) темпераменту.
Більш послідовну позицію займав Б.М. Тєплов. Він відзначав небезпеку змішання
двох понять - типу поведінки і типу як комплексу властивостей нервової системи (точніше
- комплексу типологічних особливостей прояву цих властивостей). Він підкреслював, що
вони не можуть бути просто «накладені» один на одного. «З одного боку, - писав він, - у
типових картинах поведінки може виявлятися визначений комплекс властивостей
нервової системи, з іншого боку - навчання про типи як комплексах властивостей
потрібно саме для того, щоб науково розібратися в картинах поведінки».
Варто підкреслити, що коли говорять про тип, мають на увазі інтегральну
характеристику, що відбиває комплекс (сполучення) декількох властивостей. Тим часом
ряд авторів говорять про «сильний тип нервової системи», «слабкому типі нервової
системи», «інертному типі» і т.п. , будуя в такий спосіб класифікацію типів лише по одній

типологічній особливості прояву будь-якої властивості нервової системи. При цьому
доводиться, що сила-слабість це не полярні прояви тієї самої властивості, а різні
властивості. Таке використання поняття «тип» некоректності і походить від ігнорування
фізіологічної сутності властивостей нервової
чи системи від її ототожнення з
психологічними проявами цих властивостей.
У лабораторії Б. М. Тєплова склалася визначена методологія вивчення властивостей
нервової системи, чіткий виклад якої дано Б. Д. Небиліциним. Одним з фундаментальних
положень цієї методології є вимога вивчення властивостей нервової системи, а не типів
вищої нервової діяльності. На думку. В. Д. Нєбиліцина, «класифікація типів вищої
нервової діяльності, створена на основі навчання про властивості як би в розвиток цього
навчання, з'явилася насправді , як показав досвід застосування цієї класифікації у
фізіології і психології, очевидним кроком назад у порівнянні з оригінальної і найвищою
мірою плідною ідеєю про основні властивості нервової системи... Занадто часто справа
зводилася саме до розподілу контингенту випробуваних по чотирьох «типах» і лише в
кращому випадку виділенню ще декількох проміжних «типів». У цих умовах число
«чотири неминуче здобувало деякий містичний відтінок».
Дійсно, орієнтація тільки на чотири типи вищої нервової діяльності (до речі, що
існує дотепер у підручниках з фізіології, психології і педагогіки) стала гальмувати
розвиток диференціальної психофізіології. Були виявлені такі сполучення типологічних
особливостей (сильний, неврівноважений з перевагою гальмування над збудженням;
слабкий з перевагою гальмування й ін.), що не могли бути віднесені ні до однієї з варіацій
павловської класифікації типів. Ще більш ускладнилася проблема, коли в лабораторії
Б.М. Теплова стали постулувати нові властивості нервової системи: лабільність,
динамічність, концентрованість. Тому Б. М. Теплов вважав, що на даному етапі вивчення
проблеми більший науковий зміст має виявлення типологічних особливостей прояву
властивостей нервової системи, чим визначення «типів». Він справедливо думав, що ніяка
науково обґрунтована класифікація типів неможлива доти , поки не будуть вивчені в
деталях питання, що відносяться до базису цієї класифікації - властивостям нервової
системи.
Виходячи з цього В.Д. Небиліцин думав, що «центральною проблемою «навчання
про типи» є поки аж ніяк не застосування готової типологічної схеми до дослідження
питань прикладного характеру, а попереднє детальне вивчення природи і змісту основних
властивостей нервової системи, визначення їхньої структури і характеру взаємин (їхньої
сполучуваності) і лише як результат усього цього - постановка питання про можливі
комбінації властивостей нервової системи, у тому числі «типових» комбінаціях, і про
класифікацію типів нервової системи, якщо така узагалі виявиться можливої».
На жаль, ця задача - пошук «типових» сполучень типологічних особливостей
прояву властивостей нервової системи - у лабораторії Теплова-Небиліцина так і
залишилася невирішеної.
В. Д. Небиліцин, а слідом за ним і В. М. Русалов виділяють у темпераменті дві
підструктури: загальну активність і емоційність. Перша підструктура як компонент
включається, за В.М. Русаловим, у більш високоорганізовану структуру - інтелект, а друга
- у характер.
Викладена вище позиція школи Б.М. Теплова на словах не означала остаточне
відмовлення від розгляду «типів». Але, відкладаючи вивчення цього питання на
невизначене майбутнє, фактично в лабораторії Б.М. Теплова відмовилися від вивчення
павловських типів вищої нервової діяльності як теоретично, так і методично
(умовнорефлекторні методики вивчення властивостей нервової системи були замінені на
методики; зв'язані з реакціями людини на різні стимули). Правда, в останні роки
робляться спроби відродити вивчення типів темпераменту, зв'язавши їх з павловськими
спеціально людськими типами (за перевагою першої чи другої сигнальної системи), і ті й
інше - із властивостями нервової системи.
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План проведення заняття:
І Порядок проведення вступу
Англійський психолог Г. Айзенк запропонував розглядати темперамент як систему з
чотирьох координат.
Першу координату утворить об'єктно-суб'єктна орієнтація (від максимальної
екстраверсії до максимальної інтроверсії). Другою координатою є шкала норми патології. Середні величини патології (психічних відхилень) утворять неврози, сильні психози. Третя координата - шкала «маніакально-депресивний психоз - шизофренія».
Середина цієї шкали представлена нормальними психічними станами. Для одного типу
темпераменту нормальні стани являють собою синтонію (мінімально виражену
циклотимію) і власне циклотимію, для іншого - дистонію і шизотимію. Середні величини
психічних відхилень утворять, відповідно, істерію і психастенію, а максимальні маніакально-депресивний психоз і шизофренію. Четверта координата утворена трьома
типами статури: пікничним, атлетичним і лептосомним.
Достоїнствами цих уявлень Г. Айзенка є, по-перше, підведення фізіологічної бази
під чисто психологічні типи К. Юнга і, по-друге, те, що всі психологічні прояви нормальні і патологічні - розглядаються як континууми значень, а не як крайні групи. Але
й у цьому випадку одна з координат, що відноситься до типів статури, залишається
дискретної.
Виходячи з опису поведінки екстравертів і інтровертів - з одного боку, і осіб з
високим і низької нейротизмом - з іншого боку, Г. Айзенк будує свою модель типів
темпераменту. Тип темпераменту, відповідно до цього автора, є одним з чотирьох
квадратів при перетинанні двох ортогональних шкал: 1) екстраверсія - інтроверсія і
2) емоційна стабільність-лабільність. Перша шкала характеризує індивіда з боку
«відкритості» зовнішньому світу, друга - з боку його емоційної стійкості. Сполучення
емоційної стійкості з екстраверсії Г. Айзенк ототожнює з типом сангвініка: емоційної
лабільності і екстраверсії - з типом холерика; емоційної стійкості з інтроверсією - з типом
флегматика, а емоційної лабільності з інтроверсією - з типом меланхоліка.
ІІ Порядок проведення основної частини

Здобувачі вищої освіти на навчальному занятті проводять методику Г. Айзенка та
визначають особливості свого типу темпераменту.
ІІІ Порядок проведення заключної частини
В групі необхідно наприкінці заняття обговорити утруднення, які виникають при
застосуванні методики.
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План проведення заняття:
І Порядок проведення вступу
Темперамент розглядається В.М. Русаловим як система формальних поведінкових
змін, що відображають різні блоки функціональної системи в розумінні П.К. Анохіна.
Число вимірювань та їх зміст відповідає 4-х блокової структури функціональної системи:
- аферентний синтез відповідає ергічність;
- блок програмування - пластичність;
- блок виконання - темпу;
- зворотний зв'язок - емоційної чутливості.
Кожен вимір складається з двох підвимірів:
- об'єктивно орієнтованого;
- суб'єктивно орієнтованого (або комунікативного).
Вони пов'язані з двома головними сферами взаємодії людини з середовищем: з
предметним світом і суспільством. Відповідно, виділяються наступні 8 параметрів
темпераменту (в авторській термінології):
1. Предметна ергічність характеризується рівнем потреби в освоєнні предметного
світу, спрагою діяльності, прагненням до розумової і фізичної праці, прагненням
залученості в трудову діяльність.
2. Соціальна ергічність - рівень потреби в соціальних контактах, спрага освоєння
соціальних форм діяльності, прагнення до лідерства, товариськість, залученість в
соціальну діяльність.
3. Пластичність - ступінь легкості перемикання з одного предмета діяльності на
інший, швидкість переходу з одних способів мислення на інші, в процесі взаємодії з
предметним середовищем, прагнення до різноманітності форм предметної діяльності.
4. Соціальна пластичність - ступінь легкості перемикання в процесі спілкування з
однієї людини на іншу, схильність до різноманітності комунікативних програм,
різноманітності кількості готових (неусвідомлюваних, імпульсивних) форм соціального
контакту.
5. Темп - швидкість виконання окремих операцій, швидкість предметно-рухових
актів при виконанні предметної діяльності.

6. Соціальний темп - швидкісні характеристики рухових актів у процесі спілкування
(швидкість мови при спілкуванні тощо).
7. Емоційність - емоційна чутливість до розбіжності (розбіжності) між задуманим,
очікуваним, планованим і результатами реального предметного дії, чутливість до невдач у
роботі.
8. Соціальна емоційність - емоційна чутливість в комунікативній сфері: чутливість
до невдач у спілкуванні, до оцінок оточуючих людей.
Опитувальник структури темпераменту (ОСТ), який розроблено В.М. Русаловим,
служить для діагностики темпераментних особливостей людини. Опитувальник структури
темпераменту використовується для діагностики властивостей «предметно-діяльнісного» і
«комунікативного» аспектів темпераменту. Складається з 105 питань. У тесті передбачена
невелика контрольна шкала, призначена для виявлення тенденції досліджуваного давати
соціально-бажані відповіді.
Існують дві форми цього опитувальника: розрахований на дорослих від 18 до 55
років (Дорослий-ОСТ), і підлітків від 13 до 17 років (Дитячий-ОСТ). Була проведена
стандартизація ОСТ на досить великій вибірці досліджуваних з урахуванням їх віку.
Психометрична перевірка показала, що опитувальник темпераменту В. М. Русалова
володіє високою ретестовою надійністю і валідністю. Опитувальник може бути однаково
ефективно використаний як при індивідуальному, так і при груповому тестуванні.
ІІ Порядок проведення основної частини
Здобувачі вищої освіти на навчальному занятті проводять методику ОСТ та
визначають особливості свого типу темпераменту.
ІІІ Порядок проведення заключної частини
В групі необхідно наприкінці заняття обговорити утруднення, які виникають при
застосуванні методики.
Тема № 13: Характер
Семінарське заняття 1 Характер
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про характер.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1. Характер і темперамент.
2. Природні і соціальні передумови характеру.
3. Виховання і формування характеру
Методичні вказівки:

1. Характер і темперамент
Від природи людина одержує лише можливості розвитку у визначеному напрямку.
Вони полягають в анатомічних і фізіологічних особливостях мозку й ендокринної системи
дитини, що народжується. На цій основі розвиваються індивідуальні особливості людини,
зокрема його темперамент. Темпераментом називаються стійкі індивідуальні особливості
особистості, що виражаються в динаміку психічних процесів і дій.
До рис темпераменту відносяться сила чи слабість переживання почуттів і бажань,
їхня чи глибина поверховість, чи стійкість мінливість настрою, прискорений чи
уповільнений темп виконання дій і протікання психічних процесів, чи легкість
утрудненість переходів від спонукань до вчинків, велика чи активність пасивність, що
виявляється людиною при зіткненні з перешкодами.
Як було сказано вище, навчання про різні темпераменти виникло ще в далекій
давнині, в античному світі. Уже тоді розрізняла чотири типи темпераменту. Це типи:
холеричний, меланхолійний, флегматичний, сангвінічний.
Характер, як і темперамент, виявляє залежність від фізіологічних особливостей
людини. Властивості темпераменту накладають свій відбиток на прояви характеру,
визначаючи динамічні особливості їхнього виникнення і протікання. У кінцевому рахунку

риси темпераменту і характеру утворять практично нероздільний сплав, що обумовлює
загальний вигляд людини, інтегральну характеристику його індивідуальності. Видатний
знавець людської психології, яким був французький письменник Стендаль, описуючи
щиросердечні властивості холерика, відзначав: «Підвищена вразливість, рухи різкого і
рвучкі, враження настільки ж швидкі і настільки ж мінливі, як у сангвініків, але оскільки
кожне враження відрізняється більшою силою, воно здобуває тепер більш владний
характер. Полум'я, що пожирає людину жовчного темпераменту, породжує думки і потяги
більш самодостатні, більш виняткові, більш непостійні. Воно додає йому майже постійне
почуття тривоги. Без праці почуття щиросердечного благополуччя, що дається сангвініку,
йому зовсім незнайоме; він знаходить спокій тільки в самій напруженій діяльності. Лише
при великих рухах, коли чи небезпека труднощі жадають від його всіх його сил, коли він
у кожну мить цілком і цілком усвідомить цю небезпеку і труднощі, може подібна людина
насолоджуватися існуванням».
Особливості темпераменту можуть протидіяти чи сприяти розвитку визначених
сторін характеру. Флегматику сутужніше, ніж холерику чи сангвініку, сформувати в себе
ініціативність і рішучість. Для меланхоліка серйозна проблема - подолання боязкості і
тривожності. Формування характеру, що здійснюється в групі високого рівня розвитку,
створює сприятливі умови для розвитку в холериків більшої стриманості і
самокритичності, у сангвініків посидючості, у флегматиків - активності.
5. Природні і соціальні передумови характеру
Виникнення властивостей характеру, його природа, можливість чи неможливість
його зміни є предметом давніх дискусій психологів і нерідко приводом для категоричних
суджень, властивих повсякденній свідомості.
Соціальної зрілості індивід досягає, володіючи системою сформованих рис
характеру. Цей процес протікає непримітно, і людині здається, що таким, як зараз, він був
завжди. Так виникає думка, що риси людського характеру дані йому від природи, є
уродженими. Твердження це є дуже розповсюдженим: «він від природи боягуз і
негідник», чи «схильність до неправди ? його уроджена властивість», чи навіть
«спадковість у нього така ? у дядька пішов». Справді - в одній родині, в одних начебто
умовах виховуються два брати. Різниця між ними усього два-три року, і в одній школі
учаться, і батьки до них, загалом , однаково відносяться, а хлопці в усьому різні,
характером нітрохи один на одного не схожі. Звідси вже недалеко до висновку, що
характер даний людині від народження.
Чим же пояснити, що життя «чеканить» особистість людини навіть у подібних
умовах по різних зразках? Насамперед треба визнати, що «вихідний матеріал» дійсно в
різних людей неоднаковий.
Людина народжується з різними особливостями функціонування головного мозку,
ендокринної системи. Ці особливості не психологічні, а фізіологічні, але вони виступають
як перші причини того, що ті самі
впливи на дітей можуть викликати різний
психологічний ефект. Вони визначають умови, у яких буде розвиватися психіка
особистості.
До холериків відносили енергійних, запальних, «жагучих» людей. Меланхоліками
називалися боязкими, нерішучими, смутні, флегматиками - повільні, спокійні, холодні,
«розумові». До сангвініків зараховували гарячих, рухливих, веселих, живих людей.
Опис різних темпераментів, даний в античній науці, так само як назви й основні
ознаки чотирьох темпераментів, збереглися до нашого часу. Ці розходження у
фізіологічних умовах - лише перша причина розходжень характерів людей.
Треба мати на увазі і те, що «подібні умови життя» (навіть в одній родині) поняття дуже і дуже відносне. Один той факт, що старший брат звик вважати себе
старшим і в чомусь перевершувати молодшого брата, що дивиться на нього знизу нагору і
шукає в нього чи захисту бунтує проти деспотизму первістка, створює далеко не подібні
обставини, що сприяють чи перешкоджають формуванню таких рис характеру, як чи

зарозумілість дбайливість, чи відповідальність байдужність, чи самовідданість заздрість.
Однак разом з тим існує багато інших умов, що не є ідентичними. Зміна
матеріального становища в родині за два-три років, що пройшли між народженням першої
і другої дитини, і зміни у відносинах усередині родини (частенько молодшого більше
балують), і гарні друзі, що зустрілися на шляху одного брата і не зустрілися іншому, і
різні по своєму педагогічному таланті вчителя - усе це сприяє зародженню різних чи
якостей особливостей особистості.
Коли для космічного корабля визначають траєкторію польоту, досить незначного
відхилення у визначенні вихідних даних (напрямку початкової швидкості і т.п.), щоб ця
незначна помилка привела до фатальних наслідків ?корабель прилетить зовсім не туди,
куди він був спрямований. Так і з людиною. Десь у дитинстві допустили порівняно
несуттєву помилку у вихованні - і на крутій орбіті життя вже в дорослої людини
з'являються риси характеру, що заводять його в тупик, заважають йому і його близьким
жити.
Характер - багато в чому результат самовиховання. У характері акумулюються
звички людини. Характер виявляється в діяльності людей, але в ній же він і формується.
Якщо чи юнак дівчина прагнуть виховати в себе самокритичність як чорту характеру,
вони повинні надходити самокритично. А це значить, що вони повинні непримиренно
відноситися не тільки до чужих, але і до своїх помилок, не «замазувати» їх, не закривати
на них ока. Як писав російський психолог П.П. Блонський, «вчитися жити можна лише
живучи відповідним чином».
Побут, умови життя в родині, не говорячи вже про працю і навчання, ? школа
людських характерів. Перед педагогами і родителями постійно коштує відповідальна
задача: вчасно помічати найменші зміни в характері дітей і, приймаючи їх в увагу,
здійснювати свою лінію поводження і виховання. Імовірно, немає більшої небезпеки для
виховної роботи, чим шаблон, застосовуваний як педагогічний прийом. Це особливо
нетерпимо в тих випадках, коли варто здійснювати індивідуальний підхід до дитини.
Однак ті самі педагогічні впливи можуть вести до протилежних результатів, якщо
вони застосовуються до людей з різними індивідуальними особливостями. Це аксіома
методики виховної роботи.
Відмовлення від шаблона у вихованні особистості дитини припускає творчий
підхід до питань формування характеру. Нехай на цьому шляху можуть бути допущені
помилки, але серйозне, вдумливе нетрафаретне рішення буде плодотворніше педагогічних
штампів, якщо судити не за результатами окремих дій («домоглися від дитини те-те»), а
по кінцевому підсумку всього процесу формування характеру.
Отже, характер не даний людині від природи. Немає характеру, якого не можна
було б скорегувати. Посилання на те, що «у мене такий характер, і я нічого не можу із
собою поробити», психологічно зовсім неспроможні. Кожна людина відповідає за всі
прояви свого характеру, і в стані зайнятися самовихованням.
Якщо немає основ виводити особливості характеру з фізіологічної, природної
схильності до їх появи (хоча і варто брати до уваги природні передумови формування
характеру), то тем менше можливостей затверджувати його спадкоємне походження.
Вивчення однояйцевих близнюків, у яких спадкоємний фонд анатомофізіологічних властивостей ідентичний, свідчить про яскраво виражену тотожність
темпераменту близнюків, але не характеру. Випадки виховання однояйцевих близнюків у
різних родинах свідчать про нетотожності їх характерів.
Що проникнули в масову печатку зведення про те, що поза залежністю від
прижиттєво складаються, будь-яких і істотно розрізняються умов в однояйцевих
близнюків нібито виникають свідомо однакові смаки, пристрасті і риси характеру, є дуже
сумнівними. У різних умовах і обставинах при тих самих спадкоємних передумовах
можуть скластися не тільки різні, але і прямо протилежні властивості характеру.
Отже, характер - прижиттєве придбання особистості, що включається в систему

суспільних відносин, у спільну діяльність і спілкування з іншими людьми, і тим самим
отримує свою індивідуальність.
В історії психології існувало чимало теорій, що ставили характер у залежність від
форми черепа, будови обличчя, конституції (будівлі, структури тіла тощо) і тим самим
намагавшихся намітити шлях дешифрування чорт характеру, ті є по деяких зовнішніх
ознаках діагностувати характер людини. Різні системи визначення характеру виростали з
практичних нестатків і відбивали потреби суспільства уже фактично з часів античності.
Вже Аристотель і Платон пропонували визначати характер людини по фізіономії. В
основу їх характерології лягла гіпотеза настільки ж фантастична, як наївна.
Пропонувалося відшукувати в зовнішності людини риси подібності з якою-небудь
твариною, а потім ототожнювати його характер з характером цієї тварини. Так, по
Аристотелю, товстий, як у бика ніс, позначає лінь, широкий ніс з великими ніздрями, як у
свині, - дурість, ніс, як у Лева, - важливість, волосся тонкі, як вовна в кіз, овець і зайців, боязкість, волосся тверді, як у Львів і кабанів, - хоробрість.
Відгомони цієї і подібний їй фізиогномічних систем визначення характеру ми
знаходимо, наприклад; у середньовічного сірійського письменника Абуль-Фараджа Бар
Ебрея. У його книзі містяться наступні вказівки: «Людина з товстою і короткою шиєю
схильний приходити в лють, подібно буйволу... Довга і тонка шия - ознака боязкості. Така
людина полохлива, як олень... Той, у якого дуже маленька шия, підступний, подібно
вовку».
У XVІІІ столітті придбала популярність фізіогномічна система І.К. Лафатера, що
вважав, що людська голова є «дзеркало душі», і вивчення її будівлі, конфігурації черепа,
міміки є основний шлях для пізнання людського характеру. Лафатер залишив ряд
дотепних спостережень над обличчями знаменитих людей, зібраних у його книзі
«Фізіогноміка», зовсім позбавленої наукового значення, але дуже цікавої. Так,
характеризуючи Ігнатія Лойолу, що був спочатку солдатом, а потім став засновником
релігійного ордена єзуїтів, Лафатер убачав войовничість у гострому контурі обличчя і губ,
а єзуїтство в носі, що винюхівають, і лицемірно напівопущених очних століттях. Про генія
Ґете, на думку Лафатера, найбільшою мірою свідчить його... ніс, що «знаменує
продуктивність, смак і любов - словом, поезію». Ніякий науковий метод спостереження
Лафатер запропонувати не міг, і його фізіогноміка носила белетристичний характер.
(Примітно, що фізіогномічна проникливість не допомогла пастору Лафатеру угадати в
солдаті-мародері, своєму випадковому співрозмовнику, убивцю. Під час бесіди мародер
застрелив знаменитого фізіогноміста).
Після смерті Лафатера нове характерологічне навчання одержало назву френологія
(від гречок. «френ» - розум). Френологія зв'язана з ім'ям німецького лікаря Ф.Галля. В
основі навчання Галля лежало твердження, що усі властивості характеру мають свої
строго спеціалізовані центри в півкулях головного мозку. Ступінь розвитку цих якостей
знаходиться в прямої залежності від величини відповідних частин мозку. А тому що, по
переконанню Галля, кісти черепи повинні точно відповідати опуклостям і западинам
мозку, того одного погляду на череп чи людини простого обмацування «шишок» голови
нібито було достатнє, щоб визначити його щиросердечні якості.
Галлем були складені спеціальні френологічні карти, де поверхня черепа
розбивалася на 27 ділянок і кожному з них відповідала визначена щиросердечна якість,
наприклад, обережність і передбачливість, схильність до жорстокості й убивства,
підступництво, сталість, наполегливість і впертість, тощо.
Тим часом, навіть якби окремі щиросердечні якості і риси були закладені в
звивинах мозку (що не має під собою основ), те було б неможливо визначити їхня
наявність по опуклостях черепа. Анатомічні розкриття незабаром переконливо показали,
що опуклостям мозку аж ніяк не відповідають опуклості черепа. Череп не відлитий за
формою мозку, як думали френологи.
Настільки ж ненауковим був і метод, яким створювалася френологічна карта. Для

цієї мети вивчалися скульптурні чи мальовничі портрети знаменитих людей і
встановлювався зв'язок між найбільш видатними їхніми здібностями і якостями характеру,
з одного боку, і найбільш видатними опуклостями черепа - с іншої. Однак як еталон
суцільно і поруч використовувалися портрети таких міфічних і легендарних людей, як
біблійний Мойсей, святий Антоній, Гомер, достовірних зображень яких не збереглося, і
багато хто інші. У результаті цього геніальність Рафаеля доводилася, наприклад, за
черепом одного священика, помилково прийнятому за череп великого художника.
Але головне все-таки не в цьому. Представлення про те, що такі складні
психологічні особливості, як риси характеру, можуть точно розміщатися у визначених
ділянках мозку, відбивало ранній етап знань про роботу великих півкуль мозку і було
відкинуто пізнішими фізіологічними і психологічними дослідженнями.
Фантастичні домисли Галля про центри психічних здібностей ненаукові. Однак
його ідея про те, що різні ділянки мозку відповідальні за психологічні властивості і
процеси, не була позбавлена змісту. Важлива була загальна природньонаукова
спрямованість френології при всій її очевидній помилковості. Однак усі донаукові теорії,
що склалися в XІX столітті і раніш, представляють зараз лише історичний інтерес.
Сучасні ідеологи расизму реставрують ветхі фізіогномічні й інші їм подібні
психологічні «теорії» і намагаються довести «неповноцінність» представників тих рас і
народів, що для них вигідно оголосити «неповноцінними», ставлячи в залежність
властивості характеру людини від кольору шкіри, твердості волосся, тощо.
В даний час ні антропологія, ні анатомія, ні психологія не мають у своєму
розпорядженні ніякими скільки-небудь достовірні дані про те, що характер людини
залежить від будівлі тіла, форми черепа, конфігурації обличчя, кольору волосся і шкіри,
довжини кінцівок, тощо.
Ч.Дарвін у своїй книзі «Про вираження почуттів у людини і тварин» писав про те,
що для фізіогноміста необхідно знать, «що кожен індивідуум скорочує переважно тільки
визначені мускули обличчя, випливаючи своїм особистим схильностям, ці мускули
можуть бути сильніше розвиті, і тому лінії і зморшки обличчя, утворені їх звичайним
скороченням, можуть зробитися більш глибокими і видними».
Ці ідеї Дарвіна з'явилися підставою для вишукувань багатьох психологів, що стали
будувати свої фізіогномичні вчення на описі і тлумаченні вираження обличчя і стани його
м'яких тканин. Складалися своєрідні фізіогномичі довідники з психологічним
тлумаченням міміки.
Підкреслювалося, наприклад, що піднята верхня губа, вивернута назовні (у силу
чого борозна, що йде від носа до губ, робиться глибше, а крила носа піднімаються), додає
обличчю вираження уболівай. Такі риси обличчя типові для людей зі смутним,
незадоволеним і дратівливим характером. Якщо верхня губа піднята тільки з одного боку,
оголюючи в той же час зуби, то на обличчі з'являється жорстока, що виражає чи
ненависть кидає виклик посмішка. А обличчя, на якому така посмішка спостерігається
часто, здобуває вираження жорстокості і дикості. Затверджувалося, що опускання кутів
губ додає обличчю вираження суму, а опускання губ у більш сильному ступені позначає
презирство. При цьому подовжується борозна, що йде від носа до кута губ, і, охоплюючи
відповідний кут, утворить довкола нього складку. Ця ознака презирства, як вважалося,
зустрічається в людей гордовитих, гордих, повних почуття власного достоїнства і
свідомості переваги над іншими.
Ці спостереження у визначеному змісті відрізняються від різних фантастичних
побудов Лафатера, Галля й ін. Очевидно, існує відома залежність між звичним
вираженням обличчя людини і складом його характеру. Так, приміром, портрети кисті
Рокотова, Боровиковського, Сурикова, Крамського, Рєпіна, Сєрова явно передають у
вираженні обличчя риси і характеру людини.
Однак ця залежність між звичним вираженням обличчя людини і складом його
характеру відносна. Те чи інше вираження обличчя, складки і зморшки можуть мати не

одну, а багато причин виникнення. Так, наприклад, фізіогномісти звичайно відзначають,
що відкритий злегка рот при трохи опущеній щелепі - ознака дурості. Однак причиною
тому може бути і хвора носоглотка, і глухота, і напружена увага.
Для визначення характеру відому роль грає уважне вивчення зовнішності, у тому
числі і звичному вираженні обличчя людини. Однак зовнішній вигляд людини не може
сам по собі бути джерелом вичерпних зведень про його характер.
3. Виховання та формування характеру
Накладаючи відбиток на зовнішність людини, характер одержує своє найбільш
яскраве вираження в його вчинках, поводженні, діяльності. Про характер варто судити в
першу чергу на підставі вчинків людей, у яких найбільше повно відбивається їхня
сутність.
Система звичних дій і вчинків - фундамент характеру людини. Від аналізу вчинків
до синтезу їх у характері, у психологічному вигляді особистості і від зрозумілого
характеру до вже передбаченого і вже очікуваним учинкам - такий шлях проникнення в
сутність індивідуального характеру.
Людина по самій своїй істоті діяльний. У структуру людської діяльності входять як
різні мимовільні, автоматизовані рухи (міміка, жестикуляція, хода, тощо), так і навмисні
дії більшого чи меншого ступеня складності. Рухи і дії, виконання яких стає у визначених
умовах потребою для людини, як відомо, називаються звичками. Самий удалий портрет не
дає стільки зведень про характер людини, як його звичні дії і рухи.
І усе-таки вирішальні, об'єктивні і незаперечні дані про характер людини дають не
ці мимовільні дії і рухи людини і не риси його зовнішнього вигляду, а його свідомі і
навмисні дії і вчинки.
Характер не дається людині від народження. Він складається під впливом життя і
виховання. Вирішальну роль у формуванні характеру грає виховання.
Разом з тим характер має свої фізіологічні основи. Кожна дитина народиться на
світло з визначеним типом нервової системи. Цей тип і визначає характер його реагування
на впливи навколишнього середовища. Так, деякі діти реагують на зовнішні впливи жваво
і швидко, енергійно, інші - повільно, спокійно і навіть в'януло. Ця манера реагування,
обумовлена природженими особливостями типу вищої нервової діяльності, поступово, у
міру росту дитини, змінюється під впливом життєвих умов і виховання.
У залежності від особливостей природженого типу нервової системи діти по
різному сприймають виховні впливи. Цим і порозумівається, що формування характеру в
дітей протікає неоднаково: в одних - відносно легко, в інших же - важко і суперечливо. От
чому у формуванні характеру необхідно використовувати різноманітні методи виховання.
Розглянемо основні з них.
Найважливішу роль у вихованні характеру грає праця. Дитини треба привчати до
праці із самого раннього віку. Елементарні трудові обов'язки повинні мати місце вже в
іграх дошкільника. Дитина повинна стежити за цілістю і чистотою іграшок, за порядком у
своєму куточку. З віком трудові доручення необхідно поступово ускладнювати (турбота
про кімнатні квіти, витирання пилу, застелення постелі, покупка продуктів у магазині,
допомога в готуванні їжі, тощо). Звільнення дітей від трудових обов'язків негативно
позначається на формуванні їхнього характеру.
Щоб праця, виконувана дітьми в школі і будинку, був ефективним методом
виховання характеру, необхідно його контролювати. Треба заохочувати прояву в праці
дітей таких рис, як наполегливість, завзятість, ініціативність, сумлінність, працьовитість.
І, навпаки, варто бороти з проявами ліні, безвідповідальності, несумлінності й інших
негативних якостей.
При вихованні характеру в школі варто використовувати метод впливу через
колектив. Колектив однолітків спонукає до поліпшення успішності, до культурного росту,
самовдосконаленню, якщо при цьому колектив сильний і добре організований.
У вихованні характеру не менш важливе значення має особистий приклад батьків і

вчителів, а також приклад видатних людей минулого і сьогодення.
Уже з дошкільного віку діти вибирають собі ідеал людини, що їм подобається і
якому вони прагнуть наслідувати. Ніж старше дитина, тим вище і досконаліше його ідеал.
Прагнення дітей наслідувати свого ідеалу варто використовувати у вихованні
характеру. Треба тактовно допомогти дитині обрати ідеал, що дійсно заслуговує того, щоб
йому наслідували.
Як уже було згадано вище, характер також виховується на прикладах життя і
діяльності видатних людей минулого і сьогодення. Тому корисно знайомити дітей з
життям видатних учених, письменників, майстрів мистецтва, суспільних діячів. Це не
тільки розширює кругозір, але і впливає на характер дітей.
Характер також виховується на прикладі літературних героїв, творів мистецтва,
кіно і театру. Обговорення переглянутих кінокартин, мультфільмів, спектаклів,
прочитаних книг допомагає дітям правильно розуміти характери героїв, оцінювати їхні
вчинки і дії, виділяти те, що заслуговує наслідування.
Ще одним з важливих методів виховання характеру є правильна організація
режиму життя. Режим повинний бути пристосований до умов життя дитини в родині і
його навчанні в школі. Розпорядок дня допомагає дитині устигати виконувати свої
обов'язки по будинку, готувати уроки, відпочивати на свіжому повітрі. При цьому він
завжди бадьорий і життєрадісний.
Одним з ефективних методів виховання характеру є фізичне виховання.
Сприятливий вплив на фізичний розвиток і духовний вигляд дітей роблять систематичні
заняття фізкультурою і спортом, рухливі ігри, туристичні походи.
На виховання характеру великий вплив роблять заохочення і покарання. У
заохоченні і покаранні виражається оцінка вчинків, дій, поводження дитини з боку
батьків, учителів, однолітків.
Заохочення (схвалення, похвала, нагорода) варто застосовувати тільки в тому
випадку, якщо дитина у своїх учинках, діях, поводженні безкорисливо прагнув досягти
гарних результатів. Не можна застосовувати заохочення як плату за зусилля дитини
зробити корисна справа. Застосування мір заохочення жадає від батьків, учителів,
вихователів великого такту й обережності, а також обліку індивідуальних особливостей
дітей.
При вихованні характеру дитини приходиться прибігати і до покарань (зауваження,
осудження, попередження, догана, осуд, позбавлення задоволень і розваг). Застосування
покарання не повинне перетворюватися в знаряддя придушення особистості дитини, у
насильство над нею. Міра покарання повинна бути справедливої, треба домагатися, щоб
дитина зрозуміла свою провину. Тільки в цьому випадку покарання дає позитивний
педагогічний ефект. Мірами покарання також варто користатися обережно, з огляду на
особливості дітей.
Цінним методом виховання характеру є самовиховання. Це свідома, завзята робота
над собою з метою удосконалювання і формування таких рис характеру, що необхідні для
плідної діяльності і щасливого життя. Метод самовиховання може бути використаний у
шкільному, підлітковому і юнацькому віці, а також дорослими людьми. Людина може сам
виховувати свій характер, виправляти його недоліки, розвивати волю і високі моральні
якості.
Такі основні методи виховання характеру. Варто пам'ятати, що формування
характеру являє собою складний, тривалі і важкий процес. Батькам, педагогам,
психологам необхідно пам'ятати, що повноцінний характер формується в системі
правильної організації виховання. По цьому батькам варто не тільки створювати необхідні
умови для нормального розвитку дітей, але і приділяти максимальну увагу формуванню
їхніх духовних якостей.
Таким чином, характер має соціальну природи, тобто залежить від світогляду
людини, змісту і характеру його діяльності, від соціальної групи, у якій він живе і діє, від

активної взаємодії з іншими людьми.
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Тема № 13: Характер
Семінарське заняття 2 Характер
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про характер.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:

1. Поняття про характер. Визначення характеру.
2. Структура і види характеру.
3. Акцентуація рис характеру.
Методичні вказівки:
1. Поняття характеру. Визначення характеру.
В перекладі з грецького «характер» - це «карбування», «прикмета». Дійсно, характер
- це особливі прикмети, що здобуває людина як член суспільства. Подібно тому, як
індивідуальність особистості виявляється в особливостях протікання психічних процесів
(гарна пам'ять, багата уява, кмітливість, тощо) і в темпераменті, вона виявляє себе й у
рисах характеру.
Характер - це сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, що
складається і виявляється в діяльності і спілкуванні, обумовлюючи типові для індивіда
способи поведінки.
Особистість людини характеризується не тільки тим, що вона робить, але і тим, як
вона це робить. Діючи на основі загальних інтересів і поділюваних усіма переконань,
прагнучи в житті до загальних цілей, люди можуть виявляти у своєму суспільній
поведінці, у своїх вчинках і діяннях неоднакові, часом протилежні індивідуальні
особливості. Можна поряд з іншими людьми випробувати ті ж труднощі, виконувати з
рівним успіхом свої обов'язки, любити чи не любити те саме, але бути при цьому м'якою,
поступливою чи твердою, нетерпимою людиною, веселим чи смутним, упевненим чи
боязкої, уживчивим або неуживчивим.
У людей же з протилежними поглядами на життя, з відмінностями в інтересах, у
культурному рівні, з неоднаковими моральними принципами укорінені індивідуальні
особливості, як правило, бувають ще більш різко вираженими.
Індивідуальні особливості, що утворюють характер людини, відносяться в першу
чергу до волі (наприклад, рішучість чи непевність, боязкість) та до почуттів (наприклад,
чи життєрадісність пригніченість), але у відомій мері і до розуму (наприклад,
легкодумство чи вдумливість). Утім, прояву характеру є комплексними утвореннями й у
ряді випадків практично не піддаються рознесенню по розрядах вольових, емоційних або
інтелектуальних процесів (наприклад, підозрілість, великодушність, щедрість,
злопам'ятність та ін.).
Характер виявляє залежність від суспільних відносин, що визначають спрямованість
особистості людини.
Становлення характеру відбувається в умовах включення особистості в різні за
рівнем розвитку соціальні групи (родина, дружня компанія, трудовий чи навчальний
колектив, асоціальна асоціація, тощо). У залежності від того, як здійснюється
індивідуалізація особистості в референтній для неї групі і який рівень розвитку
міжособистісних відносин у ній, у підлітка, наприклад, можуть формуватися в одному

випадку відкритість, прямота, сміливість, принциповість, твердість характеру, в іншому скритність, облудність, боягузтво, конформність, слабохарактерність. У колективі
високого рівня розвитку створюються найбільш сприятливі можливості розвитку і
закріплення кращих рис характеру. Цей процес сприяє оптимальної інтеграції особистості
в групу.
Знаючи характер людини, можна передбачати, як вона буде поводитися за тих чи
інших обставин, а отже, й направляти поведінку людини. Так, особа, що розподіляє ту чи
іншу роботу (керівник, педагог і т.п.), враховує не тільки знання й уміння, але і характер
виконавця. Один, наприклад, завзятий і працьовитий, але нетерпимий до думок, хоча б що
небагато відрізняється від його власного, і тому може бути зайво різань і навіть грубий.
Спираючись на цінні властивості характеру того, кого виховує, педагог прагне розвити й
усталити їх, а негативні - послабити або хоча б компенсувати, замінив іншими, соціально
значимими якостями.
Знання характеру, як і темпераменту, учня є умовою ефективності індивідуального
підходу педагога в навчально-виховній роботі.
2. Структура характеру.
Характер людської особистості завжди багатогранний. У ньому можуть бути
виділені риси чи сторони, що, однак, не існують ізольовано, окремо друг від друга, а є
зв'язаними воєдино, утворюють більш-менш цільну структуру характеру.
Структура характеру виявляється в закономірній залежності між окремими його
рисами. Якщо людина боягузлива, є підстави припускати, що він не буде мати якості
ініціативності (побоюючись несприятливого обороту ініційованого їм
чи
запропонованого вчинку), рішучості і самостійності (ухвалення рішення припускає
особисту відповідальність), самовідданості і щедрості (допомога іншому може в чомусь
ущемити його власні інтереси, що для нього небезпечно). Разом з тим від людини
боягузливого за характером можна чекати приниженості і догідливості (відносно
сильного), конформності (не виявитися «білою вороною»), жадібності (застрахувати себе
в матеріальному відношенні на майбутнє), готовності до зрадництва (у всякому разі, при
крайніх обставинах, що загрожують його безпеки), недовірливості та обережності
(«беліковське» за А.П. Чеховим, «як би чого не вийшло») тощо. Зрозуміло, не кожна
людина, у кого в характері домінує боягузтво, продемонструє структуру характеру,
подібну охарактеризований вище, включаючи всі перераховані риси. У різних життєвих
обставинах вона може бути істотно перетворена і навіть може включати якості, здавалося
б, протилежні домінуючому (приміром, боягуз може бути нахабним). Однак загальна
тенденція до прояву саме такого комплексу якостей характеру для боягузливої людини
буде переважати.
Серед рис характеру деякі виступають як основні, ведучі, що задають загальну
спрямованість розвитку всього комплексу його проявів, поряд з ними існують другорядні
риси, що в одних випадках визначаються основними, а в інші можуть і не гармоніювати з
ними. У житті зустрічаються більш цільні характери і більш суперечливі. Існування
цільних характерів обумовлює можливість серед величезної розмаїтості характерів
виділяти визначені їхні типи, наділені загальними рисами.
Цілісність характеру не виключає цілком його суперечливості: доброта іноді вступає
в конфлікт із принциповістю, почуття гумору - з відповідальністю.
Риси характеру не можуть бути ототожнені з переконаннями, поглядами на життя й
інші особливості спрямованості особистості.
Усі риси особистості людини можна умовно розділити на мотиваційні й
інструментальні. Мотиваційні спонукують і направляють діяльність, а інструментальні
додають їй визначений стиль. Характер може виявлятися у виборі мети дії, тобто як
мотиваційна риса особистості. Однак коли ціль визначена, характер виступає більше у
своїй інструментальній ролі, тобто визначає засобу досягнення поставленої мети.
Виявляючись у діях і вчинках, у тім, якою мірою активно суб'єкт включається в

спільну діяльність, характер виявляється залежно як від змісту діяльності, так і від
успішного або неуспішного подолання труднощів, від далеких і найближчих перспектив у
досягненні основних життєвих цілей.
При цьому характер залежить від того, як відноситься людина (на основі вже раніше
сформованих її особливостей) до своїх невдач і удач, до суспільної думки і низку інших
обставин. Так, люди, що навчаються в тім же класі чи школи працюючі на рівному
положенні в тій же бригаді, здобувають різні риси характеру в залежності від того, чи
справляються вони зі справою. Одних успіх окриляє і спонукує працювати чи учитися ще
краще, інші схильні «почивати на лаврах»; одна невдача гнітить, в інші будить «бойовий
дух».
Таким чином, найважливіший момент у формуванні характеру є те, як людина
відноситься до навколишнього середовища і до самого себе, як - до інших. Ці відносини є
разом й підставою для класифікації найважливіших рис характеру.
Характер людини виявляється, по-перше, у тім, як вона відноситься до інших людей:
рідних і близьких, товаришей по роботі та навчанню, знайомим і малознайомої і т.п.
Стійка і хитлива прихильність, принциповість і безпринципність, товариськість і
замкнутість, правдивість і облудність, тактовність і брутальність виявляють відношення
людини до інших людей.
По-друге, показово для характеру відношення людини до себе: самолюбство і
почуття власного чи достоїнства приниженість, чи непевність у своїх силах. В одних
людей на перший план виступає себелюбність і егоцентризм (приміщення себе в центр
усіх подій), в інших - самовідданість у боротьбі за загальну справу.
По-третє, характер виявляється у відношенні людини до справи. Так, до числа
найбільш важливих якостей характеру відносяться сумлінність і ретельність, серйозність,
ентузіазм, відповідальність за доручену справу і заклопотаність його результатами.
По-четверте, характер виявляється у відношенні людини до речей: не тільки
відношення взагалі до власності, але й акуратне чи недбале звертання зі своїми речами, з
одягом, взуттям, книгами і навчальними посібниками тощо.
Діяльність людини, його поведінка насамперед визначаються тими цілями, що він
ставить перед собою, і основною детермінантою його поводження і діяльності завжди
залишається спрямованість його особистості - сукупність його інтересів, ідеалів і
переконань. Однак, дві особи, у яких у спрямованості особистості виявляється багато
загального і цілі яких збігаються, можуть істотно розрізнятися способи, які
використовуються ними досягнення цих цілей. За цими відмінностями стоять особливості
характеру особистості. У характері людини як би закладена програма типового його
поведінки в типових обставинах. «Знаючи характер Т., - говорить педагог про свого учня,
- я упевнений, що він не стримається, наговорить багато зайвого, можливо, буде грубий,
несправедливий, а потім буде шкодувати про те, що трапилося, і зрештою зробить усе
можливе, щоб загладити свою провину». Риси характеру, таким чином, володіють
визначеної що спонукує, мотивуючою силою, що найбільшою мірою виявляє себе в
стресових ситуаціях при необхідності здійснювати вибір дій, переборювати значні
труднощі.
Рішучий за своїм характером людина переходить від спонукань до дій найчастіше
без скільки-небудь тривалої боротьби мотивів. Тактовність як риси характеру індивіда
сприяє прояву обережності у висловленнях, що припускає облік цілого ряду обставин і
проблем, істотних для людей, з якими він спілкується.
Так, як рису характеру може розглядатися ступінь виразності в індивіда мотивації
досягнення - його потреби в обов'язковому досягненні успіху в будь-якій діяльності, який
би він ні був зайнятий, особливо в умовах змагань з іншими людьми. Мотивація
досягнення як риса індивідуальності формується прижиттєво внаслідок систематичних і
особисто значимих заохочень людини за успіхи і покарань за невдачі.
Один з перших дослідників характерологічної риси Д. Макклеланд відносив

завершеність формування мотивації до дошкільного віку, але це твердження не є
переконливим, оскільки становлення мотивації досягнення, як і інших якостей
індивідуальності, не обмежується раннім дитинством. У залежності від історії розвитку
даної конкретної особистості в неї може переважати або прагнення досягти успіху
(людина буде йти на ризик, виявляти при будь-якому придатному випадку ініціативу,
змагательну активність, тощо), або прагнення уникнути невдачі (він буде ухилятися від
ризику і відповідальності, уникати проявів власної ініціативи, займати позицію
невтручання в ситуаціях з невизначеному результатом тощо). Виявлений за допомогою
спеціальних методик характер мотивації досягнення дозволяє пророчити можливу
програму поводження людини в типових обставинах.
Існують й інші класифікації типів характеру. Наприклад, широко відома типологія
характеру, побудована на основі відносини людини до життя, суспільству і моральним
цінностям. Її автор - Е. Фромм, що назвав дану класифікацію соціальною типологією
характерів. «Соціальний характер, - пише Фромм, - містить... вибірку рис, істотне ядро
структури характеру більшості членів групи, що склалося в результаті основного досвіду і
способу життя, загального для цієї групи». На думку автора цієї концепції, соціальний
характер визначає мислення, емоції і дії індивідів. Різні класи і групи людей, що існують у
суспільстві, володіють своїм соціальним характером. На його основі розвиваються і
здобувають силу визначені соціальні, національні і культурні ідеї. Однак ці ідеї самі по
собі пасивні і можуть стати реальними силами лише тоді, коли відповідають особливим
людським потребам.
Узагальнивши дані спостережень за поведінкою різних людей і співвідністи їх із
практикою роботи в клініці, Е. Фромм вивів наступні основні типи соціальних характерів.
1. «Мазохіст-садист». Це тип людини, що схильний бачити причини своїх життєвих
успіхів і невдач, а також причини соціальних подій, що спостерігаються, не в обставинах,
що складаються, а в людях. Прагнення усунути ці причини, він направляє свою агресію на
людину, що представляється йому причиною невдачі. Якщо мова йде про нього самому,
то його агресивні дії направляються на себе; якщо як причину виступають інші люди, то
вони стають жертвами його агресивності. Така людина багато займається самоосвітою,
самовдосконаленням, «переробкою» людей «у кращу сторону». Своїми наполегливими
діями, непомірними вимогами і домаганнями він іноді доводить себе і навколишніх до
стану знемоги. Така людина особливо небезпечна для навколишніх, коли він одержує над
ними влада: він починає їх тероризувати, виходячи при цьому з «благих намірів».
Характеризуючи таких людей як лікар-психіатр, Фромм писав: «найбільше виявляють
часто мазохістські тенденції - це почуття власної неповноцінності, безпорадності,
незначності». Люди-мазохісти виявляють тенденції принижувати себе, упиваються
самокритикою і самобичуванням, зводять на себе немислимі даремні обвинувачення, у
всім і насамперед намагаються взяти провину на себе, навіть якщо вони ні при чому.
На думку Фромма, у людей цього типу поряд з мазохістськими схильностями майже
завжди присутні і садистські тенденції. Вони виявляються в прагненні ставити людей у
залежність від себе, здобувати над ними повну та безмежну владу, експлуатувати їх,
заподіювати їм біль і страждання, насолоджуватися тим, як вони страждають. Такий тип
людини був названий Фроммом авторитарною особистістю. Подібні особистісні
властивості були притаманні багатьом відомим в історії деспотам; Фромм включив до них
Гітлера, Сталіна та низку інших відомих історичних осіб.
2. «Руйнівник». Характеризується вираженою агресивністю й активним прагненням
до усунення, знищенню об'єкта, що викликав фрустрацію, катастрофу надій у даної
людини. «Руйнівність, - пише Фромм, - це засіб рятування від нестерпного почуття
безсилля». До руйнівності як до засобу дозволу своїх життєвих проблем звичайно
звертаються люди, що випробують почуття тривоги і безсилля, обмежені в реалізації своїх
інтелектуальних і емоційних можливостей. У періоди великих соціальних потрясінь,
революцій, переворотів вони виступають як основну силу, що руйнує старе, у тому числі і

культуру.
3. «Конформіст-автомат». Такий індивід, зштовхнувшися з важковирішуваними
соціальними й особистими життєвими проблемами, перестає «бути самим собою». Він
беззаперечно підкоряється обставинам, суспільству будь-якого типу, вимогам соціальної
групи, швидко засвоюючи той тип мислення і спосіб поведінки, який притаманний
більшості людей у даній ситуації. У такої людини майже ніколи немає ні власної думки, ні
вираженої соціальної позиції.
Фромм прагнув розширити обрії психоаналітичної теорії, підкреслюючи роль
соціологічних, політичних, економічних, релігійних і антропологічних факторів у
формуванні особистості. Його інтерпретація особистості починається з аналізу умов
існування людини та їх змін, починаючи з кінця Середньовіччя (кінець XV століття) до
нашого часу. По завершенні свого історичного аналізу, Фромм зробив висновок про те,
що невід'ємною рисою людського існування в наш час є самітність, ізоляція і
відчуженість. У той же час він був упевнений у тім, що для кожного історичного періоду
було характерно прогресивний розвиток індивідуальності в міру того, як люди бороли за
досягнення більшої особистої волі в розвитку усіх своїх потенційних можливостей. Однак
значний ступінь автономії і волі вибору, який насолоджуються люди, що живуть у
сучасному західному суспільстві, були досягнуті ціною втрати почуття повної безпеки і
появи відчуття особистої незначущості. З погляду Фромма, перед сьогоднішніми
чоловіками і жінками стоїть хвороблива дилема. Небачена воля від твердих соціальних,
політичних, економічних і релігійних обмежень (як це має місце сьогодні в американській
культурі) зажадала компенсації у виді почуття безпеки і почуття приналежності до
соціуму. Фромм думав, що ця прірва між волею і безпекою стала причиною
безприкладних труднощів у людському існуванні. Люди борють за волю й автономію, але
сама ця боротьба викликає почуття відчуження від природи і суспільства. Люди мають
потребу в тім, щоб мати владу над своїм життям і мати право вибору, але їм також
необхідно почувати себе об'єднаними і зв'язаними з іншими людьми. Інтенсивність цього
конфлікту та способи його вирішення залежать, згідно Фромму, від економічних і
політичних систем суспільства.
Як люди переборюють почуття самітності, власній незначущості і відчуженості, що
супроводжують свободу? Один шлях - відмовитися від свободи і придушити свою
індивідуальність. Фромм описав кілька стратегій, використовуваних людьми, щоб «утекти
від волі». Перший з них - авторитаризм, обумовлений як «тенденція з'єднати самого себе з
кимсь чи чимось зовнішнім, щоб знайти силу, втрачену індивідуальним «Я»«.
Авторитаризм виявляється як у мазохістських, так і в садистських тенденціях. При
мазохістській формі авторитаризму люди виявляють у відносинах з навколишніми
надмірну залежність, підпорядкованість і безпорадність. Садистська форма, навпаки,
виражається в експлуатації інших, домінуванні та контролі над ними. Фромм стверджував,
що в того самого людини звичайно присутні обидві тенденції. Наприклад, у
високоавторитарної військовій структурі той самий індивідуум може добровільно
підкорятися командам вищих офіцерів і принижувати чи жорстоко експлуатувати
підлеглих. Другий механізм утечі від свободи - деструктивністъ. Людина намагається
переборювати почуття неповноцінності шляхом знищення або підкорювання інших. За
Фроммом, обов’язок, патріотизм і любов - загальнопоширені приклади раціоналізації
деструктивних дій.
Нарешті, люди можуть позбутися від самітності і відчуженості шляхом абсолютного
підпорядкування соціальним нормам, що регулюють поведінку. Термін конформність
автомата Фромм застосовував до людини, що використовує дану стратегію, завдяки чому
він стає абсолютно таким, як всі інші, і поводиться себе так, як загальноприйнято.
«Індивідуум припиняє бути самим собою; він перетворюється в такий тип особистості,
якого вимагає модель культури, і тому стає абсолютно схожим на інші - таким, яким вони
хочуть його бачити». Фромм думав, що подібна втрата індивідуальності міцно

укоренилася в соціальному характері більшості сучасних людей. Як тварини з захисним
фарбуванням, люди з конформністю автоматів стають не відмінними від свого оточення.
Вони розділяють ті ж цінності, переслідують ті ж кар'єрні цілі, здобувають ті ж продукти,
мислять і почувають як майже кожний у їхній культурі.
За Фроммом, у противагу трьом перерахованим механізмам утечі від волі, існує
також досвід позитивної волі, завдяки якому можна позбутися від почуття самітності й
відстраненості.
Фромм вважав, що люди можуть бути автономними й унікальними, не втрачаючи
при цьому відчуття єднання з іншими людьми і суспільством. Він називав вид волі, при
якій людина почуває себе частиною світу й у той же час не залежить від нього,
позитивною волею. Досягнення позитивної волі жадає від людей спонтанної активності в
житті. Фромм відзначав, що спонтанну активність ми спостерігаємо в дітей, що звичайно
діють у відповідності зі своєю внутрішньою природою, а не відповідно до соціальних
норм і заборонам. Фромм підкреслював, що любов і праця - це ключові компоненти, за
допомогою яких здійснюється розвиток позитивної волі за допомогою прояву спонтанної
активності. Завдяки любові і праці люди знову поєднуються з іншими, не жертвуючи при
цьому своїм відчуттям чи індивідуальності цілісності.
У природі людини закладені унікальні екзистенціальні потреби. Вони не мають
нічого загального із соціальними й агресивними інстинктами. Фромм затверджував, що
конфлікт між прагненням до волі і прагненням до безпеки являє собою найбільш могутню
мотиваційну силу в житті людей. Дихотомія воля-безпека, цей універсальний і неминучий
факт природи людини, обумовлений екзистенціальними потребами. Фромм виділив п'ять
основних екзистенціальних потреб людини.
1. Потреба у встановленні зв'язків. Щоб перебороти відчуття ізоляції від природи і
відчуженості, усім людям необхідно про кого піклуватися, приймати в комусь участь і
нести відповідальність за когось. Ідеальний шлях зв'язку зі світом здійснюється за
допомогою «продуктивної любові», що допомагає людям трудитися разом і в той же
самий час зберігати свою індивідуальність. Якщо потреба у встановленні зв'язків не
задоволена, люди стають нарцисичними: вони відстоюють тільки свої егоїстичні інтереси
і не здатні довірятися іншим.
2. Потреба в подоланні. Усі люди мають потребу в подоланні своєї пасивної
тваринної природи, щоб стати активними і творчими творцями свого життя. Оптимальний
дозвіл цієї потреби полягає у творенні. Справа творення (ідеї, мистецтво, матеріальні чи
цінності виховання дітей) дозволяє людям піднятися над випадковістю і пасивністю
їхнього існування, і тим самим, досягти почуття волі і власної значимості. Неможливість
задоволення цієї життєво важливої потреби є причиною деструктивності.
3. Потреба в коренях. Люди мають потребу в тім, щоб відчувати себе невід'ємною
частиною світу. За Фроммом, ця потреба виникає із самої появи на світло, коли
розриваються біологічні зв'язки з матір'ю. До кінця дитинства кожна людина
відмовляється від безпеки, що забезпечує батьківська опіка. У пізній зрілості кожна
людина зіштовхується з реальністю відриву від самого життя, коли наближається смерть.
Тому протягом усього свого життя люди відчувають потребу в коренях, основах, у
почутті стабільності і міцності, подібним з відпущенням безпеки, що у дитинстві давала
зв'язок з матір'ю. Навпаки, ті, хто зберігають симбіотичний зв'язок зі своїми родителями,
будинком чи співтовариством як спосіб задоволення своєї потреби в коріннях, не здатні
відчувати свою особистісну цілісність і свободу.
4. Потреба в ідентичності. Фромм вважав, що всі люди відчувають потребу
тотожності із самими собою; в ідентичності, завдяки якій вони почувають свою
несхожість на інших і усвідомлюють, хто і що вони насправді . Коротше кажучи, кожна
людина повинна бути здатним сказати: «Я - це я». Індивідууми з ясним і виразним
усвідомленням своєї індивідуальності сприймають себе як хазяїнів свого життя, а не як
постійно наступним чиїмось указівкам. Копіювання або поводження, що доходить навіть

до ступеня сліпий конформності, не дає можливості людині досягти справжнього почуття
ідентичності.
5. Потреба в системі поглядів і відданості. Нарешті, згідно Фромму, людям
необхідна стабільна і постійна опора для пояснення складності світу. Ця система
орієнтації являє собою сукупність переконань, що дозволяють людям сприймати й осягати
реальність, без чого вони постійно виявлялися б у тупику і були нездатні діяти
цілеспрямовано. Фромм особливо підкреслював значення формування об'єктивного і
раціонального погляду на природу і суспільство. Він стверджував, що раціональний підхід
абсолютно необхідний для збереження здоров'я, у тому числі і психічного.
Люди бідують також і в об'єкті відданості, у присвяті себе чомусь чи комусь (вищій
меті або Богу), у чому полягав би для них сенс життя. Це дає можливість подолання
ізольованого існування й наділяє життя сенсом.
Фромм стверджував, що вираження і задоволення цих потреб залежить від типу
соціальних умов, у яких живе індивідуум. По суті, можливості задоволення
екзистенціальних потреб, що надає людям визначене суспільство, формують у них
структуру особистості - те, що Фромм називав «основними орієнтаціями характеру».
Більш того, у теорії Фромма, як і у Фрейда, орієнтації характеру людини розглядаються як
стабільні і не мінливі згодом .
Фромм виділяв п'ять соціальних типів характеру, що превалюють у сучасних
суспільствах. Ці соціальні типи, чи форми установлення відносин з іншими, являють
собою взаємодія екзистенціальних потреб і соціального контексту, у якому живуть люди.
Фромм розділив їх на два великих класи: непродуктивні (нездорові) і продуктивні
(здорові) типи. До категорії непродуктивних відносяться рецептивний, експлуатуючий,
нагромаджуючий і ринковий характер. Категорію продуктивних представляє тип
ідеального психічного здоров'я в розумінні Фромма. Фромм відзначав, що жоден з цих
типів характеру не існує в чистому виді, оскільки непродуктивні і продуктивні якості
сполучаються в різних людей у різних пропорціях. Отже, вплив даного соціального типу
характеру на психічне здоров'я або хворобу залежить від співвідношення позитивних і
негативних рис, що виявляються в індивідуума.
1. Рецептивні типи переконані в тім, що джерело всього гарних у житті знаходиться
поза їх самих. Вони відкрито залежні та пасивні, не здатні робити будь-що без сторонньої
допомоги і думають, що їх основна задача в житті - скоріше бути улюбленими, чим
любити. Рецептивних індивідуумів можна охарактеризувати як пасивних, довірливих і
сентиментальних. Якщо відкинути крайності, то люди з рецептивною орієнтацією можуть
бути оптимістичними і ідеалістичними.
2. Експлуатуючі типи беруть усе, що їм потрібно, чи про що вони мріють, чи
силоміць винахідливістю. Вони теж нездатні до творчості, і тому домагаються любові,
володіння, ідей і емоцій, запозичаючи все це в інших. Негативними рисами
експлуатуючого характеру є агресивність, гордовитість і самовпевненість, егоцентризм і
схильність до збавлення. До позитивних якостей відносяться впевненість у собі, почуття
власного достоїнства й імпульсивність.
3. Накопичуючі типи намагаються володіти як можна великою кількістю
матеріальних благ, владі і любові; вони прагнуть уникати будь-яких намірів на свої
нагромадження. На відміну від перших двох типів, «нагромаджувачі» тяжіють до
минулого, їх відлякує все нове. Вони нагадують особистість, що анально-утримує, по
Фрейдові: ригідні, підозрілі і вперті. За Фроммом, у них є і деякі позитивні особливості передбачливість, лояльність і стриманість.
4. Ринковий тип виходить з переконання, що особистість оцінюється як товар, якому
можна продати або вигідно обміняти. Ці люди зацікавлені в збереженні приємної
зовнішності, знайомствах з потрібними людьми і готові продемонструвати будь-яку
особистісну рису, що підвищила б їхні шанси на успіх у справі продажу себе потенційним
замовникам. Їх відносини з навколишніми поверхневі, їх девіз - «Я такий, якої ви хочете

мене бачити».
Крім граничної відстороненості, ринкова орієнтація може бути описана за
допомогою наступних ключових рис характеру: опортуністичний, безцільний, безтактний,
неперебірливий у засобах та спустошений. Їх позитивні якості - відкритість, допитливість
і щедрість. Фромм розглядав «ринкову» особистість як продукт сучасного
капіталістичного суспільства, що сформувалося в США і західноєвропейських країнах.
5. На противагу непродуктивної орієнтації, продуктивний характер є з погляду
Фромма, кінцевою метою в розвитку людини. Цей тип - незалежний, чесний, спокійний,
люблячий, творчий та здійснюючий соціально-корисні вчинки. З робіт Фромма видно, що
він розглядав цю орієнтацію як відповідь на протиріччя людського існування, властивому
суспільству. У ній виявляється здатність людини до продуктивного логічного мислення,
любові і праці. Завдяки продуктивному мисленню люди довідаються, хто вони такі, і тому
звільняються від самообману. Сила продуктивної любові дає можливість людям гаряче
любити все живе на Землі (біофілія). Фромм визначав біофілію за допомогою таких
якостей, як турбота, відповідальність, повага і знання. Нарешті, продуктивна праця
забезпечує можливість виробництва предметів, необхідних для життя, завдяки творчому
самовираженню. Результатом реалізації всіх перерахованих вище сил, властивих усім
людям, є зріла і цілісна структура характеру.
Власне кажучи, продуктивна орієнтація в гуманістичній теорії Фромма - це
ідеальний стан людини. Навряд чи хто-небудь досягав усіх характеристик продуктивної
особистості. У той же самий час Фромм був переконаний, що в результаті корінної
соціальної реформи продуктивна орієнтація може стати домінуючим типом у будь-якій
культурі. Зроблене суспільство малювалося Фромму таким, у якому знаходять
задоволення базисні потреби людини. Він називав це суспільство гуманістичним
общинним соціалізмом.
3. Акцентуація рис характеру
Число рис характеру, що зафіксовані людським досвідом і знайшли позначення в
мові, надзвичайно багато й у всякому разі перевищує тисячу найменувань. Тому
перерахування й опис рис характеру недоцільно, до того ж чітка класифікаційна схема
(крім самого загального віднесення їх до одному з зазначених вище відносин особистості)
у психології відсутня. Варіативність рис характеру виявляється не тільки в їх якісному
різноманітті та своєрідності, але й у кількісній виразності. Є люди більш-менш підозрілі,
більш-менш щедрі, більш-менш чесні та відверті. Коли кількісна виразність тієї чи іншої
риси характеру досягає граничних величин і виявляється в крайньої границі норми,
виникає так називана акцентуація характеру.
Поняття акцентуації вперше ввів Карл Леонгард. Їм ула розроблена й описана
класифікація типів акцентуації особистості. У нашій країні поширена класифікація,
запропонована О. Є. Личко. В цих підходах зберігається загальне розуміння змісту
акцентуації. У найбільш лаконічному виді акцентуацію можна визначити як
дисгармонічність розвитку характеру, гіпертрофовану виразність окремих його рис, що
обумовлює підвищену уразливість особистості у відношенні визначеного роду впливів і
утрудняє її адаптацію в деяких специфічних ситуаціях.
Виборча уразливість щодо певного роду впливів, що має місце при тій або іншій
акцентуації, дуже часто може сполучатися з гарною чи навіть підвищеною стійкістю до
інших впливів. Аналогічно утруднення з адаптацією особистості в деяких специфічних
ситуаціях (сполучених з даною акцентуацією) можуть сполучатися з гарними, і навіть
підвищеними, здібностями до соціальної адаптації в інших ситуаціях. При цьому ці «інші»
ситуації самі по собі можуть бути об'єктивно більш складними, але не сполученими з
даною акцентуацією.
Класифікація типів акцентуації характеру представляє значну складність і не
збігається по номенклатурі найменувань у різних авторів (К. Леонгард, О. Личко). Однак

опис акцентуйованих рис у значній мірі виявляється ідентичним.
Порівняльно-порівняльний аналіз класифікацій акцентуйваних особистостей
Відповідність типів за
Тип акцентуації за О. Лічко класифікації Аналіз відповідності двох класифікацій (за
К. Леонгарду
К. Леонгарда
(на А. Реаном)
думку О. Лічко)
Демонстративний
Істероїдний
Істероїдний
Педантичний

Психастенічний

Застрягаючий
Збудливий
Гіпертимічний

—
Епілептоідний
Гіпертимний

Дистимічний
Циклотимічний

—
Циклоїдний

Пряма відповідність відсутня. Частково
психастенічний і сенситивний. Неосновні
елементи епілептоїдного
Відповідності немає. Частково — епілептоїдний
Епілептоїдний (неповна відповідність)
Гіпертимний

—
Циклоїдний Частково лабільний
Немає
прямої
відповідності.
Частково
Екзальтований
Лабільний
лабільний
Непряма
відповідність
лабільний
і
Емотивний
Лабільний
сенситивний
Непряма відповідність - сенситивний і
Тривожний
Сенситивний
психастенічний
У роботах К. Леонгарда використовується як сполучення «акцентуйована
особистість», так і «акцентуйовані риси характеру», причому головним залишається всетаки поняття «акцентуація особистості». Сама класифікація К. Леонгарда є класифікація
акцентуйовані особистостей. За О.Є. Личко, вірніше було б говорити про акцентуації
характеру, тому що в дійсності саме про особливості характеру і типології характеру мова
йде. Швидше за все, справедливо використовувати обох сполучень - і «акцентуйована
особистість», і «акцентуація характеру». У вітчизняній психології склалася традиція чітко,
а іноді і різко підкреслювати розходження понять «особистість» і «характер». При цьому
мається на увазі, що поняття особистості - більш широке, що включає в себе
спрямованість, мотиви, установки, інтелект, здібності, тощо. Тим часом західні психологи,
говорячи про «особистість», часто мають на увазі її характерологію. Для цього є визначені
підстави, оскільки характер - це не тільки базис особистості (так вважають багато хто,
хоча це і дискусійне), але насамперед інтегративне утворення. У характері знаходять своє
вираження система відносин особистості, її установки, орієнтації, тощо. Якщо ж
звернутися конкретно до описів різних акцентуацій (байдуже, у якій типології К. Леонгарда або А. Личко), те легко побачити, що істотна їх частина характеризує саме
особистість у різних її аспектах.
Вже в роботах К. Леонгарда спеціально підкреслювалося, що акцентуйовона
особистість не синонимічна патологічної. У противному випадку нормою варто було б
вважати тільки середню посередність, а будь-яке відхилення від її розглядати як
патологію. Автор навіть думав, що людина без натяку на акцентуацію хоч і не схильний
розвиватися в несприятливу сторону, але настільки ж малоймовірно, що він скількинебудь відрізняється в позитивну. Акцентуйованим особистостям, навпроти, притаманна
готовність до особливого розвитку, будь воно соціально позитивно чи ж, навпроти,
соціально негативно. Узагальнюючи сказане, можна укласти, що акцентуація є не
патологією, а крайнім варіантом норми.
По різна даної, поширеність акцентуацій у суспільстві сильно варіюється і залежить
від багатьох факторів, таких, як соціокультурні особливості середовища, статеві і вікові
відмінності й ін. За даними К. Леонгарда і його співробітників, частка акцентуйованих

особистостей у дорослому населенні складає приблизно 50 %. При цьому автори
спеціально підкреслюють, що в інших країнах співвідношення акцентуйованих і
неакцентуйваних людей може бути іншим.
Хоча в цілому питання про динамік акцентуацій розроблений ще недостатньо, уже
зараз можна виразно говорити про загострені риси акцентуйованого характеру в
підлітковому віці. Надалі, мабуть, відбувається їх згладжування або компенсація, а також
перехід явних акцентуацій у приховані.
При розумному вихованні дітей можливе блокування проявів акцентуацій характеру.
Педагоги і батьки, знаючи «крапки найменшого опору» у характері чи дитини підлітка,
прагнуть не допускати, щоб стресогеній ситуації болісно зачіпали уразливі місця його
характеру. Так, для сензитивних підлітків важкопереносимі підозри в дурних учинках,
обвинувачення, що вступають у протиріччя з із самооцінкою, що, як правило, не є
завищеної й у загальному об'єктивна. Разом з тим доцільні виховні впливи, що привели б
до компенсування боязкості сензитивних підлітків: залучення їхній у суспільну роботу,
висування в актив класу. Де в спільній діяльності їм легше переборювати уразливість і
сором'язливість.
Особливості психологічної та психолого-педагогічної роботи з акцентуантами.
ГІПЕРТИМНИЙ ТИП Найважливішими особливостями гіпертимів є їх велика
рухливість, активність, схильність до бешкетництва, невгамовність, товариськість,
балакучість. У навчальному процесі все це виявляється у виді непосидючості та
недисциплінованості. Поводження гіпертимів дуже часто викликає невдоволення і різку
реакцію педагогів. Невдоволення може переростати в стійко негативне відношення
педагога до такого учня. Така перекручена інтерпретація причин поводження Гіпертима
педагогом підкріплюється також такий властивий гіпертимам особливістю поводження, як
недостатнє усвідомлення дистанції між собою і старшими (за положенням або за віком).
Усе вищесказане ставить перед шкільним психологом одну специфічну задачу. З
метою попередження формування в педагогів стійкого негативного відношення до учнягіпертима психологу доцільно проводити роботу не тільки з учнями, але і із педагогами.
Практика показує, що часто виявляється досить одного лише роз'яснення сутності,
особливостей і механізмів гіпертимної поведінки. При цьому варто особливо акцентувати
увага на тім, що в основі недисциплінованості і непосидючості (а також інших
поведінкових реакцій) лежать визначені характерологічні особливості, а зовсім не
негативна навчальна мотивація або, тим більше, неприязне відношення учня до педагога.
При роботі з гіпертимами педагогам варто мати на увазі, що особливі труднощі
виникають у таких учнів у ситуаціях строгої регламентації, твердої дисципліни, постійної
нав'язливої опіки і дріб'язкового контролю. У таких ситуаціях не тільки підвищується
імовірність порушення дисципліни з боку учня, але і виникає небезпека раптових вибухів
гніву і, як наслідок, конфлікту з педагогами (вихователями, родителями).
Делінквентність гіпертимів обумовлена не стільки чітко вираженими
антисоціальними установками, скільки легкодумством, гіперактивністю, реакцією
групування та схильністю до ризику. Однак і цих «легень» причин досить для формування
делінквентної поведінки. За даними О. Личко, гіпертимний тип входить у п'ятірку
найбільше «ризикованих» з погляду делінквентності. Поряд із близьким йому хитливим
типом, вони міцно займають лідируюче положення за цим критерієм. Гіпертимний тип у
сукупності з хитливим є найбільш значимим фактором небезпеки делінквентної поведінки
в порівнянні з іншими акцентуаціями. У групі підлітків-делінквентів, що складаються на
обліку за різні правопорушення, гіпертимна та хитлива акцентуація складає 76 %.
ЗБУДЛИВИЙ ТИП Психолого-педагогічні рекомендації з взаємодії зі збудливим
акцентуантом цілком обумовлені його особливостями. Головна відмінність нераціональність, імпульсивність поведінки, його обумовленість потягами і
неконтрольованими спонуканнями. В області соціальної взаємодії це виявляється як украй
низька терпимість. Знання педагогом цих особливостей, їх антиципація, готовність до

прояву відповідних їм поведінкових реакцій - усе це вже саме по собі має позитивне
значення. Така готовність може відігравати роль превентивного фактора, попереджаючи
можливі зриви педагога за схемою «імпульсивність на імпульсивність», «нетерпимість на
нетерпимість», тощо.
Що стосується формування у педагога готовності до прояву неконтрольованих дій,
чи імпульсивності агресивності з боку акцентуанта, те цю задачу може вирішити лише сам
педагог. Психолог може тільки допомогти педагогу у формуванні відповідної мотивації, а
також у навчанні деяким методам саморегуляції і техніки ефективного спілкування.
Збудливий тип акцентуації входить у групу особливого ризику делінквентної
поведінки. За даними О. Лічко, що називає такий тип «епілептоїдним», він займає друге
місце за частотою делінквентності серед усіх типів акцентуацій. Збудливий тип не тільки
один з найбільше що часто зустрічаються серед делінквентів. Справа в тім, що саме
збудливі акцентуанти - найбільш часті учасники насильницьких деліктів, украй
небезпечних із соціальної точки зору і що мають, крім того, найсуворіші правові
наслідки.
ЕМОТИВНИЙ ТИП У взаємодії з емотивною особистістю надзвичайно важливі
емоційна відкритість, чутливість і емоційна чуйність педагога. У силу того, що потреба в
співчутті і співпереживанні в такого підлітка актуалізована і яскраве виражена, що
відповідає емпатійна поведінка педагога виявляється більш ніж бажаним. Емоційною
чуйністю, співчуттям і співпереживанням у даному випадку можна досягти того, що не
вдається зробити ніякими іншими, навіть самими запеклими, зусиллями. Як правило,
прояв педагогом емпатії веде до швидкого встановлення позитивних і довірчих відносин.
Однак варто враховувати високу емоційну чутливість емотивних акцентуантів і, отже,
мінливість їхнього настрою. Фальш, а тим більше байдужність і черствість емотивні
особистості почувають надзвичайно тонко і швидко реагують на подібні зміни поведінки.
Як це ні дивно, частка емотивних акцентуантів у групі делінквентів досить висока і
складає величину порядку 36 %. Однак особливо тривожним представляється інший факт,
а саме те, що, як правило, емотивні піки в характері підлітка найчастіше залишаються для
педагога непоміченими. Цей факт тривожний ще і тому, що, як показують дослідження,
значне число «важких» підлітків проходить через емоційну депривацію, що часто може
виявитися одним з пускових механізмів делінквентності. Для емотивних підлітків
емоційна депривація може мати особливо негативні наслідки. І навпаки, наявність
емоційного контакту між таким підлітком і педагогом може дати самі позитивні
результати.
ЗАСТРЯГАЮЧИЙ. Головними особливостями цього типу є застрягання афекту,
висока стійкість і тривалість емоційного відгуку, уразливість. У зв'язку з цим необхідно
враховувати, що навіть зовсім випадкова чи несправедливість поспішно нанесена образа
може бути причиною тривалої втрати особистого контакту між підлітком і педагогом.
Утрата контакту і концентрація на образі спричиняють, як правило, не тільки проблеми в
особистих взаєминах, але позначаються і на відношенні до предмета, на успішності.
Встановлено, що відношення до предмету («люблю - не люблю», «подобається - не
подобається») опосередковано відношенням учня до вчителя. Довгий час вважався, що ця
залежність характерна в основному для молодших класів, що учаться, тобто початкових,
і, може бути, 5-7 класів середньої школи. Однак ця залежність зберігається не тільки в
старших класах, але навіть часом і у вищих навчальних закладах. Відношення до
викладача входить у першу трійку значимих факторів, що обумовлюють привабливість
предмета.
Аналогічним образом стійкість афекту й уразливість виявляються в «застрягаючого»
акцентуанта та у взаєминах з однолітками. У даному випадку негативна зміна особистого
відношення часто супроводжується виношуванням «гідного» відповіді кривднику. Ця
помста може бути досить тонкої, досить відстроченої за часом.
Психопедагогічна корекція може йти в двох напрямках. Перше - це облік педагогом

особистісних особливостей «застрягаючого» акцентуанта в процесі взаємодії з ним. Що
припустимо чи навіть доцільно у відношенні інших учнів, може бути зовсім неприйнятно
у відношенні «застрягаючих».
Другий напрямок - психопедагогічна корекція особистості, системи установок і
поведінки застрягаючого акцентуанта. Ця робота може вестися і без конкретного приводу,
у виді спонтанних бесід при будь-якому зручному випадку. Іноді думки і фрази, що несуть
корекційний потенціал, можуть бути звернені як би і не до самому акцентуанту, а до
групи в цілому.
Робота з психопедагогічної корекції «застрягаючого» акцентуанта може проводитися
не тільки «узагалі», але і по конкретному приводі, у зв'язку з конкретною ситуацією
образи, застрягання афекту. У цьому випадку, звичайно, потрібно особлива обережність,
тому що особистість підлітка знаходиться в «загостреному» стані. Разом з тим на цьому
етапі воно надзвичайно бажано, тому що безпосередня допомога для такого акцентуанта
найчастіше і складається в прискоренні його виходу з «застрягання». Психопедагогічна
корекція носить у даному випадку ситуативний характер і зв'язаний зі зміною відносини
особистості до конкретної чи ситуації до конкретної людини. Якщо при цьому ситуативна
корекція спирається на вищевказані загальні стратегії, вона вносить свій внесок у загальне
підвищення стійкості та соціальної адаптації «застрягаючого» акцентуанта.
Поширеність акцентуації, що застряє, у групі делінквентів не занадто висока, хоча і
досить помітна. Серед різного типу акцентуацій характеру займає в групі делінквентов 56-і рангове місце. Тривогу викликає інший факт, зв'язаний з тим, що педагоги погано
зауважують у своїх учнів даний тип акцентуації. Педагоги не звертають уваги на яскраво
виражену акцентуацію, що застряє. Але ж часто представниками цього типу є учні з
асоціальною спрямованістю, з девіаціями поведінки, з вираженої соціальною
дезадаптацієй.
ДЕМОНСТРАТИВНИЙ ТИП. Головними особливостями при демонстративній
акцентуації є спрага уваги до власної персони, егоцентризм, бажання виділятися, бути в
центрі уваги.
Підкреслене ігнорування такої особистості, відношення до неї за принципом: «Ти
нічим не виділяєшся на загальному тлі» є винятково сильним заходом впливу. Реакція на
таку позицію може бути найрізноманітнішої : від гіперактуалізації демонстративної
потреби до афективного вибуху, у результаті якого намічається різкий розрив з педагогом.
Усі ці психічні коливання на поведінковому рівні можуть виражатися у формі
демонстративної делінквентності та навіть демонстративного суїциду. Потреба залучити
до себе увага, не знаходячи задоволення, може привести в кінцевому рахунку до спроби
чи самогубства до словесних погроз його здійснення. Що ж стосується делінквентності, те
можливим мотивом протиправного поводження дійсно може стати бажання залучити до
себе увага, якщо воно не знаходить іншого виходу. Утім, найчастіше ця проблема
зважується через фантазування власних кримінальних похилостей і приписування собі
нібито зроблених колись протиправних дій.
Варто бути обережним у викритті фантазій і вигадок демонстративних акцентуантів.
Погроза неминучого викриття, розкриття обману («Він не такий, якої себе представляє»)
часто нестерпна для демонстративної особистості. Реакції тут можуть бути самі гострі і
небезпечні: утечі з будинку, відходи зі школи, спроби суїциду й інші дії, що свідчать про
прагнення будь-яким способом перетворити вигадку в реальність.
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Тема № 13: Характер.
Практичне заняття. Діагностика акцентуацій характеру за методикою Г. Шмішека
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План проведення заняття:
І Порядок проведення вступу
Теоретичним підґрунтям питальника Г. Шмішека є теорія акцентуйованих
особистостей Карла Леонгарда.
Характеристика типів акцентуацій характеру і темпераменту.
Гіпертимічний тип: гіпертимічний темперамент, різкий ступінь якого носить назву
гіпоманіакального стану, характеризується підвищеним фоном настрою в поєднанні з
жадобою діяльності, підвищеною балакучістю з тенденцією постійно відхилятися від теми
розмови, що іноді може призводити до скачки думок. На думку К. Леонгарда, усі ці три
ознаки одночасно в більшій або меншій мірі спостерігаються завжди.
Гіпертимічна акцентуація не завжди має негативні наслідки для особистості. Іноді
вона може позитивно впливати на все життя людини. Так, людей цього типу відрізняє
значна рухливість, енергійність, оптимістичність, вираженість жестів та міміки, високий
життєвий тонус, хороший апетит та здоровий сон.
Жадоба діяльності стимулює у них ініціативу, постійно штовхаючи на пошук
нового, завдяки чому досягають виробничих і творчих успіхів. Відхилення від головної
думки породжує безліч несподіваних асоціацій, ідей, що також сприяє активному
творчому мисленню.
У товаристві гіпертимічні особистості є блискучими співрозмовниками. Вони
контактні, полюбляють компанії однолітків, постійно знаходяться у центрі уваги, усіх
розважають, прагнуть домінувати. Проте, якщо даний темперамент виражений занадто
яскраво, то позитивний прогноз знімається. Надмірна жадоба діяльності призводить до
того, що людина береться за багато справ і нічого не доводить до завершення. Багатство
ідей перетворюється на порожнє прожектерство.
Надмірна веселість може переходити у дратівливість. Постійно спостерігаються
порушення етичних норм, оскільки у певні моменти вони наче втрачають почуття
обов’язку. Надмірне прагнення до самостійності може стати джерелом конфлікту.
Вони важко переносять умови суворої дисципліни, монотонної діяльності,
вимушеної самотності.
Дистимічний тип: дистимічний темперамент (при більш різкому прояві
субдепресивний) є протилежністю гіпертимічного типу акцентуації. Людей цього типу
відрізняє ослаблене стимулювання життєдіяльності, серйозність, пригніченість настрою,
слабкість вольових зусиль, уповільнене мислення.
Для них характерне песимістичне ставлення до майбутнього, зосередженість
передусім на сумних сторонах життя, занижена самооцінка, загострене почуття
справедливості, низький рівень контактності, небагатослів’я, відлюдний спосіб життя.

Цим людям притаманні сумлінність та серйозна етична позиція, що є позитивним
рисами дистимічного темпераменту. Пасивність та уповільнене мислення у тих випадках,
коли вони виходять за межі норми, відносяться до негативних властивостей даного
темпераменту.
Особливості дистимічного темпераменту, як правило, встановлюються вже в
дитинстві. Такі діти вирізняються серед інших боязкістю, нерішучістю, відсутністю
дитячої веселості та безтурботності. Депресивність і уповільненість реакцій та мислення
іноді, не зважаючи на нормальний інтелект, можуть стати причиною неуспішності в
навчанні та відставанні від однолітків.
Циклотимічний тип: афективно-лабільні (або при яскраво виражених проявах
циклотимічні особистості) — це люди, для яких характерна зміна гіпертимічних та
дистимічних станів. Під час душевного підйому вони поводять себе за гіпертимічним
типом, що супроводжується загальною картиною гіпертимії: жадобою діяльності,
підвищеною балакучістю, скачкою ідей. Під час спаду — за дистимічним, що
проявляється у пригніченості та уповільненості реакцій і мислення. Зміна станів іноді
може відбуватися без очевидних зовнішніх причин, а іноді у зв’язку з певними
конкретними подіями.
Циклотимічним особистостям властива залежність від зовнішніх подій та
«зараженість» настроєм оточення, тому у веселому товаристві афективно-лабільні
особистості можуть бути в центрі уваги і розважати всіх оточуючих, а в серйозному —
наймовчазнішими та замкненими.
Афективно-екзальтований тип: для людей афективно- екзальтованого
темпераменту характерне бурхливе реагування на зовнішні події. Темп наростання
реакцій та їх зовнішні прояви відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Афективноекзальтовані особистості однаково легко впадають у захват від радісних подій та у відчай
від сумних, а також, через лабільність психіки, легко переходять від одного стану до
іншого.
Екзальтація незначною мірою пов’язана з егоїстичними стимулами, значно частіше
вона мотивована тонкими, альтруїстичними спонуканнями. Так, захоплення може бути
викликано музикою, мистецтвом, природою, переживаннями релігійного порядку, радістю
за близьких та друзів. А жалість, співчуття до нещасних людей та тварин здатні довести
таку людину до відчаю. Людям афективно-екзальтованого темпераменту властиві висока
контактність, балакучість, закохуваність, гарний смак. Вони не люблять самотніх
роздумів, потребують підтримки і визнання людей, мають багато друзів, легко піддаються
навіюванню, схильні до непродуманих вчинків. Часто сперечаються, проте не доводять
справу до відкритого конфлікту.
Афективно-екзальтований темперамент часто властивий артистичним натурам —
художникам, поетам, акторам, письменникам.
Тривожний тип: цим людям властива боязкість, лякливість, сором’язливість. Їм
притаманна тенденція переживати почуття власної меншовартості, невпевненості у собі,
низька контактність, монотонний настрій.
У дитячому віці почуття страху нерідко досягає крайнього ступеня. Діти тривожного
темпераменту часто бояться темряви, собак, грози, залишатися на самоті в кімнаті. Часто
вони відчувають сильний страх перед учителями, соромляться відповідати перед усім
класом, тяжко переживають іспити та перевірки. Вони бояться інших дітей, уникаючи
шумних компаній однолітків, тому останні їх часто переслідують.
З віком тривожність зменшується. У дорослому віці тривожний темперамент може
проявлятися у двох типах боязкості, що диференціюється при простому спостереженні. Це
боязкість з елементами покірності та приниженості або ананкастична тривожність,
специфікою якої є внутрішня невпевненість у собі. У першому випадку людина постійно є
настороженою перед зовнішніми подразниками, а в іншому — джерелом боязкості
виступає власна поведінка людини. В обох випадках можлива гіперкомпенсація у вигляді

самовпевненості або навіть зухвалої поведінки, що однак є неприродним для людини
тривожного темпераменту, і тому легко розпізнається.
Емотивний тип: емотивність характеризується чутливістю, вразливістю і
глибокими емоціями, що мотивовані, як і в афективно- екзальтованого темпераменту,
тонкими альтруїстичними спонуканнями. Однак у емотивних особистостей емоції
розвиваються з меншою швидкістю і для них не властиві межові гіпер- та гіпоемоційні
переживання. Зазвичай таких людей характеризують як душевних і м’якосердих. Вони
жалісні, їх легко розчулити.
М’якосердість та душевність людей емотивного темпераменту пов’язана з
підсиленими зовнішніми проявами їх реакцій. Міміка емотивної особистості чітко
відображає її почуття на те, наскільки глибоко вони її захоплюють. Особливо
характерною для них є сльозливість: вони плачуть, розповідаючи про сумні події, але і
сльози радості також легко з’являються на їх обличчях.
Особлива чутливість емотивних людей призводить до того, що душевні потрясіння
викликають у них реактивну депресію. Іноді, коли душевний розлад досягає
патологічного ступеня, можливі спроби самогубства. Варто зазначити, що, на відміну від
дистимічної та циклотимічної акцентуацій, в емотивної особистості відсутня схильність
до депресивних реакцій, тому важкість депресії завжди адекватна вчинку.
Емотивним особистостям властиві гуманність, співчутливість, безконфліктність,
товариськість, почуття обов’язку, ретельність.
Демонстративний тип: сутність демонстративного (або, при більш вираженій
акцентуації, істеричного) типу полягає в аномальній здатності до витіснення.
Демонстративні особистості в будь-яку мить здатні витіснити зі своєї свідомості
неприємну інформацію, а за необхідності «згадати» її. Проте припускається, що ці люди
можуть повністю забути те, про що не бажають знати або те, що тривалий час витісняли зі
свідомості. За яскраво вираженої акцентуації істерики здатні до витіснення навіть
фізичного болю.
Демонстративній особистості притаманна надмірна комунікабельність, легкість у
встановленні контактів, прагнення до лідерства, підвищена емоційність при відсутності
дійсно глибоких почуттів та емоційна лабільність. Люди демонстративного типу схильні
до фантазування, брехливості, удаваності, артистизму та авантюризму. Відмічається
безмежний егоцентризм, неадекватно завищена самооцінка, високий рівень домагань.
Характерними особливостями демонстративного типу акцентуації є прагнення бути в
центрі уваги, жадоба визнання, необдумувані лінії поведінки.
У побуті багато характерних рис демонстративної психіки цінується позитивно. Їм
властива здатність добре відчувати партнера, пристосовуватися до людей, «вживатися в
роль», що високо оцінюється у тих професіях, де вимагається проникнення у психіку
іншої людини (акторство, сфера обслуговування).
Педантичний тип: особистості педантичного типу характеризуються зниженою
здатністю до витіснення. Вони не здатні витіснити сумніви, і це гальмує їхні дії.
Педантичні особистості проявляють нерішучість при прийняті рішення, нездатність до
прийняття остаточного рішення навіть у ситуаціях, коли загроза (ризик) від прийнятого
рішення може виявитися мінімальною.
Педантичність шкодить особистості лише тоді, коли вона набуває хворобливого
характеру. Здатність приймати рішення в цих випадках настільки порушена, що людина
не в змозі нормально працювати. Охоплений сумнівами, особливо сильними у випадку
доручення відповідальної роботи, працівник знову перевіряє, чи є задовільними
результати його роботи, чи можна вважати роботу завершеною. Це призводить до
понаднормового навантаження, відставання від інших працівників та колективу в цілому.
В особистому житті надмірна педантичність також може значно шкодити.
Виконання побутових обов’язків (прибирання в кімнаті, приготування їжі, миття посуду)
відбувається настільки ж складно, як і реалізація трудової діяльності.

Цим людям притаманні ригідність, інертність психічних процесів, довгі
переживання травмуючих подій. Вони рідко вдаються до конфліктної взаємодії,
виступаючи частіше пасивною стороною, ніж активною.
Однак, якщо педантичність лише як акцентуйована риса характеру, усі зазначені
вище негативні моменти не проявляються. У поведінці педантичної особистості, навпаки,
проявляються переваги, пов’язані з тенденцією до ґрунтовності, чіткості, охайності,
сумлінності, надійності та закінченості у справах. Високі ділові якості у поєднанні з
відданістю своєму підприємству роблять цих людей цінними для суспільства.
Застрягливий (стійкий, ригідний) тип: основою застряглого типу акцентуації
особистості є патологічна стійкість афекту. Афект тримається дуже довго, хоча ніякі нові
переживання його не активізують. Людині достатньо подумки повернутися до травмуючої
події, як негайно «оживають» емоції, що супроводжували стрес.
Особливою силою відрізняються егоїстичні афекти, тому затрягливими
особистостями, як правило, ніколи не забуваються образи та зачіпання власних інтересів.
Їх характеризують як чутливих, легко вразливих, хворобливо образливих, злопам’ятних,
мстивих, ревнивих, схильних до роздратування. Особливо яскравою рисою осіб із
надзвичайною стійкістю афектів є честолюбство, яке супроводжується самовпевненістю.
Тому риси застрягання появляються не тільки при невдачах, а й в ситуаціях успіху,
оскільки заохочення таким людям завжди не вистачає.
Оскільки перешкоди егоїстичним прагненням ідуть від оточення, то при високому
ступені застрягання, тобто у особистостей параноїдального типу, спостерігається така
характерна риса, як підозрілість, яка розповсюджується на всі сфери та відносини.
Застрягливий тип особистості має однаковий потенціал позитивного й негативного
розвитку характеру. У несприятливих умовах вони можуть стати нетерплячими,
конфліктними, незговірливими, а у сприятливих — невтомними та цілеспрямованими
працівниками з відмінними трудовими та творчими показниками.
Збудливий тип: цим людям притаманні недостатня керованість поведінки,
імпульсивність реакцій, підвищена конфліктність, гнівливість, грубість, похмурість,
нетерпимість до інших. Вони дратівливі, запальні, із труднощами вживаються в колективі,
схильні до частої зміни місця роботи.
Інколи можуть проявляти жорстокість та піддаватися потягам. У випадку збудливого
типу особистості можна говорити про патологічну владу потягів, трактуючи потяг як
прагнення фізичної розрядки. З наростанням гніву такі люди зазвичай від лайки
переходять до бійки. Іноді рукоприкладство випереджає слова, оскільки в’язкість,
уповільненість та низький рівень мисленнєвих здібностей ускладнюють обмін думками
під час суперечки.
Імпульсивність патологічного характеру відноситься також до потягів у вузькому
розумінні слова. Так, збудливі особистості часто нерозбірливі у їжі, багато хто з них
стають алкоголіками. Прояви збудливих особистостей у сексуальній сфері також
характеризуються імпульсивністю, нерозбірливістю, непомірністю статевих потреб,
низькою моральністю.
Варто зазначити, що на відміну від «чистих» типів, значно частіше зустрічаються
змішані форми акцентуацій характеру — проміжні типи (нашаровування нових рис
характеру на структуру, що вже сформувалася).
ІІ Порядок проведення основної частини
Провести методику Шмішека, обробити отримані результати та сформулювати
висновок.
ІІІ Порядок проведення заключної частини
В групі необхідно наприкінці заняття обговорити утруднення, які виникають при
застосуванні методики.
Тема № 14: Здібності

Семінарське заняття 1 Здібності
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про здібності
особистості.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1. Уявлення про здібності у вітчизняній психології.
2. Співвідношення понять здібність і задатки.
3. Класифікація здібностей.
Методичні вказівки:
1. Уявлення про здібності у вітчизняній психології.
З питання про те, що входить у здатності, які властивості й особливості особистості
можна вважати здібностями, а які - ні, існують дві думки. Одні автори розглядають як
здібність будь-яку окрему властивість, інші - сукупність властивостей. У низка авторів
виявляють непослідовність, переходячи з однієї позиції на іншу, часто навіть не
зауважуючи цього, що приводить до неадекватності висновків, що робляться.
Точка зору, що здібності являють собою сукупність властивостей особистості,
характерна для О.Г. Ковальова і К.К. Платонова. Перший під здібностями розуміє
ансамбль чи синтез властивостей людської особистості, що відповідають вимогам
діяльності, другий - сукупність (структуру) досить стійких індивідуально-психологічних
якостях особистості, що змінюються під впливом виховання, структуру особистості, яка
актуалізується у визначеному виді діяльності, ступінь відповідності даної особистості в
цілому вимогам визначеної діяльності. В.М. Мясищевим і О.Г. Ковальовим така
постановка питання виражена дуже чітко; автори вважають, що під здібностями треба
розуміти ансамбль властивостей, необхідних для успішної діяльності, включаючи систему
особистісних відносин, а також емоційної і вольової особливості людини (ціліснийособистісний підхід).
Однак цілісний-особистісний підхід страждає істотними недоліками. По-перше,
якщо прийняти, що людина володіє декількома яскраво вираженими здібностями, що
виявляються в різних за характером видах діяльності, то прийдеться визнати, що в нього
мається і кілька структур особистості. Але як же тоді бути з розумінням таких
характеристик особистості, як інтегральність і цілісність? Скоріше, при розгляді
здібностей мова повинна йти не про структуру особистості в цілому, а про підструктури,
блоки, що при виконанні якої-небудь діяльності формуються, за П.К. Анохіним, у
функціональну систему. Тоді з'являється можливість обговорювати питання про здібності
й обдарованість з позиції системного цілісного підходу, як це зроблено в роботах В.Д.
Шадрікова.
По-друге, розгляд проблеми здібностей з погляду цілісного-особистісного підходу
переводить обговорення питання в іншу площину: розглядаються вже не окремі здібності,
а обдарованість, талант (Б.М. Теплов говорив про обдарованість як сукупності
здібностей).
По-третє, як справедливо відзначає Т.І. Артем'єва, «...розгляд здібностей у широкому
особистісному плані, а також спроба визначати здатність через особистість ... переводить
саму проблему здібностей в область проблем особистості ... Тут криється певна небезпека
«розчинити» здібності в психології особистості, втратити власний предмет дослідження».
«Звичайно, - пише далі Т.І. Артем'єва, - зрозуміти здібності можна тільки в зв'язку з
вивченням особистості, її особливостей і діяльності. Особистість і здібності мають прямий
зв'язок, однак це зовсім не означає, що одне може підмінюватися іншим. Кожне з цих
понять має свій власний зміст і специфічні особливості».
Але й у випадку прийняття визначень, у яких здібності розуміються як окремі
властивості особистості, залишається багато неясного. Головне питання, що не піддається
рішенню, полягає в тому, чи всі особистісні властивості можна вважати здібностями, і

якщо не всі, те які можна, а які - немає. Так, В.С. Мерлин відносить до здібностей
властивості індивіда й особистості, у тому числі ставлення особистості до здійснюваної
нею діяльності й індивідуальний стиль діяльності (імовірно, на тієї підставі, що і те й інше
впливає на ефективність діяльності). О.Г. Ковальов і В.М. Мясищєв до здібностей
відносять особистісні відносини, емоційні і вольові особливості людини. К.К. Платонов за
здібності приймає, зокрема, моральні і правові відносини особистості й у зв'язку з цим
говорить про моральні і правові здібності.
Б.М. Теплов, заперечуючи проти того, щоб вважати здібністю будь-яку властивість
особистості, ввів обмеження: здатністю можна назвати тільки така властивість
особистості, що впливає на ефективність діяльності. Тим часом резонне зауваження К.К.
Платонова: а чи є такі особливості і властивості особистості, що хоча побічно не впливали
на ефективність діяльності?
Подібні заперечення висловила і Т.І. Артем'єва: «З рівним успіхом у такого роду
визначеннях можна слово «здібності» замінити, наприклад, словами «характер» чи
«емоції». У кінцевому рахунку умовою успішного виконання діяльності є вся психіка
людини в цілому, його характер, ті чи інші мотиви, і емоції людини». Не дивно, що при
такому розширювальному тлумаченні здібностей будь-яка зміна ефективності діяльності
приймається за розвиток здібностей, а придбання тим, хто навчається, знань і умінь
створює ілюзію легкого розвитку здібностей у кожної людини. Звідси практично
знімається і проблема добору: навіщо він потрібний, якщо здібності можна легко
розвинути (за рахунок вироблення індивідуального стилю, зміни відносини до роботи,
придбання знань і умінь)? Помилковість такого підходу стає очевидної, якщо врахувати,
що придбання знань і вироблення стилю діяльності знаходяться в залежності від
виразності в людини тих чи інших здібностей.
Отже, одні з основних труднощів, що існує при особистісно-діяльнісному підході до
здібностей, полягає в тому, що неясно, де провести ту рису, що відокремить особистісні
властивості, що можуть бути здібностями, від тих особистісних властивостей, що такими
бути не можуть. Наприклад, В.О. Крутецький не відносив до здібностей характерологічні
риси, активне позитивне відношення до діяльності, психічні стани, знання і навички. Всетаки й у нього трактування здібностей залишається дуже розпливчастим, тому що до
здібностей він відносить емоційно-вольові процеси, спрямованість особистості на
пізнання навколишнього світу, а не тільки психічні процеси. Ще одним недоліком
особистісно-діяльнісного підходу до здібностей є те, що розглядаються тільки психічні
властивості і не враховуються фізіологічні і біохімічні, що істотно впливають на
ефективність діяльності.
Зупинимося на другій основній тезі прихильників особистісно-діяльнісного підходу,
а саме: на тісній прив'язці здібностей до діяльності, тобто на уявленнях про виникнення
здібностей.
При особистісно-діяльнісному підході здібності розглядаються як результат
діяльності людини. Б.М. Теплов писав, що здібність не може виникнути поза відповідною
конкретної діяльності. З цим погодився К.К. Платонов: «Поза діяльністю їх (здібностей)
узагалі не існує ... у відомому змісті здібності можна розуміти як відображення діяльності.
Таким чином, діяльність при особистісно-діяльнісному підході виступає як
обов'язкова умова формування здібностей, як процес їх утворення, З цього приводу Т.І.
Артем'єва пише, що проблема здібностей виявилася органічно залежної від постановки
проблеми діяльності. І це не випадково. Принцип діяльності був висунутий у радянській
психології з її твердженням спадкоємності й уродженості здібностей. При цьому
неможливість заперечення ролі уродженості привела до постановки питання про роль
діяльності в перетворенні вроджених задатків у здібності. Виходить, що прихильники
діяльнісного підходу займають єдино правильну позицію, при якій усі крайні точки зору
(уродженість або набуваємості здібностей) з'являються невірними, а за здібності
приймається деякий сплав уродженого з придбаним. Таким шляхом, думають

прихильники цієї точки зору, переборюється однобічність біологізаторського підходу і
висувається діалектичне розуміння природи здібностей, знаходиться вдалий синтез
соціального і біологічного в людині.
Під задатками найчастіше розуміють анатомо-фізіологічні особливості мозку. О.Г.
Ковальов і В.М. Мясіщєв говорять, що це фізіологічні і психологічні особливості людини,
обумовлені, зокрема, індивідуальними особливостями будови мозку. «Можна думати, пишуть вони, - що особливе значення мають ті поля кори головного мозку, деякі
представляють специфічні і характерні для людини новотвору. Можна припустити, що
клітинна будівля цих полів у потиличної, тім'яний, скроневих частках, їх відносний
розвиток, тобто багатство клітинними елементами, відносний обсяг, співвідношення в них
різних клітинних елементів представляє морфологічну базу як узагалі нервово-психічних
варіацій, так і тих позитивних варіантів, що зв'язані зі здатністю й обдарованістю». У
більш пізніх роботах Б.М. Теплов включив у число визначальних здібності характеристик
типологічні особливості прояву властивостей нервової системи (сила-слабість,
рухливість-інертність, врівноваженість-неврівноваженість). К.К. Платонов відносить до
задатків і психічні процеси, а О.О. Бодальов - психічні функції. Таким чином, питання, що
входить до складу здібностей як вроджені компоненти, залишається до кінця не
вирішеним.
Однак головна перешкода в розумінні сутності здібностей складається не в складі
задатків, а в з'ясуванні того, якої шляхом задатки перетворюються в здібності.
Виникає питання: що ж це за загадковий продукт діяльності і розвитку, що, не
зводячись до знань і умінь, називається здатністю? О. Г. Ковальов і В.М. Мясіщєв
відзначали, що «ніщо» не може розвиватися, повинне бути «щось», для розвитку в процесі
діяльності, навчання і виховання.
Не можна не згадати й інше протиріччя у висловленнях Б.М. Тєплова. З одного боку,
Б.М. Теплов стверджував, що здібності є результатом розвитку, а з іншого боку, він пише:
«Одним з характерних ознак вдалих задатків до розвитку будь-якої здібності є раннє і
притім самостійне, тобто не потребуючих спеціальних педагогічних заходів, прояв цієї
здібності». Виявляється, що здібності можуть виявлятися спонтанно, самостійно, без
спеціально організованого розвитку. До речі, те ж протиріччя, виражене іншими словами,
мається й у Е.О. Голубєвої, що, хоча і заперечує вродженість здібностей, усе-таки пише:
«Диференціальна психологія в більшій мері вирішує задачу діагностики і використання
наявних знань, умінь, навичок на рівні поведінки, що, звичайно, необхідно, але
недостатньо. У цьому випадку здібності розглядаються як відбулася дійсність, у той час
як вони є і можливостями, що на довгі роки, а іноді і назавжди, залишаються схованими і
для самої людини, і для інших». Але якщо вони існують хоча б як можливості, виходить,
для їх виникнення діяльність не потрібна. І тоді роль діяльності зводиться до прояву і
розвитку здібностей.
Точка зору Б.М. Теплова на набуваємость здібностей зазнала критики, як це ні
дивно, з боку К.К. Платонова (згадаємо приведене вище його висловлення про неодмінний
зв'язок здібностей з діяльністю). Він вважав, що положення про відсутність уроджених
здібностей не просто помилковою, а методологічно невірно. Воно є замаскованим і
неусвідомленим психофізіологічним паралелізмом. Адже з заперечення уродженості будьяких здібностей випливає, що в немовляти маються можливості подальшого розвитку
тільки нейродінамики, а можливості психічних явищ (не самі психічні явища, а саме їх
можливості) виникнуть тільки тоді, коли дитина, народившись, попадає в нове для нього
середовище. К.К. Платонов вважає, що Б.М. Теплов дарма відмовився від тези, що
здібності - це задатки в розвитку. На його думку, треба було просто уточнити, що в
задатки входять і елементарні психічні процеси. Однак з цим твердженням К.К.
Платонова важко погодитися. Правильність відмовлення Б.М. Теплова від цієї тези
складається не в тім, що здібності не можуть бути уродженими, а в тім, що задатки не
можуть виступати в якості єдиного структурного елемента здібностей. Відомо, що

задатком гарної пам'яті є інертність нервових процесів. Підставимо те й інше у формулу
Б.М. Теплова. Вийде, що гарна пам'ять (як здібність) - це інертність нервових процесів у
розвитку (тобто ще велика інертність). Навряд чи хто-небудь погодиться з таким
визначенням і розумінням пам'яті, і, насамперед, тому, що основою, наприклад,
довгострокової пам'яті є білкові структури, які шляхом свого перетворення закріплюють у
мозку інформацію. Інша справа, що перехід короткочасної пам'яті в довгострокову
здійснюється тим легше, ніж довше зберігаються сліди в короткочасній пам'яті, а це
залежить від інертності нервових процесів. Але це свідчить лише про те, що інертність є
умовою закріплення і збереження інформації, і зовсім не означає, що вона підмінює
пам'ять як здібність. Крім того, інертність нервових процесів не тільки є задатком пам'яті,
але й інших здібностей. Нарешті, ці здібності обумовлені й інші задатки, а не тільки
інертністю нервових процесів. Тому здібності є багатокомпонентними утвореннями, а
задатки можуть бути поліфункціональними.
Настільки докладний аналіз концепції Б.М. Теплова даний у зв'язку з тим, що в ній
як у дзеркалі знайшли відображення багато протиріч, властиві в цілому особистіснодіяльнісному підходу до проблеми здібностей. Адже аналогічне розуміння здібностей і їх
генезису мається і у інших авторів. Наприклад, С.Л. Рубінштейн, відносно питання про
співвідношення задатків і здібностей, писав: «Розвиваючись на основі задатків, здібності є
усе-таки функцією не задатків самих по собі, а розвитку, у яке задатки входять як
вихідний момент, як передумова». Не включаючи в результат розвитку накопичення
досвіду (знань і умінь), він не вказує конкретно, що ж такого специфічного з'являється в
процесі розвитку, що перетворює, як за помахом чарівної палички, задатки в здібності.
Правда, в одній з робіт він говорить про подвійність структури здібностей: «Аналіз складу
(і структури) здібностей привів нас до виділення в актуальній здатності двох компонентів:
більш-менш злагодженої і відпрацьованої сукупності операцій-способів, якими
здійснюється відповідна діяльність, і якості процесів, який регулюється функціонування
цих операцій».
Але тут він суперечить самому собі і тому визначенню здібностей, що він дав раніш.
Адже сукупність операцій і є уміння, а воно, по визначенню самого С.Л. Рубінштейна, не
повинне включатися в здібності. Суперечить він собі і тоді, коли говорить, що кожен
психічний процес, стереотипизуясь, переходить у здібність. Але стереотипізація означає
не що інше, як придбання людиною досвіду, формування навички використання тієї чи
іншої психічної функції.
Подібні уявлення про здібності можна знайти й у Н.С. Лейтеса. Він пише, що
здібності формуються з узагальнених умінь (отже, уміння повинні входити в здібності).
Але відразу автор стверджує, що здібності тільки залежать від знань і умінь, але не
зводяться до них. Здібності, з його погляду, формуються і розвиваються повільніше, ніж
здобуваються знання й уміння. Але якщо це так, то що ж додається до знань і умінь, щоб
з'явилася здібність?
Отже, підведемо деякі підсумки розгляду проблеми здібностей з позиції
особистісно-діяльнісного підходу.
Безумовно позитивним є прив'язка здібностей до діяльності, як способу реалізації і
розвитку здібностей, перетворення їх у якості. У свій час ця позиція зіграла позитивну
роль у боротьбі проти уявлень про здібності як певному застиглому і незмінному
психологічному феномені. Однак зараз тісна прив'язка проблеми здібностей до діяльності
стала відігравати негативну роль. Точка зору, що без діяльності немає здібностей, вступає
в очевидне протиріччя з наявними фактами. Прийнявши цю точку зору, варто відмовитися
від низки очевидних істин. По-перше, залишається без відповіді питання про наявність
здібностей у тварин (адже вони не виявляють активності в перетворенні навколишнього
середовища, що прийнято називати діяльністю). Тим часом розходження в прояві тих чи
інших рухових і психічних функцій у різна тварин чітко виявляються: гострота зору орла,
нюх собаки, координованість мавпи, швидкість бігу і спритність багатьох хижаків тощо.

Хіба цей не доказ наявності здібностей і у тварин?
По-друге, стає неясно, коли з'являються здібності в дітей: тільки з того моменту,
коли вони починають здійснювати якусь діяльність (учитися, займатися спортом тощо)?
По-третє, при такому підході людина перестає бути носієм здібностей від
народження, він стає носієм тільки задатків (адже здібності з'являються тільки в процесі
діяльності!).
Тому занадто пряме проходження за тезою, що без діяльності немає здібностей,
заводить проблему в тупик, тим більше якщо врахувати, що зовсім не розкривається
головне питання - як фізіологічне (задатки) перетворюється в психологічне (здібності).
Формула: здібність = задатки + X, що здобувається в процесі діяльності чи розвитку, не
працює, тому що, не знаючи, що таке X, психологи визначають поняття здібності через
невідоме.
Очевидно, хиткість цього положення розуміють і прихильники особистіснодіяльнісного підходу. Так, К.К. Платонов говорив про потенційні й актуальні здібності і
відводив діяльності роль засобу перетворення перших у другі (тобто засобу реалізації
потенційних здібностей).
Своєрідне «загравання» з вродженим фактором у здібностях приводить авторів до
явних протиріч. З одного боку, визнається, що те саме середовище може впливати на
різних людей і що природні особливості людини можуть впливати на рівень досягнень у
будь-якій сфері діяльності. А з іншого боку, стверджується, що вирішальне значення має
діяльність як фактор формування здібностей, а звідси вплив природних факторів
практично можна не враховувати, оскільки вплив середовища, виховання сильніше.
Здібності, вважав Б.М. Теплов, не можуть існувати інакше, як у постійному процесі
розвитку. Здібність, що не розвивається, якою на практиці людина перестає користатися,
згодом губиться. Тільки завдяки постійним вправам, пов'язаним із систематичними
заняттями такими складними видами людської діяльності, як музика, технічна і художня
творчість, математика, спорт і т. ін., ми підтримуємо в себе і розвиваємо далі відповідні
здібності.
Успішність виконання будь-якої діяльності залежить не від будь-якої однієї, а від
сполучення різних здібностей, причому це сполучення, що дає той самий результат, може
бути забезпечено різними способами. При відсутності необхідних задатків до розвитку
одних здібностей їх дефіцит може бути заповнений за рахунок більш сильного розвитку
інших. «Однієї з найважливіших особливостей психіки людини, - писав Б.М. Теплов, - є
можливість надзвичайно широкої компенсації одних властивостей іншими, внаслідок чого
відносна слабість якої-небудь однієї здібності зовсім не виключає можливості успішного
виконання навіть такої діяльності, що найбільше тісно зв'язана з цією здібністю. Відсутня
здібність може бути в дуже широких межах компенсована іншими, високорозвиненими в
даної людини».
Вітчизняна теорія здібностей створювалася працями багатьох видних психологів,
серед яких повинні бути згадані імена Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, С.Л.
Рубінштейна, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьєва, В.О. Крутецького, Е.А. Голубєвої.
Б.М. Теплов, визначаючи зміст поняття здібність, сформулював три її ознаки, що
лежать в основі багатьох робіт з вивчення здібностей. По-перше, «під здібностями
маються на увазі індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють однієї людини
від іншого». По-друге, вони «мають відношення до успішності виконання будь-якої
діяльності чи багатьох діяльностей». По-третє, здібності «не зводяться до наявних
навичок, вмінь чи знань», але «можуть пояснити легкість і швидкість придбання цих
знань і навичок».
Вирішальним для вітчизняної теорії здібностей є теза про нерозривний зв'язок
здібностей з діяльністю. Так, С.Л. Рубінштейн писав про те, що здібності кваліфікують
особистість як суб'єкта діяльності, а Б.Г. Ананьєв розглядав здібності як інтеграцію
властивостей суб'єктного рівня (тобто властивостей, що характеризують людини як

суб'єкта діяльності).
Взаємозв'язок здібностей і діяльності виявляється насамперед у тім, що розвиток
здібностей завжди відбувається в діяльності і являє собою активний процес з боку
людини. Так, формування навчальних здібностей неможливо поза навчальною діяльністю,
а розвиток професійних здібностей- поза професійною діяльністю.
Від здібностей залежать можливість здійснення і ступінь успішності діяльності. Так,
музичні здібності реалізуються в діяльності композитора, співака, виконавця на різних
музичних інструментах, і за успіхами людини в цих видах діяльності оцінюють його
музичні здібності. Про літературні здібності судять за успішностю в літературній
творчості, за результатами письменницької праці.
Разом з тим варто сказати, що використання поняття «успіх» стосовно до різних
видів діяльності іноді досить важко. Критерії успішності бувають дуже суб'єктивними,
особливо якщо діяльність складна і не піддається кількісній оцінці. Наприклад, для
більшості видів спорту є виразні показники досягнень (час, довжина, висота, вага й ін.);
цілком визначеними є іноді показники трудових успіхів у деяких професіях
(продуктивність праці, економія сировини й ін.). Однак коли критерієм виступає якість
результату - продукту діяльності, оцінки різних індивідів стають не такими однозначними.
Показники якості суб'єктивні; їх важко використовувати для порівняльних суджень щодо
різних виконавців. Так, іноді складно і навіть неможливо зіставити якість віршованих
добутків, виконання музичних здобутків.
Ці зауваження необхідно мати у виді, коли за результатами (успіху) виконання
судять про здібності індивідів. Крім того, не можна не відзначити розповсюджену
помилку таких оцінок. Вона полягає в тому, що досить часто рівень досягнень індивіда у
визначеній діяльності ототожнюється з його здібностями до неї, а рівень життєвих
досягнень - з його інтелектом. Однак таке ототожнення неправомірне; різні досягнення
індивідів залежать не від одних здібностей. Вони обумовлені всією сукупністю життєвих
обставин, вихованням і навчанням, особливостями становлення особистості. Формування
здібності найчастіше являє собою тривалий процес, що вимагає сприятливих умов.
Види діяльності, у яких формуються здібності, завжди конкретні і історичні.
Музикант складає і виконує ті твори і на тих інструментах, що дані йому його часом і його
соціальним середовищем, а математик пропонує рішення і вирішує ті проблеми, що
відповідають розвитку сучасної йому науки. Історичні і здібності, оскільки виникають і
розвиваються в ході історії людства зв'язані з ними види діяльності. Одним з основних
принципів вітчизняної психології є особистісний підхід до розуміння здібностей. Головна
теза, що відбиває істота цього підходу, такий: не можна звужувати зміст поняття
«здібність» до характеристик окремих психічних процесів.
Проблема здібностей реально виникає при розгляді особистості як суб'єкта
діяльності. Носієм здібностей виступає особистість із усіма властивими їй властивостями.
У психології розвитку є три підходи:
1)
генетичний, що відводить основна роль у детермінації психічних
властивостей спадковості;
2)
середовищний, представники якого вважають вирішальним фактором
розвитку психічних здібностей зовнішні умови;
3)
генотип- середовищної взаємодії, прихильники якого виділяють різні типи
адаптації індивіда до середовища в залежності від спадкоємних рис.
У вітчизняній психології багато авторів давали поняттю «здатність» розгорнуті
визначення. Зокрема, С.Л. Рубінштейн розумів під здібностями «...складне синтетичне
утворення, що містить у собі цілу низку даних, без яких людина не була б здатна до будьякої конкретної діяльності, і властивостей, що лише в процесі певним чином організованої
діяльності виробляються».
Б.М. Теплов виділив три ознаки здібностей, що і лягли в основу визначення,
найбільше часто використовуваного фахівцями:

1)
здібності - це індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють
однієї людини від іншого;
2)
тільки ті особливості, що мають відношення до успішності виконання
діяльності чи декількох діяльностей;
3)
здібності не можуть бути зведеними до знань, умінь і навичок, що уже
вироблені в людини, хоча й обумовлюють легкість і швидкість їх придбання.
Природно, успішне виконання діяльності визначають і мотивація, і особистісні
особливості, що спонукало К.К. Платонова віднести до здібностей будь-які властивості
психіки, тією чи іншою мірою визначальні успіх у конкретній діяльності. Однак Б. М.
Теплов вказує на те, що, крім успіху в діяльності, здібність детермінує швидкість і
легкість оволодіння тією чи іншою діяльністю, і це змінює положення з визначенням:
швидкість навчання може залежати від мотивації, але почуття легкості при навчанні
(інакше - «суб'єктивна ціна», переживання труднощів) скоріше зворотно пропорційна
мотиваційній напрузі.
Отже, чим більше розвита в людини здатність, тим успешнее він виконує діяльність,
швидше нею опановує, а процес оволодіння діяльністю і самою діяльністю даються йому
суб'єктивно легше, ніж чи навчання робота в тій сфері, у якій він не має здібності.
Цю формулу здатності можна виразити в об'єктивній формі:
продуктивність
;
здібність 
"ціна"
чи ж у суб'єктивній формі:
успешність
;
здбність 
труднощі
Тобто нездібний проливає більше поту і сліз, чим здібний, котрому все дається
легко.
Однак вказівки на поведінкові і суб'єктивні прояви здібностей недостатньо.
Найбільше детально це питання розглядається в роботах В.Д. Шадрікова. Він приходить
висновку, що поняття «здібність» є психологічною конкретизацією категорії властивості.
Властивістю якої «речі» є здібність? За В.Д. Шадріковим, найбільш загальним поняттям,
що описує психологічну реальність, є поняття психічної функціональної системи, процес
функціонування якої (психічний процес) забезпечує досягнення деякого корисного
результату. Звідси «...здібності можна визначити як властивості функціональних систем,
що реалізують окремі психічні функції, що мають індивідуальну міру виразності, що
виявляється в успішності і якісній своєрідності освоєння і реалізації окремих психічних
функцій. При визначенні індивідуальної міри виразності здібностей доцільно дотримувати
тих же параметрів, що і при характеристиці будь-якої діяльності: продуктивності, якості і
надійності (у відношенні розглянутої функції).
Оскільки всякий психічний процес (у тому числі - пізнавальний) є тимчасовою
характеристикою функціонування відповідної системи, В.Д. Шадріков виділяє здібності
розумові, сприйняття, пам'яті і так далі. Здібності, за Шадріковим, є загальними в змісті
віднесеності до конкретних видів діяльності: не існує, «кулінарних», «музичних»,
«педагогічних» і інших здібностей. Але залишається неясним, якщо міркувати в термінах
Шадрікова, чи є функціональні психічні системи більш загальні, чим ті, котрі
відповідають окремим пізнавальним процесам, описаним у підручниках по загальній
психології?
2. Співвідношення понять здібності і задатки
Оскільки здібності - це психологічні особливості людини, вони не можуть бути
вродженими, а являють собою продукт розвитку і формування в процесі якої-небудь
теоретичної чи практичної діяльності, яку виконує людина. Але в їх основі лежать
вроджені анатомо-фізіологічні особливості, які називаються задатками.
Співвідношення здібностей і задатків розглядається в такий спосіб: хоча здібності
розвиваються на основі задатків, вони все-таки не є їх функцією; задатки - це передумови

розвитку здібностей, але вони не є нерозвиненими, потенційними здібностями. Задатки
розглядаються як неспецифічні особливості нервової системи й організму в цілому; отже,
заперечується існування для кожної здібності свого спеціально приготовленого задатку.
На базі різних задатків можуть розвиватися в різних людей здібності, що однаково
виявляються в результатах діяльності. Можлива компенсація одних індивідуальних
особливостей, у тому числі і природних, за рахунок інших. Б.М. Теплов на конкретних
прикладах показав, що музичні здібності можуть сформуватися на різній природній основі
як при наявності, так і при відсутності абсолютного слуху. В останньому випадку способи
дізнавання висоти звуків будуть іншими, але на результатах музичної діяльності це може
не відбитися.
Разом з тим на основі однакових задатків у різних людей можуть сформуватися різні
здібності. Як писав С.Л. Рубінштейн, «задатки багатозначні; вони можуть розвиватися в
різних напрямках». Наприклад, звуковисотна чутливість лежить і в основі музичних
здібностей, і в основі слуху настроювача музичних інструментів.
Отже, між здібностями і задатками немає взаємооднозначної відповідності,
співвідношення між ними складно опосередковано.
Шадріков вводить поняття загальної обдарованості, визначаючи її як придатність до
широкого кола діяльностей чи сполучення здібностей, від кожної з який залежить
успішність виконання тієї чи іншої діяльності, але й у цьому випадку загальне не передує
частці, а навпаки є результат «зборки» окремих елементів.
Розрізняючи спеціальні і загальні здібності, Д.М. Завалишина слідом за Б.М.
Тепловим зв'язує загальні здібності з більш загальними умовами ведучих форм людської
діяльності, а спеціальні - з окремими видами діяльності. Тим самим знову проводиться
лінія «діяльнісної редукції»: здібності конституюються не по видах психічних
функціональних систем, а за видами діяльності.
Розумніше було б припустити, що здібності зв'язані з якимись загальними сторонами
функціонування психіки, що виявляються не в конкретних чи діяльностях групах
діяльностей, а в загальних формах зовнішньої активності (поводження) людини.
3. Класифікація здібностей
Б.Ф. Ломов виділяв три функції психіки: комунікативну, регуляторну і пізнавальну,
що дозволяє говорити про комунікативні, регуляторні і пізнавальні здібності.
Навчаємость є здібністю до придбання знань, а креативність (загальна творча
здібність) - здібність до перетворення знань (з ним зв'язане уява, фантазія, породження
гіпотез та ін.).
Існує дуже багато здібностей. В науці відомі спроби їх класифікації. У більшості цих
класифікацій розрізняють у першу чергу природні здібності (в основі своєї біологічно
обумовлені) і специфічно людські здібності, що мають суспільно-історичне походження.
Розглянемо питання про класифікацію здібностей людини. Їх досить багато. У
першу чергу необхідно розрізняти природні, чи природні, здатності (в основі своєї
біологічно обумовлені) і специфічні людські здібності, що мають суспільно-історичне
походження.
Багато хто з природних здібностей є загальними в людини й у тварин, особливо
вищих, наприклад - у мавп. Такими елементарними здібностями є сприйняття, пам'ять,
мислення, здатність до елементарних комунікацій на рівні експресії. Ці здібності
безпосередньо зв'язані з уродженими задатками, але не тотожні їм, а формуються на їхній
основі при наявності елементарного життєвого досвіду через механізми навчання.
Мислення з визначеної точки зору також можна розглядати як здібність, що характерна не
тільки для людини, але і для вищих тварин. Дані здібності безпосередньо зв'язані з
уродженими задатками. Однак задатки людини і задатки тварини - це не те саме . У
людини на базі цих задатків формуються здібності. Це відбувається при наявності
елементарного життєвого досвіду, через механізми навчання і т. ін. У процесі розвитку

людини дані біологічні здібності сприяють формуванню цілої низки інших, специфічно
людських здібностей.
Ці специфічно людські здібності прийнята розділяти на загальні і спеціальні вищі
інтелектуальні здібності. У свою чергу, вони можуть підрозділятися на теоретичні і
практичні, навчальні і творчі, предметні і міжособистісні та ін.
До загальних здібностей прийнято відносити ті, котрі визначають успіхи людини у
всіляких видах діяльності. Наприклад, у дану категорію входять розумові здібності,
тонкість і точність ручних рухів, пам'ять, мова і низка інших. Таким чином, під
загальними здібностями розуміють здібності, властиві для більшості людей.
Під спеціальними здібностями маються на увазі ті, котрі визначають успіхи людини
в специфічних видах діяльності, для здійснення яких необхідні задатки особливого роду і
їх розвиток. До таких здібностей можна віднести музичні, математичні, лінгвістичні,
технічні, літературні, творчий^-художньо-творчі, спортивні й ін. Слід зазначити, що
наявність у людини загальних здібностей не виключає розвитку спеціальних здібностей, і
навпаки.
Більшість дослідників проблеми здібностей згодні, що загальні і спеціальні здібності
не конфліктують, а співіснують, взаємно доповнюючи і збагачуючи одне одного. Більш
того, в окремих випадках високий рівень розвитку загальних здібностей може виступати
як спеціальні здібності відносно визначених видів діяльності. Подібна взаємодія деякими
авторами порозумівається тим, що загальні здібності, на їх думку, є базою для розвитку
спеціальних. Інші дослідники, пояснюючи взаємозв'язок загальних і спеціальних
здібностей, підкреслюють, що розподіл здібностей на загальні і спеціальні є дуже
умовним. Наприклад, практично кожна людина після курсу навчання вміє складати,
множити, поділяти тощо, тому математичні здібності можуть розглядатися як загальні.
Однак існують люди, у яких ці здібності розвиті настільки високо, що ми починаємо
говорити про наявність у них математичного таланта, що може виражатися у швидкості
засвоєння математичних понять і операцій, здатності вирішувати надзвичайно складні
задачі та ін.
До загальних здібностей людини ми з повною підставою повинні віднести здібності,
що виявляються в спілкуванні, взаємодії з людьми. Ці здібності є соціально
обумовленими. Вони формуються в людини в процесі його життя в суспільстві. Без даної
групи здібностей людині дуже важко жити серед собі подібних. Так, без володіння мовою
як засобом спілкування, без уміння адаптуватися в суспільстві людей, тобто правильно
сприймати й оцінювати вчинки людей, взаємодіяти з ними і налагоджувати взаємини в
різних соціальних ситуаціях, нормальне життя і психічний розвиток людини були б
просто неможливими. Відсутність у людини такого роду здібностей з'явилося би
нездоланною перешкодою на шляху перетворення його з біологічної істоти в соціальну.
Крім поділу здібностей на загальні і спеціальні, прийнято розділяти здатності на
теоретичні і практичні. Теоретичні і практичні здібності відрізняються друг від друга тим,
що перші визначають схильність людини до абстрактно-теоретичних міркувань, а другі до конкретних практичних дій. На відміну від загальних і спеціальних здібностей
теоретичні і практичні найчастіше не сполучаються одне з одним. Більшість людей
володіє одним чи іншим типом здібностей. Разом вони зустрічаються рідко, в основному в
обдарованих, різнобічно розвинутих людей.
Існує також розподіл на навчальні і творчі здібності. Вони відрізняються друг від
друга тим, що перші визначають успішність навчання, засвоєння людиною знань, умінь і
навичок, у той час як другі - визначають можливість відкриттів і винаходів, створення
нових предметів матеріальної і духовної культури та ін. Якщо ми спробуємо визначити,
які здібності з даної групи мають більше значення для людства, то у випадку визнання
пріоритету одних над іншими ми, імовірніше всього, зробимо помилку. Звичайно, якби
людство було позбавлено можливості діяти, те навряд чи воно було б у стані розвиватися.
Але якби люди не мали навчальні здібності, то розвиток людства також було б

неможливим. Розвиток можливий лише тоді, коли люди в стані засвоїти всю суму знань,
накопичених попередніми поколіннями. Тому деякі автори вважають, що навчальні
здібності - це насамперед загальні здібності, а творчі - спеціальний, визначальний успіх
творчості.
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Тема № 14: Здібності
Семінарське заняття 2 Здібності
Навчальна мета заняття: закріпити й поглибити розуміння курсантів про здібності
особистості.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1. Креативність як особлива здібність.
2. Формування креативності.
3. Здатність до навчання, інтелект і креативність.
Методичні вказівки:

1. Креативність як особливі здібності.
В англо-американській психології в середині 1950-х рр. виділилося і придбало
велику популярність вивчення особливих здібностей, названих креативністю (від лат.
creatіo - створення). Поштовхом для виділення креативності послужили дані про
відсутність зв'язку між традиційними тестами інтелекту й успішністю рішення
проблемних ситуацій.
Було визнано, що остання залежить від здібності по-різному використовувати дану в
задачах інформацію у швидкому темпі. Цю здатність назвали креативністю і стали
вивчати її незалежно від інтелекту - як здібність, що відбиває властивість індивіда
створювати нові поняття і формувати нові навички. Креативність зв'язують із творчими
досягненнями особистості.
Вивчення креативності ведеться в основному в двох напрямках. Одне пов'язано з
питанням про те, чи залежить креативность від інтелекту, і орієнтується на вимір
пізнавальних процесів у зв'язку з креативністю. Інший напрямок займається з'ясуванням
того, чи є особистість з її психологічними особливостями істотним аспектом креативності,
і характеризується увагою до особистісних і мотиваційних рис.
Спроби визначити креативність за допомогою пізнавальних змінних спрямовані на
оцінку незвичайних інтелектуальних факторів і пізнавальних стилів. Дж. Гілфорд і його
співробітники починаючи з 1954 р. виділили 16 гіпотетичних інтелектуальних здібностей,
що характеризують креативність. Серед них такі: швидкість думки (кількість ідей, що
виникають в одиницю часу), гнучкість думки (здатність переключатися з однієї ідеї на
іншу), оригінальність (здібність створювати ідеї, що відрізняються від загальновизнаних
поглядів), допитливість (чутливість до проблем у навколишньому світі), здатність до
розробки гіпотези, «ірелевантність» (логічна незалежність реакції від стимулу),
фантастичність (повна відірваність відповіді від реальності при наявності логічного
зв'язку між стимулом і реакцією). Гілфорд об'єднав ці фактори під загальною назвою

дивергентне мислення, що виявляється тоді, коли проблема тільки ще повинна бути
визначена чи розкрита і коли не існує заздалегідь запропонованого, сталого шляху
рішення (на відміну від конвергентного мислення, що орієнтується на відоме чи
«придатне» рішення проблеми.
Якщо ж замість вимірів у тестах використовувався інший спосіб оцінки креативності
- за рівнем творчих досягнень у тому виді діяльності, яким займалися випробувані, то
одержували однозначні результати, що свідчать про дихотомію креативності та інтелекту.
Однак не всі психологи визнають креативність особливою якістю, однієї з різновидів
загальних здібностей. Деякі з них, наприклад Н. Марш, Ф. Вірної, С. Берт, розглядають
креативність як одну зі сторін інтелекту, яка не може бути вимірювана традиційними
інтелектуальними тестами. У цьому них укріплюють результати досліджень, що
показують залежність оцінок креативності від минулого досвіду, характеру засвоєних
знань і навичок, особливостей навколишнього середовища. Так, Э. Оглетрі і В. Юлакі,
вивчивши 1165 школярів з Англії, Шотландії і Німеччині, встановили, що оцінки
креативності є функцією социоекономічного положення. В усіх країнах діти, що належать
до привілейованого класу, одержали більш високі оцінки по тестах креативності, ніж їх
однолітки із середнього і нижчого класів.
Залежність оцінок креативності від навколишнього середовища дозволяє, впливаючи
на останню, формувати креативність, розвивати її. Від яких показників навколишнього
середовища в першу чергу можна чекати розвиваючої дії? Як показують дослідження,
навколишнє середовище повинне відрізнятися багатством інформації і великою волею,
вільною атмосферою. Так, Ф. Хеддон і Г. Літтон знайшли більш високі оцінки
креативності у школах, , що відрізняються неформальною атмосферою й організацією
навчання в порівнянні з більш формальними школами.
Подібні дослідження свідчать про велику роль особистісних особливостей у
розвитку креативності. Особистісний підхід у вивченні креативності характеризується
особливою увагою до емоційних і мотиваційних факторів, включеним у цю властивість. У
відношенні особистісних особливостей, зв'язаних із креативністью, результати різних
дослідників схожі. Виділено деякі особистісні риси (самовпевненість, агресивність,
самовдоволення, непризнання соціальних обмежень і чужих думок), що відрізняють
креативних від некреативних. На думку деяких психологів, це говорить про існування
загального типу креативної особистості на відміну від типу особистості рекреативної.
Цікаво, що дослідження, проведені на дітях і молоді, показали, що особистісні риси юних
і дорослих креатиних індивідів збігаються. Це означає, що, очевидно, креативність можна
пророкувати на підставі прояву особистісних особливостей у досить ранньому віці.
Існує точка зору, відповідно до якої творчі досягнення зв'язані з неврозами. Так, Л.
Кронбах схильний причину креативності бачити в поганій регуляції розумового процесу,
у невмінні володіти якісним «просіванням» ідей, а Г. Доміно показав, що креативні діти
мали матерів з патологічними особистісними особливостями. Але є дослідники, що,
навпроти, відзначають у висококреативних індивідів велику силу духу, стійкість до
перешкод навколишнього середовища, до різного роду конфліктам.
Немає єдиної точки зору й у відношенні мотиваційних характеристик креативності.
Відповідно до однієї точки зору, креативний індивід намагається щонайкраще реалізувати
себе, максимально відповідати своїм можливостям, виконати нові, незвичні для нього
види діяльності, застосувати нові способи діяльності. Відповідно до іншої крапки зору,
мотивація креативних заснована на прагненні до ризику, до перевірки межі своїх
можливостей.
Підводячи підсумок вищесказаному, відзначимо, що особливий тип інтелектуальних
здібностей, називаний креативністю, у даний час широко вивчається англоамериканськими психологами. Визнається зв'язок креативності з творчими досягненнями
особистості, однак сутність цієї властивості поки до кінця не з'ясована. Не можна поки з
повною упевненістю відокремити його від інтелекту в традиційному розумінні. Не

знайдені і надійні способи виміру креативності.
Перші тести креативності були створені Дж. Гілфордом і його співробітниками в
університеті штату Каліфорнія в 1950-і рр. Ці методики, відомі як Южнокалифорнийські
тести, вимірювали особливості одного з типів мислення, названого Гілфордом
дивергентним. Були розроблені 14 тестів. У перших 10 тестах від випробуваного було
потрібно дати словесна відповідь, а в останніх чотирьох - скласти відповідь на основі
образотворчого змісту. Приклади вербальних завдань.
1. Легкість слововживання. Напишіть слова, що містять зазначену букву (о - ноша,
горщик, знову...).
2. Легкість у використанні асоціацій. Напишіть слова, сходні за значенням з даним
словом (важкий - вагомий...).
Приклад образотворчого завдання.
Оформлення. Контури загальновідомих об'єктів необхідно заповнити як можна
великим числом деталей цих об'єктів.
Тести Гілфорда орієнтовані на дорослих і учнів старших класів. Їх стандартизація
проводилася на невеликих вибірках, а дані про надійність і валидності помітно
коливаються від тесту до тесту і не є задовільними. На думку психологів, причинами
малої ефективності тестів Гілфорда в оцінці творчих здібностей є установка на швидкість
виконання завдань і неврахування особистісних характеристик.
Крім того, завдання в них не припускають визначеного числа відповідей, що заважає
об'єктивному підрахунку їхніх показників. З цієї причини, як вважають деякі
психодіагности, для тестів креативності необхідно встановлювати надійність фахівців, що
оцінюють їх виконання.
Незважаючи на декларовану їм задачу сконструювати тестові завдання як модель
творчого процесу і відбити в них не результат, а процес творчості, у дійсності тести
Торренса (особливо вербальні) подібні Южнокаліфорнійським тести Гілфорда, а іноді є їх
адаптацією. Їх формальні характеристики (надійність, валидність) небагато краще, ніж у
Гілфорда, але все-таки недостатньо.
Торренс розробив три типи методик для діагностики креативності. Вербальний тест
призначений для дітей починаючи з 5 років і дорослих. Він складається із семи субтестів.
Перші три - питання, що відносяться до однієї картинки: випробуваного просять задати
якнайбільше питань до картинки, відгадати якнайбільше причин і наслідків того, що
зображено на ній. У субтесті 4 варто придумати якнайбільше цікавих і незвичайних
способів зміни зображеної на картинці іграшки. У субтесті 5 потрібно придумати
якнайбільше цікавих і незвичайних застосувань відомого в побуті предмета (наприклад
порожньої коробки). У субтесті 6 випливає про цей же предмет придумати якнайбільше
незвичайних питань. У субтесті 7 потрібно представити незвичайну ситуацію і висловити
якнайбільше
здогадів про її можливі наслідки. Час виконання кожного субтесту
обмежено. Тест є груповим і має дві рівнобіжні форми - А и Б. Основними показниками
по тесту є швидкість, гнучкість, оригінальність і старанність розробки.
Цей тест переведений на російську мову, однак немає даних про його перевірку на
надійність і валідність, а також стандартизації на вітчизняній вибірці.
Фігурний тест Торренса призначений для випробуваних з 5 до 18 років. Цей тест
складається з трьох субтестов. Відповіді на всі завдання даються у виді малюнків і
підписів до них. Субтест 1 «Намалюйте картинку» вимагає від випробуваних наклеїти на
лист папера фігуру неправильної форми, вирізану з кольорового папера, і на її основі
намалювати будь-яку оригінальну картинку. У субтесті 2 «Закінчи малюнок» необхідно на
основі незакінчених фігурок, зображених у тестовому зошиті, намалювати незвичайні
сюжетні картинки чи предмети. У субтесті 3 потрібно намалювати якнайбільше предметів
на основі рівнобіжних ліній чи кіл. Час виконання кожного субтесту обмежений 10 хв
(аналіз відповідей проводиться за критеріями швидкості, гнучкості, оригінальності і
старанності розробки).

Ще один, найбільш пізній за часом створення тест креативності (для дошкільників),
що виявляється в дії і русі, був розроблений Торренсом у 1980 р. Завдання цього тесту
складені таким чином, щоб дати дитині можливість виявити свої творчі здібності в
процесі вільного пересування в якому-небудь приміщенні. Реєструються ті ж чотири
показники креативності, що й в інших тестах Торренса.
Незважаючи на прагнення психологів протиставити творче мислення
репродуктивному, на практиці тести креативності будувалися за тими ж принципам, що і
тести інтелекту, тобто були швидкісними методиками з жорстко заданим змістом.
Дослідники вважають, що основний їхній недолік - неврахування мотивації й інших
особистісних характеристик індивідів, що є істотними аспектами творчих здібностей.
Багато психологів вважають, що вимірити креативність за допомогою тестів неможливо.
Творчі досягнення в науці, техніку, мистецтві й інших областях людської діяльності
вимагають складного сполучення різноманітних здібностей (у тому числі інтелектуальних
і спеціальних) і властивостей особистості. У наявних у даний час тестах креативності
звертається увага на окремі елементи творчих здібностей, але цього недостатньо для
прогнозу творчих досягнень. Деякі психологи вважають, що вимірити креативність можна
лише шляхом аналізу окремих актів творчості.
У вітчизняній психології велика увага приділяється розкриттю сутності
креативності, з'ясуванню механізмів творчої діяльності і природи творчих здібностей. Що
ж стосується діагностики креативності, то потрібно відзначити, що робіт у цьому
напрямку майже немає. Ми відзначимо лише дослідження, проведене Д.Б.
Богоявленською.
Нею виділена одиниця виміру творчих здібностей, названа інтелектуальною
ініціативою. Вона розглядає її як синтез розумових здібностей і мотиваційної структури
особистості, що виявляються в «продовженні розумової діяльності за межами
необхідного, за межами рішення задачі, що ставиться перед людиною». Відповідно до
гіпотези Д.Б. Богоявленської був запропонований «метод креативного поля», що дозволяє
випробуваному без впливу зовнішнього стимулу перейти від здійснення заданої
діяльності до теоретичного узагальнення й аналізу заданої ситуації. У рамках цього
методу були сконструйовані кілька методик, що проходили перевірку на валидність.
Автор мав значні труднощів у визначенні зовнішнього критерію. Творча успішність
установлювалася методом експертних оцінок, що мають цілий ряд недоліків. Отримані
кореляції експериментальних оцінок інтелектуальної ініціативи з зовнішнім критерієм
дуже високі, але суб'єктивність обраного критерію не дозволяє вважати висновки про
валидності розроблених методик остаточними. Принципи «креативного поля»:
1) відмовлення від зовнішнього побудника і запобігання оцінної стимуляції;
2) відсутність «стелі» у дослідженні об'єкта - необмежене поле діяльності;
3) тривалість експерименту.
Чи успадковуються творчі здібності, точніше - креативності?
Представники вітчизняної школи диференціальної психології затверджують, що в
основі загальних здібностей лежать властивості нервової системи (задатки), що
обумовлюють також особливості темпераменту.
Гіпотетичною властивістю нервової системи людини, що могло б у ході
індивідуального розвитку детермінувати креативність, вважається «пластичність».
Пластичність звичайно визначається по показниках варіативності параметрів ЭЭГ і
викликаних потенціалів. Класичним умовно-рефлекторним методом діагностики
пластичності була переробка навички з позитивного на негативний чи навпаки.
Полюсом, протилежним пластичності, є ригідність, що виявляється в малій
варіативності показників електрофізіологічній активності центральної нервової системи,
утрудненні переключаємість, неадекватності переносу старих способів дії на нові умови,
стереотипності мислення тощо.
Одна зі спроб виявлення спадкоємності пластичності була почата С.Д. Бірюковим.

Вдалося виявити спадкоємність «полезалежості-поленезалежності» (успішність виконання
тесту вбудованих фігур) і індивідуальних відмінностей виконання тесту «Прямий і
зворотний лист». Середова компонента загальної фенотипичної дисперсії по цих вимірах
була близька до нуля. Крім того, методом факторного аналізу удалося виявити два
незалежних фактори, що характеризують пластичність: «адаптивний» і «аферентний».
Перший пов'язаний із загальною регуляцією поводження (характеристики уваги і
моторика), а другий - з параметрами сприйняття.
За даними Бірюкова, онтогенез пластичності завершується до закінчення статевого
дозрівання, при цьому статевих розходжень ні по факторі «адаптивної» пластичності, ні за
фактором «аферентної» пластичності немає.
Фенотипова мінливість цих показників дуже велика, але питання про зв'язок
пластичності з креативністю залишається відкритим. Оскільки психологічні дослідження
дотепер не виявили спадкоємності індивідуальних відмінностей у креативності, звернемо
увагу на фактори зовнішнього середовища, що можуть позитивно чи негативно впливати
на розвиток творчих здібностей. Дотепер дослідники призначали вирішальну роль
спеціальному мікросередовищу, у якій формується дитина, і, у першу чергу, впливу
сімейних відносин. Більшість дослідників виявляють при аналізі сімейних відносин
наступні параметри:
1) гармонійність - негармонійність відносин між родителями, а також між
родителями і дітьми;
2) творча - нетворча особистість батька як зразок наслідування і суб'єкт
ідентифікації;
3) спільність інтелектуальних інтересів членів родини або її відсутність;
4) очікування батьків щодо дитини: чекання досягнень або незалежності».
Якщо в родині культивується регламентація поведінки, пред'являються однакові
вимоги до всіх дітей, існують гармонічні відносини між членами родини, то це приводить
до низького рівня креативності дітей.
Наприклад, у дослідженнях Д. Манфілда, Р. Альберта і М. Рунко були виявлені
позитивні кореляції між негармонійними емоційними відносинами в родині,
психотичністю батьків і високої креативністю дітей. Правда, низка інших дослідників
указують на необхідність гармонічних відносин для розвитку креативності, але ці
висновки в меншій мері емпірично обґрунтовані. Схоже на те, що більший спектр
припустимих поведінкових проявів (у тому числі - емоційних), менша однозначність
вимог не сприяє ранньому утворенню твердих соціальних стереотипів і сприяє розвитку
креативності. Тим самим творча особистість виглядає як психологічно нестабільна.
Вимога досягнення успіхів через слухняність не сприяє розвитку незалежності і, як
наслідок, креативності.
К. Беррі провів порівняльне дослідження особливостей сімейного виховання
лауреатів Нобелівської премії по науці і літературі. Майже всі лауреати походили з родин
чи інтелектуалів бізнесменів, практично не було вихідців з нижчих шарів суспільства.
Більшість з них народилися у великих містах (столицях чи мегаполісах). Серед
Нобелівських лауреатів, породжених у США, тільки один походив зі средньозападних
штатів, зате з Нью-Йорка - 60. Найчастіше Нобелівські премії одержували вихідці з
єврейських родин, рідше - з родин протестантів, ще рідше - з католицьких родин. Батьки
Нобелівських лауреатів-вчених найчастіше також займалися наукою чи працювали в
області освіти. Вихідці з родин вчених і викладачів украй рідко одержували Нобелівські
премії за літературу чи боротьбу за мир.
Обстановка в родинах лауреатів-вчених була більш стабільної, чим у родинах
лауреатів-літераторів. Більшість учених підкреслювали в інтерв'ю, що в них було щасливе
дитинство і рано почалася наукова кар'єра, яка протікала без істотних зривів. Правда, не
можна сказати, чи сприяє спокійне сімейне середовище розвитку чи таланта становленню
особистісних якостей, які сприяють кар'єрі. Досить згадати злиденне і безрадісне

дитинство Кеплера і Фарадея. Відомо, що маленького Ньютона кинула матір і
виховувався він бабусею.
Трагічні події в житті родин лауреатів Нобелівської премії по літературі - явище
типове. 30 % лауреатів-літераторів у дитинстві втратили одного з чи батьків їхньої
родини розорилися.
5.
Формування креативності.
Д. Саймонтон, а потім і низка інших дослідників висунули гіпотезу, що середовище,
сприятлива для розвитку креативності, повинне підкріплювати креативну поведінку дітей,
надавати зразки творчого поводження для наслідування. З його погляду, максимально
сприятлива для розвитку креативності соціально і політично нестабільне середовище.
Серед численних фактів, що підтверджують найважливішу роль сімейнобатьківських відносин, є і такі:
1. Великі шанси виявити творчі здібності має, як правило, старший чи єдиний син у
родині.
2. Менше шансів виявити творчі здібності в дітей, що ідентифікують себе з
родителями (батьком). Навпаки, якщо дитина ототожнює себе з «ідеальним героєм», те
шансів стати креативним у нього більше. Цей факт порозумівається тим, що в більшості
дітей батьки - «середні», нетворчі люди, ідентифікація з ними приводить до формування в
дітей нетворчої поведінки.
3. Частіше творчі діти з'являються в родинах, де батько значно старше матері.
4. Рання смерть батьків приводить до відсутності зразка поведінки з обмеженням
поведінки в дитинстві. Це подія характерна для життя як великих політиків, що видаються
вчених, так і злочинців і психічно хворих.
5. Сприятливо для розвитку креативності підвищена увага до здібностей дитини,
ситуація, коли його талант стає організуючим початком у родині.
Отже, сімейне середовище, де, з одного боку, є увагу до дитини, а з іншого боку, де
до нього пред'являються різні, неузгоджені вимоги, де мала зовнішній контроль за
поводженням, де є творчі члени родини і заохочуються нестереотипне поводження,
приводить до розвитку креативності в дитини.
Гіпотеза про те, що наслідування є основним механізмом формування креативності,
має на увазі, що для розвитку творчих здібностей дитини необхідно, щоб серед близьких
дитині людей була творча людина, з яким би дитина себе ідентифікував. Процес
ідентифікації залежить від відносин у родині: як зразок для дитини можуть виступати не
батьки, а «ідеальний герой», що володіє творчими рисами в більшій мері, чим батьки.
Негармонійні емоційні відносини в родині сприяють емоційному віддаленню дитини
від, як правило, нетворчих батьків, але самі по собі вони не стимулюють розвиток
креативності.
Для розвитку креативності необхідне нерегламентоване середовище з
демократичними відносинами і наслідування дитини творчої особистості. Розвиток
креативності, можливо, йде по наступному механізму: на основі загальної обдарованості
під впливом мікросередовища і наслідування формується система мотивів і особистісних
властивостей (нонконформізм, незалежність, мотивація самоактуалізації), і загальна
обдарованість перетвориться в актуальну креативність (синтез обдарованості і визначеної
структури особистості).
Якщо узагальнити нечисленні дослідження, присвячені сензитивному періоду
розвитку креативності, то найбільш ймовірна відповідь - у 3-5 років. До трьох років у
дитини, за даними Д. Б. Ельконіна з'являється потреба діяти як дорослий, «зрівнятися з
дорослим» (Є.В. Суботський). У дітей з'являється «потреба в компенсації» і розвиваються
механізми безкорисливого наслідування діяльності дорослого. Спроби наслідувати
трудових дій дорослого починають спостерігатися з кінця 2-го по 4-й рік життя. Швидше
за все, саме в цей час дитина максимально сензитивний до розвитку творчих здібностей
через наслідування.

У дослідженні В.І. Тютюніка показано, що потреби і здатність до творчої праці
розвиваються як мінімум з 5 років. Головним фактором, що визначає цей розвиток, є зміст
взаємин дитини з дорослим, позиція, займана дорослим відносно дитини.
У ході соціалізації встановлюються дуже специфічні відносини між творчою
особистістю і соціальним середовищем. По-перше, часто креативи випробують
дискримінацію в школі через орієнтацію навчання на «середні оцінки», уніфікації
програм, переваги твердої регламентації поводження, відносини вчителів. Учителя, як
правило, оцінюють креативів як «вискочок», демонстративних, істеричних, впертих і т.д.
Опір креативів репродуктивним роботам, їх велика чутливість до монотонії розцінюється
як лінь, впертість, дурість. Часто талановиті діти стають об'єктом переслідувань
однолітків-підлітків.
Детермінанти розвитку потреби і здібності до творчості
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«ти можеш»

Творча праця

Виконання
Здатність до творчістьтворчих дій
потреба у творчості
За даними Гілфорда, до кінця шкільного навчання обдаровані діти впадають у
депресію, маскуючи свої здібності, але, з іншого боку, ці діти швидше проходять
початкові рівні розвитку інтелекту і швидше досягають високих рівнів розвитку моральної
свідомості.
Подальша доля креативів складається в залежності від умов середовища і від
загальних закономірностей розвитку творчої особистості.
У ході професійного становлення величезну роль грає професійний зразок особистість професіонала, на яку орієнтується креатив. Вважається, що для розвитку
креативності оптимальний «середній» рівень опору середовища і заохочення таланта.
Однак безсумнівно: середовище відіграє виняткову роль у формуванні і прояві
творчої особистості. Впливає навіть географічне положення місця життєдіяльності. Д.М.
Лихачов відзначив, що до 1917 року Санкт-Петербург мав «інтелектуальну топографію».
На левом бережу селилися артисти і художники-декаденти, на правом - учені, професура і
художники академічної школи. «У містах і пригородах існують райони найбільшої творчої
активності. Це не просто «місця проживання» «представників творчої інтелігенції», а
щось зовсім інше. Адреси художників різних напрямків, письменників, поетів, акторів
зовсім не групуються в деякі «кущі». У визначені «кущі» збираються місця діяльності,
куди тягне збиратися, обговорювати роботи, розмовляти, де обстановка сприяє творчій
відвертості, де можна бути «без краватки», у всіх відносинах розгальмованим і у своєму
середовищі.
Примітно, що тяга до творчого новаторства виникає там, де з'являється група людей
- потенційних чи дійсних однодумців. Як це ні парадоксально, на перший погляд може
показатися, що новаторство вимагає колективності, зближення і навіть визнання, хоча б у
невеликому кружку людей близького інтелектуального рівня. Хоча і прийнято вважати,
що новатори по більшій частині люди, що зуміли піднятися над загальною думкою і
традиціями, це не зовсім так. До цього варто придивитися».
Залишається відкритим питання: який вплив - позитивне чи негативне робить
середовище на розвиток креативності.
Якщо розділяти ту точку зору, що креативність притаманна кожній людині, а
середові впливи, заборони, «табу», соціальні шаблони тільки блокують її прояв, можна
трактувати «вплив» нерегламентованості поведінки як відсутність усякого впливу. І на цій
основі розвиток креативності в пізньому віці виступає як шлях вивільнення творчого
потенціалу від «затисків», придбаних у раннім дитинстві.

Але якщо думати, що вплив середовища позитивно і для розвитку креативності
зовсім необхідне підкріплення загальної обдарованості визначеним середовим впливом, то
ідентифікація і наслідування креативному зразку, демократичний, але емоційно
неврівноважений стиль відносин у родині виступають як формуючі впливи.
Приймемо умовно, що вірно гіпотезу про позитивний вплив середовища на
формування креативності. Розвиток креативності проходить як мінімум дві фази:
1. Розвиток «первинної» креативності як загальної творчої здатності,
неспеціалізованої відносно визначеної області людської життєдіяльності. Сензитивний
період цього етапу, за даними ряду авторів, настає в 3 - 5 років. У цей час наслідування
значимому дорослий як креативному зразку, можливо, є основним механізмом
формування креативності. Можливо також, що на якийсь період креативність переходить
у латентний стан (феномен «дитячої творчості»).
2. Підлітковий і юнацький вік (можливо, від 13 до 20 років). У цей період на основі
«загальної» креативності формується «спеціалізована) креативність: здатність до
творчості, зв'язана з визначеною сферою людської діяльності, як її «зворотна сторона»,
доповнення й альтернатива. На цьому етапі особливо значиму роль грає професійний
зразок, підтримка родини й однолітків. Але головне, юнак визначає для себе «ідеальний
зразок» творця, якому він прагне наслідувати (аж до ототожнення).
Друга фаза закінчується запереченням власної наслідувальної продукції і
негативним відношенням до колишнього ідеалу.
Індивід або затримується на фазі наслідування назавжди, або переходить до
оригінальної творчості.
Вік 3-5 років є найбільше сензитивним для розвитку творчих здібностей. Для того
щоб дитина розвивалася як творча особистість, недостатньо забрати «бар'єр» і зняти
контроль свідомості, потрібно, щоб структура свідомості стала інший: необхідна
позитивний зразок творчого поводження, як ні парадоксально це звучить.
Поняття «зразок», «стереотип», еталон суперечать повсякденному представленню
творчості як нерегламентованої активності, що породжує новий продукт, що заперечує
старі. Вік 3-5 років сприятливий для формування креативності ще і тому, що дитина до
цього віку, з одного боку, готовий до соціалізації (сформованість мови), а з іншого боку, ще не соціалізований. Для дитини мир ще загадковий, проблемний. Пізніше проблемність
світу визнається тільки креативами.
Для формування креативності необхідно:
- Відсутність регламентації предметної активності, точніше - відсутність зразка
регламентованої поведінки;
- Наявність позитивного зразка творчої поведінки;
- Створення умов для наслідування творчої поведінки і блокуванню проявів
агресивної і деструктивної поведінки;
- Соціальне підкріплення творчої поведінки.
Креативність є властивістю, що актуалізується лише тоді, коли це дозволяє
навколишнє середовище. У повсякденному житті, як показують численні дослідження,
відбувається придушення креативних властивостей індивідуума. Це може бути пояснене
тим, що креативність припускає незалежну поведінку, створення одиничного, у той час як
соціум зацікавлений у внутрішній стабільності і безупинному відтворенні існуючих форм
відносин, продуктів тощо. Тому формування креативності можливо лише в спеціально
організованому середовищі.
Ґрунтуючись на дослідженнях Богоявленської і Матюшкіна, згідно яким творчість
можна визначити як деякий вихід за межі (наявної ситуації або знань, що мають,), можна
затверджувати: креативність як глибинна властивість виражається в оригінальному
баченні проблеми. Тому необхідно, здійснювати системне непряме формуюче вплив, а
такій вимозі відповідає вплив через визначений комплекс умов мікросередовища.
Мікросередовище, має властивості предметно-інформаційної збагаченості,

представленості в ній зразків креативної поведінки, мінімальним ступенем регламентації
поводження, впливає на поведінковий і мотиваційний компоненти креативності.
Для формування креативності необхідний визначений (оптимальний) рівень
соціолізованості, що припускає оволодіння елементарними комунікації, але при цьому мінімальну представленість поведінкових стереотипів.
Формування креативності як особистісної характеристики в онтогенезі виявляється
спочатку на мотиваційно-особистісному, потім - на продуктивному (поведінковому) рівні.
Більш складним є питання про фактори, що впливають на прояв і розвиток
креативності в другий сензитивний період її розвитку (за Торренсом) - у 12-13 років. У
цьому віці ми маємо справу з особистістю вже багато в чому сформованої, що
акумулювала різні соціокультурні впливи і переробила їх в певну, хоча і хитливу систему
відносин зі світом.
М.М. Гнатько спробував простежити процес оволодіння креативами соціальнозначущою діяльністю і виявити роль наслідування. Дослідження М.М. Гнатько було
присвячено наслідуванню в дітей 5-7х класів. Результати дослідження показали в
креативних учнів переважає тенденція до вибору зразка для наслідування серед шахістів
високого рівня, а некреативні зразок для наслідування не знаходяться і не намагаються
знайти.
Некреативи як би застряють на стадії наслідування-копіювання і репродукції
загального нормативного способу діяльності.
Хоча і креативи і некреативи проходять ті самі стадії при оволодінні творчою
діяльністю, перші реалізують наслідувальні дії більш глибоко, ґрунтовно і швидко.
Очевидно, наслідувачами залишаються ті, хто наслідує погано. Для того щоб вийти
на рівень творчих досягнень, потрібно, щоб творчість стала особистісним актом, щоб
потенційний творець вжився в образ іншого творця (зразок), і це емоційне прийняття
іншої особистості як зразок є необхідною умовою подолання наслідування і виходу на
шлях самостійної творчості.
Отже, можна укласти, що процес формування креативності складається з низки
етапів і супроводжується оволодінням соціально значимою діяльністю шляхом
наслідування. Умовою переходу від наслідування до самостійної творчості є особистісна
ідентифікація зі зразком творчої поведінки.
Креативність можна формувати в ранньому віці (3-4 року), але існують деякі межі
(можливо, генетичні), визначені для розвитку творчості. По вкрай мері, узагальнена крива
розвитку креативності у формуючому експерименті нелінійна: після підйому звичайно
випливає деякий спад. І ніщо не може чи замінити компенсувати відсутність фантазії,
багатої уяви, «дивергентного мислення» (синонімів може бути безліч).
Гарна пам'ять і високий рівень інтелекту часом можуть перешкоджати розвитку
творчих здібностей у дитинстві.
6. Здатність до навчання, інтелект і креативность.
Зупинюся на понятті «навченість». Уведення його в психологічний побут припускає
існування загальної здатності, аналогічної загальному інтелекту і, можливо, креативності.
Однак факти свідчать скоріше про відсутність здатності до навчання як загальної
здатності, аналогічної загальному інтелекту. Зокрема, Кеттелл розглядав як емпіричний
індикатор навченості інтеркореляції приростів показників виконання завдань після
навчання: випробуваних спочатку тестуют, визначаючи рівень первинної навченості,
потім проводять навчальну серію і тестуют удруге. Якщо величини приростів якісно
виростають після навчання різним навичкам, корелюють і утворять загальний фактор, то
це свідчить про існування загальної навченості. У більшості випадків кореляції приростів
близькі до нуля, отже, навченість різним навичкам визначається в основному їхньою
специфікою.
На успішність навчання впливає як загальний інтелект, так і установки, інтереси,

мотивація і багато чого інші психічні властивості особистості. Кореляції між успішністю
навчання і рівнями загального чи вербального інтелекту, як правило, коливаються від 0,19
до 0,60. Можливо, що формовані і вироблювані в ході життя особистісні риси і мотивація
як би опосередковують перетворення загальної обдарованості в навченість.
Л.Ф. Бурлачук і В.М. Блейхер показали, що в розряд школярів, які встигають слабо,
попадають і школярі з високим показником розумового розвитку. Одна з причин такого
положення справ - відсутність мотивації до навчання. Однак люди з інтелектом нижче
середнього ніколи не входять у число добре встигаючих. Ця залежність зв'язок між
інтелектом і творческостю (креативність) у моделі Торренса: інтелект служить базою
креативності, інтелектуал може не бути творчою людиною, але людина з низьким
інтелектом ніколи не буде креативом.
Згідно даним досліджень В.А. Самойлова і Л.А. Ясюкової у школярів, найбільш
високі показники творчих здібностей спостерігаються в тих, хто добре встигає за
основним предметами, які їх цікавлять. Серед творчо продуктивних інженерів практично
не зустрічається вузівських відмінників. Останні віддають перевагу адміністративній чи
виконавчій роботі. Тільки оцінки з математичних предметів залежать від загального
інтелекту.
Особистість «ідеального учня» протилежна по своїх характеристиках особистості
творчої. У центрі структури психічних властивостей, що визначають здатність до
навчання в школі і вузі, не інтелект, а особистісні риси: ретельність, дисциплінованість,
самоконтроль, відсутність критичності, довіра до авторитетів.
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Практичне заняття 1. Діагностика творчих здібностей за методикою Є.Є.Тунік.
Кількість годин: 2.
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План проведення заняття:
І Порядок проведення вступу
Особливий тип інтелектуальних здібностей, називаний креативністю, у даний час
широко вивчається англо-американськими психологами. Визнається зв'язок креативності з

творчими досягненнями особистості, однак сутність цієї властивості до кінця не з'ясована.
Не можна з повною впевненістю відокремити його від інтелекту в традиційному
розумінні. Не знайдені й надійні способи виміру креативності.
Перші тести креативності були створені Дж. Гілфордом і його співробітниками в
університеті штату Каліфорнія в 1950-і рр. Ці методики, відомі як Южнокалифорнийські
тести, вимірювали особливості одного з типів мислення, названого Гілфордом
дивергентним. Були розроблені 14 тестів. У перших 10 тестах від випробуваного було
потрібно дати словесна відповідь, а в останніх чотирьох - скласти відповідь на основі
образотворчого змісту. Приклади вербальних завдань.
1. Легкість слововживання. Напишіть слова, що містять зазначену букву.
2. Легкість у використанні асоціацій. Напишіть слова, сходні за значенням з даним
словом.
Приклад образотворчого завдання.Контури загальновідомих об'єктів необхідно
заповнити як можна великим числом деталей цих об'єктів.
Тести Гілфорда орієнтовані на дорослих і учнів старших класів. Їх стандартизація
проводилася на невеликих вибірках, а дані про надійність і валідність помітно
коливаються від тесту до тесту. На думку психологів, причинами низької ефективності
тестів Гілфорда в оцінці творчих здібностей є установка на швидкість виконання завдань і
неврахування особистісних характеристик. Крім того, завдання в них не припускають
певної кількості відповідей, що заважає об'єктивному підрахунку їхніх показників.
Торренс розробив три типи методик для діагностики креативності. Вербальний
тест призначений для дітей починаючи з 5 років і дорослих. Він складається із семи
субтестів. Перші три - питання, що відносяться до однієї картинки: випробуваного
просять задати якнайбільше питань до картинки, відгадати якнайбільше причин і
наслідків того, що зображено на ній. У субтесті 4 варто придумати якнайбільше цікавих і
незвичайних способів зміни зображеної на картинці іграшки. У субтесті 5 потрібно
придумати якнайбільше цікавих і незвичайних застосувань відомого в побуті предмета
(наприклад порожньої коробки). У субтесті 6 випливає про цей же предмет придумати
якнайбільше незвичайних питань. У субтесті 7 потрібно представити незвичайну ситуацію
і висловити якнайбільше здогадів про її можливі наслідки. Час виконання кожного
субтесту обмежено. Тест є груповим і має дві рівнобіжні форми - А и Б. Основними
показниками по тесту є швидкість, гнучкість, оригінальність і старанність розробки.
Фігурний тест Торренса призначений для випробуваних з 5 до 18 років. Цей тест
складається з трьох субтестів. Відповіді на всі завдання даються у виді малюнків і
підписів до них. Субтест 1 «Намалюйте картинку» вимагає від випробуваних наклеїти на
лист папера фігуру неправильної форми, вирізану з кольорового папера, і на її основі
намалювати будь-яку оригінальну картинку. У субтесті 2 «Закінчи малюнок» необхідно на
основі незакінчених фігурок, зображених у тестовому зошиті, намалювати незвичайні
сюжетні картинки чи предмети. У субтесті 3 потрібно намалювати якнайбільше предметів
на основі рівнобіжних ліній або кіл. Час виконання кожного субтесту обмежений 10 хв.
(аналіз відповідей проводиться за критеріями швидкості, гнучкості, оригінальності та
старанності розробки).
Незважаючи на прагнення психологів протиставити творче мислення
репродуктивному, на практиці тести креативності будувалися за тими ж принципам, що і
тести інтелекту, тобто були швидкісними методиками з жорстко заданим змістом.
Дослідники вважають, що основний їхній недолік - неврахування мотивації й інших
особистісних характеристик індивідів, що є істотними аспектами творчих здібностей.
Багато психологів вважають, що вимірити креативність за допомогою тестів неможливо.
Творчі досягнення в науці, техніку, мистецтві й інших областях людської діяльності
вимагають складного сполучення різноманітних здібностей (у тому числі інтелектуальних
і спеціальних) і властивостей особистості. У наявних у даний час тестах креативності
звертається увага на окремі елементи творчих здібностей, але цього недостатньо для

прогнозу творчих досягнень. Деякі психологи вважають, що вимірити креативність можна
лише шляхом аналізу окремих актів творчості.
Методика Є.Є. Тунік дозволяє визначити чотири особливості творчої особистості:
допитливість (Д); уява (У); складність (С) і схильність до ризику (Р).
Інтерпретація тесту.
Основні критеріальні прояви досліджуваних факторів:
Допитливість. Суб'єкт із вираженою допитливістю найчастіше всіх цікавиться
усім , йому подобається вивчати будову механізмів, він постійно шукає нові шляхи
(способи) мислення, любить вивчати нові речі й ідеї, шукає різні можливості рішення
завдань, вивчає підручники ігри, карти, картини й тощо, щоб пізнати якнайбільше.
Уява. Суб'єкт із розвиненою уявою: придумує розповіді про місця, які він ніколи
не бачив; уявляє, як інші будуть вирішувати проблему, яку він вирішив сам ; сприймає
картини і малюнки незвично, не так, як інші; часто дивується із приводу різних ідей і
подій.
Складність. Суб'єкт, орієнтований на пізнання складних явищ, виявляє цікавість
до складних речей та ідей; любить ставити перед собою важкі завдання; любить вивчати
щось без сторонньої допомоги; проявляє наполегливість у досягненні своєї мети;
пропонує складніші шляхи рішення проблеми, ніж це здається необхідним; йому
подобаються складні завдання.
Схильність до ризику. Проявляється у тому, що суб'єкт буде відстоювати свої ідеї,
не звертаючи уваги на реакцію інших; ставити перед собою високі цілі й буде намагатися
їх здійснити; допускає для себе можливість помилок і провалів; любить вивчати нові речі
або ідеї та не піддається чужому впливу; у нього не виникає занепокоєння , коли
однокласники, учителі або батьки виражають своє несхвалення; воліє мати шанс
ризикнути, щоб довідатися, що із цього вийде.
ІІ Порядок проведення основної частини
Здобувачі вищої освіти на навчальному занятті проводять методику та обчислюють
результат за ключем.
ІІІ Проаналізувати отримані дані, зробити висновок.
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