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1. Свідомість як ідеальна форма відображення Категорії психології
: відображення у психології:рівні;форми;регуляція дій,
діяльності.
Категорії у психології – найбільш загальні та фундаментальні поняття, які
відображають суттєві, найзагальніші властивості та відношення явищ дійсності
й пізнання. До базових психологічних категорій відносяться категорії
відображення, діяльності, спілкування, особистості.
Відображення – загальна властивість матерії, яка полягає у здатності об’єкта
відтворювати з різною мірою адекватності властивості, структурні
характеристики та відношення інших об’єктів. Психічне відображення, яке
здійснюється завдяки діяльності головного мозку, відтворює властивості
об’єктів, що мають сигнальний характер, та забезпечує адекватність поведінки
особи, її регуляцію. Психічне відображення відбувається на рівнях: сенсорноперцептивному, уявлення, мисленнєво-мовленнєвому.
Свідомість - вища, притаманна лише людині, форма доцільного ідеального
відображення дійсності, її об’єктивних сталих властивостей, що виконує
регулятивну функцію щодо поведінки, діяльності, спілкування. У психічному
плані свідомість виступає для людини як процес усвідомлення – розуміння та
вербалізації суті усвідомлюваного.
Особистість – соціально-психологічна сутність людини, яка формується в
результаті засвоєння нею суспільного досвіду людства (соціалізації) та
становлення самосвідомості. Особистість – це саморегульоване системне
утворення, що складається з соціально значущих психічних властивостей, які
забезпечують вибірковість відношень та регуляцію поведінки людини як
поведінки суб’єкта активності.
Діяльність – специфічно людська форма активності людини, що регулюється
усвідомленою метою перетворення навколишньої дійсності. Категорія
діяльності охоплює відношення “суб’єкт-об’єкт”.
Спілкування – форма активності людини, результатом якої є не перетворена
навколишня дійсність – матеріальний чи ідеальний предмет (як у діяльності), а
відношення (стосунки), взаємодія з іншою людиною чи людьми. Категорія
спілкування охоплює відношення “суб’єкт-суб’єкт”.
Намагання зробити з науки загально вживаний і остаточний постулат приводить
до висновків, які не витримують випробування часом. Так, наприклад, сталося з
марксистською ідеологією, яка прагнула дотримуватись марксистського
матеріалістичного погляду на всі явища, в тому числі і на пояснення психіки. Це

призвело до хибного пояснення суті людини, її свідомості, можливостей
пізнання, мотивації поведінки, проблем творчості і таке інше.
Існує також окрема методологія як система конкретних методів дослідження
психіки людини і окремих психічних явищ. Історія розвитку методів
дослідження в психології свідчить про використання самоспостереження
(інтроспекції), психометрії, психофізики. Розвиток наукової психології
пов’язаний їз застосуванням експериментальних методів, в тому числі, тих же
математичних розрахунків, теорії поля, теорії ймовірності. Використання
математичних методів в аналізі психічних явищ показує, з одного боку,
можливість обчислювання, розрахунків, прогнозів при вивченні поведінки
людини, при розробці управлінських рішень, при аналізі особливостей психіки.
З другого боку, саме математичні методи, використання теорії ймовірності
приводять до висновку, що поведінка людини носить вірогідний характер, а
значить, остаточно непередбачувана. Конкретні методи дослідження психіки не
можуть охопити всіх її проявів, тому для пояснення поведінки людини,
особливостей її психіки існує багато методик, в тому числі і проективних, за
допомогою яких при аналізі раціональних та іраціональних особливостей
можливо аналізувати її вірогідну поведінку.
З розвитком наукового знання методологічні принципи змінюються. Так,
наприклад, соціалістична психологія використовувала як основний
методологічний принцип, крім матеріалізму, ще принцип діяльності, за
допомогою якого пояснювалося все в психіці людини. При цьому зовсім
відкидався аналіз поведінки по суто ідеологічних мотивах, оскільки поведінкою
займалися біхевіористи. Зараз принцип діяльності не розповсюджується на всі
прояви психіки людини, але спостерігається і зовсім неконструктивне ставлення
до цього поняття, коли замість діяльності розглядається тільки активність ( див.
“Введение в психологию” за ред. А.В.Петровського).Зміна наукової парадигми,
зміна наукової методології вимагають критичного підходу, щоб, як казали
класики, разом із водою не викинути і дитину.

Завдання:
1. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом.
2. Підготуватися до семінарського заняття, використавши лекційний
матеріал та законспектувавши рекомендовані до теми літературні джерела.
3. Підготуватися до модульного контролю №1.

