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ВСТУП 
 
Студент ХХІ ст. хоче навчатися по-новому. Інтерактивно, технологічно,  динамічно, цікаво.  
Студент ХХІ ст. прагне найвищих освітніх стандартів, які дали б йому змогу не лише оптимально 

та ефективно здобувати освіту, але й сміливо виявляти власні здібності, ерудован ість, амбітні 
претензії на майбутнє. Пасивне дисципліноване прослуховування лекцій, школярський переказ 
текстів підручників на семінарських або практичних заняттях, авторитаризм викладача, який так і не 
навчився користуватися комп’ютером і застосовує особистісно-відчужений стиль викладання ,  
більше не влаштовують нове покоління українців. Усе голосніше лунають вимоги молодих щодо 
необхідності реалізації стратегічного завдання підготовки професіонала нової генерації, який здатен 
задовольняти індивідуальні й соціальні потреби моральним способом, бути громадянином, активно 
діяти й успішно розв’язувати поставлені суспільством проблеми.  

 
Студент ХХІ ст. спроможний брати ініціативу й відповідальність на себе. Молоді люди  

намагаються стати співавторами своїх учителів, опонентами своїх викладачів, дослідниками 
наукових здобутків доцентів рідних кафедр, послідовниками улюблених професорів альма-матер, 
конкурентами сучасних менеджерів, академіків, винахідників, Учителів.     

Студент ХХІ ст. вже розуміє, що знання й уміння необхідно “вплести” в професійний досвід. 
Сучасний студент точно знає, що життєво необхідно навчитися застосовувати здобуту освіту в 
професії, стати професіоналом у пошуках та аналізі адекватних способів розв’язання актуальних 
питань, що виникають у комунікативній, організаторській діяльності, сфері міжособистісних і 
міжгрупових взаємодій.  Студент прагне освіти, максимально наближеної до майбутньої професійної 
діяльності. Без такого рівня технологічності знань, умінь, навичок неможливо буде збагнути скла дні 
виробничі ситуації, прийняти компетентні рішення, розв’язати ділові та міжособистісні конфлікти, 
запобігти кризовим явищам.  

Студент ХХІ ст. – розумний! 
 
Майбутній учитель – це наш студент.  Це надія наступних поколінь.  
Майбутній учитель не може бути байдужим до проблем особистісного зростання своїх 

вихованців. Тому йому потрібно глибоко засвоїти фундаментальні категорії психології розвитку, 
феномени й закономірності психічного становлення людини, особливості різних вікових етапів 
онтогенезу. У сфері наукових інтересів студента опиняється суб’єкт, що змінюється й розвивається 
в сукупності своїх особистісних та індивідуальних виявів, у системі зв'язків і взаємин із світом 
речей і людей. Наш студент вивчає особистість як активного свідомого суб'єкта діяльн ості, 
спілкування, пізнання й творчості.  

 
 “Психологія” – наука складна, вона є фундаментом здійснення професійної діяльності в цілому. 

Вивчення психології сприяє розумінню складності й неоднозначності процесів психологічного 
розвитку індивіда, формує ставлення до людини як до особистісної цінності на будь -якому етапі її 
життя, стимулює інтерес до пізнання й пояснення дитячої психіки через акцентування маловивчених 
феноменів онтогенезу. 

 
Цей посібник є спробою відповісти на запити (виклики) сучасного студен тства  щодо організації 

такого навчально-виховного процесу, котрий відповідав би вимогам соціально мотивованого 
партнерства, у центрі уваги якого була б цілеспрямована творча співпраця рівноправних 
особистостей на рівні суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Ми намагалися протиставити особистісно-
відчуженій системі транслювання знань особистісно орієнтоване навчання, інтерактивну взаємодію,  
діалог, фасилітацію, рефлексію.  

 
Змістом посібника “Основи психологічної компетентності майбутнього педагога : Практикум” ми 

запроваджуємо навчання, занурене в спілкування.  Упорядкована послідовність різноманітних 
завдань (дидактичних засобів, форм, методів) посібника передбачає цілеспрямоване моделювання 
контексту майбутньої професійної діяльності в процесі навчальної. Цьому спри яє також прагнення в 
змістовому наповненні практикуму крок за кроком перейти від переважно інформаційних  методів 
навчання до активних із внесенням елементів проблемності, наукового пошуку, рефлексивної  
співбесіди, широким використанням резервів самостійної роботи студентів. 

 
Подані в цьому посібнику матеріали є результатом узагальнення досліджень відомих вітчизняних 

і зарубіжних психологів та педагогів. При створенні посібника був здійснений аналіз значної 
кількості монографій, наукових статей, підручників і навчальних посібників із загальної психології .  

 
 
  
 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

МОДУЛЬ І.   ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
  
Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  
1.  Визначення психології як науки. Структура психологічних явищ. Завдання сучасної психології. Принципи 

психології  
2.  Диференціація психології на окремі наукові галузі . Співвідношення наукової й життєвої психології  
3.  Основні етапи історії психології: психологічні напрями, школи і концеції  
 
Тема 3. ПСИХІКА І СВІДОМІСТЬ    
4. Природа психічного з точки зору категорії відображення.  Розвиток психіки в філогенезі . Фізіологічні основи 

психіки 
5. Психіка і свідомість. Свідомість, структура свідомості  
6. Самосвідомість людини. Неусвідомлені форми психічної діяльності людини  
 
Тема 2. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ  ПСИХОЛОГІЇ 
7.  Принципи психології. Методи психології  
8. Характеристика основних методів дослідження в психології . Спостереження, експеримент  
9.  Додаткові методи  
10.  Вимоги до  організації психологічного дослідження  

 
Теми  ІНДЗ 

 
1.  Основні етапи становлення та розвитку психології  
2.  Розвиток психології в СРСР.  
3.  Історія психологічної думки в Україні.  
4.  Культурно-історична парадигма Л. С. Виготського.  
5.  Нервова система, її виникнення, вдосконалення та роль у роз витку форм відображення у філогенезі  
6.  Еволюційні передумови виникнення людської психіки  
7.  Еволюція умовно-рефлекторного розуміння психіки від І. П. Павлова до сучасних психологічних концепцій  
8.  Роль кори головного мозку і підкоркових структур в управлінні психічними процесами і станами  
9.  Проблема біологічного і соціального в розвитку психіки і пове дінки людини 
10. Основні генотипно обумовлені психологічні і поведінкові характеристики людини  
11. Основні етапи еволюції людини у зв'язку з її психічним, соці альним і культурним розвитком  
12. Змінені стани свідомості: медитація, гіпноз, вплив наркотич них препаратів та ін. 
13. Тлумачення поняття свідомості та самосвідомості у провідних психологічних теор іях 
14. Зв'язок сучасної педагогічної практики з проблемами і питаннями, що розробляються в різних галузях 

психологічної науки  
15. Значення психологічних знань для педагогічної теорії і практики 
 
      Основні поняття: психологія, загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, педагогічна 

психологія, практична психологія, психодіагностика, психокорекція, психічні процеси, психічні стани, психічні 
властивості, інтроспективна психологія, асоціативна психологія, аналітична психологія, когнітивна психологія, 
гуманістична психологія, психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, мозок, відображення, психіка, рефлекс, безумовні 
рефлекси, інстинкт, умовні рефлекси, рефлекторна дуга, адаптація , подразливість, тропізми, чутливість, інстинкт, 
научіння, свідомість, самосвідомість, несвідоме, онтогенез, філогенез , принцип, метод, методика, метод поперечних зрізів, 
лонгітюдний метод, спостереження, експеримент, лаборатор ний експеримент, природний експеримент, методи опиту -
вання; тест.  

 

  БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Папка І.1. Визначення психології як науки. Структура психологічних явищ . Завдання сучасної психології. 

Принципи психології 
 
Файл 1. Визначення психології як науки  
Дайте визначення психології як науки.  
 

Крок 1.  Виберіть правильні твердження щодо предмету психології . Кількість правильних відповідей не є 
фіксованою. 

Психологічна наука вивчає: а) факти психічного життя людини, у яких можна виокремити: психічні процеси,  психічні 
стани, психічні властивості; б) закони психіки, які  пояснюють та виявляють причинно-наслідкові зв'язки між психічними 
явищами; в) механізми виникнення та функціонування психіки; г) боротьбу з тероризмом і злочинністю;  д) методологію 
природознавчих наук.  

  
Файл 2.  Структура психологічних явищ  
Дайте класифікацію психічних явищ.  
 
Крок 1.  У складі якої із поданих нижче груп наведені  поняття, що належать до психічних явищ? 
А думки, спогади, мозок, розум, почуття, багатодітність  
Б відчуття, травлення, мислення, уява, бідність,  здібності  
В характер, забування, мислення, темперамент, уявлення  
Г воля, радість, гордість, подих, наполегливість, низька адаптація д о темряви 
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Крок 2.   
Які психічні процеси ви знаєте?  
В чому основна відмінність психічних станів і психічних процесів?  
 
Крок 3.   
Визначте, до якої групи психічних явищ – психічних процесів, рис особистості чи психічних станів – належить 

кожне явище, описане нижче. 
 

Психічні явища Вияви  

А психічні процеси 
 
Б риси особистості 
 
В психічні стани 

1 учитель математики неодноразово звертав увагу на те, що деякі діти з великими 
труднощами засвоюють матеріал безпосередньо після уроків фізкультури і набагато кра ще, 
якщо перед уроком математики була інша навчальна діяльність  
 
2 учень Микола Ш. завжди відчував велике задоволення, якщо його товариші демонстрували 
чудові знання з різних предметів  
 
3 Таня К. завжди прямо й відверто засуджувала своїх товари шів за несумлінне ставлення до 
навчальної роботи  
 
4 Вітя К. регулярно відвідує гурток авіамоделістів  
 
5 розглядаючи картину Врубеля «Демон і Тамара», людина мимоволі пригадує образи 
лермонтовських героїв  
 
6 Петрик К., прийшовши зі  школи додому, відразу ж вирішив вивчити вірш. Проте, щоб він 
не робив, він не міг правильно запам'ятати останню строфу. Після невеликого відпочинку 
хлопчик швидко вивчив останній уривок і продекламував увесь вірш виразно і без помилок  

 

Відповідь: А ____,  ____.   Б ____, ____, В____. 
  
Крок 4.   
Система основних понять психології описує її предмет у єдності внутрішнього і зовнішнього вираження психічного, 

свідомого і несвідомого, постійного і мінливого, індивідуального і загального.  
Визначте, до якої групи психічних явищ  – виявів внутрішніх, зовнішніх чи міжособистісних психічних станів – 

належить кожне поняття, описане нижче.  

Група психічних станів  Психологічне поняття 

А стани індивідуальні, внутрішні  
 

Б стани індивідуальні, зовнішні  
 

В стани міжособистісні 

1 фанатизм 
2 флегматичність  
3 психологічний клімат  
4 переживання 
5 працьовитість 
6 згуртованість  
7 інтерес  
8 егоцентризм  
9 неуважність  
10 взаєморозуміння  
 

Відповідь: А ____,  ____, ____,  ____. Б ____, ____, ____,  ____. В____, ____,   ____.      

 
Папка І.2.  Диференціація психології на окремі наукові галузі . Співвідношення наукової й життєвої психології  

Файл 1.  
Розкажіть про взаємозв'язок психології та інших сучасних наук.  
Розкрийте співвідношення наукової і життєвої психології  
 

Папка І.3.  Основні етапи історії психології: психологічні напрями, школи і концеції  

Файл 1.  
Розкажіть про становлення і розвиток психології.  
 

Крок 1.  
Оберіть правильний варіант відповіді.  
1. Арістотель... а) ввів у психологію ідею розвитку, детермінізму; б) вва жає душу формою, способом організації 

живого тіла; в) ставить за мету пізнання пануючого у всесвіті порядку; г) усі відповіді пра вильні; ґ) усі відповіді 
неправильні. 

2. Платон ... а) вважав, що процес мислення замінює внутрішній діалог; б) вважав, що душа безсмертна; ґ) вважав 
душу божественним, піднесеним, незримим і вічним початком; д) вважав, що душа знаходиться у різних органах тіла, 
складається із частин – розуму, мужності, прагнення і т. д.; е) усі відповіді правильні; є) усі відповіді неправильні.  

3. Філософи середньовіччя ... а) спиралися на вчення богословів,  переважало богословське вчення про психіку, душу ;  
б) висловили ідеї про індивідуальну неповторність людини; в) зробили фундаментальні відкриття Я (Самість) як центр 
душевного життя особистості; г) говорили про зумовленість психічного життя зовнішніми (матеріальними та соціальними) 
і внутрішніми чинниками;  д) усі відповіді правильні; е) усі відповіді неправильні.  

4. Декартова концепція людини ... а) дуалістична; б) механістична; в) заперечує ідею душі як сутності людини; г) 
базується на ідеї рефлекторного характеру психіки; ґ) спирається на розум, освячений вірою; д) матеріалістична; е) усі 
відповіді правильні; є) усі відповіді неправильні . 

5. Біхевіоризм ... а) використовує схему «S-R»  як ланцюг  реакцій   на зовнішні  стимули («стимул-реакція»);   
б) перетворив психологію на «психологію без психіки»; в) увів поняття «научіння»; г) заклав ідеї програмованого 
навчання; д) усі відповіді правильні; е) усі відповіді неправильні . 
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6. Класичний психоаналіз ... а) спирається на практику лікування істеричних неврозів; б) предметом дослідження має 
несвідоме бажання людини; в) визначає лібідо як енергію, що відповідає потребі самореалізації особистості; г) увів у 
психологію метод «вільних асоціацій»; ґ) усі відповіді правильні; д) усі відпові ді неправильні; 

7. Гештальтпсихологи ... а) єдиною психічною реальністю вважали факти свідомості, визначили гештальт як елемент сві -
домості; б) визначають предмет психології як  перцептивний образ; в) розуміють гештальт як цілісну структуру, загальну 
організацію; г) ввели у психологію ідею інсайту; д) усі відповіді правильні; е) усі відповіді неправильні;  

8. Гуманістична школа психології ... а) орієнтується на розкриття усіх потенційних можливостей людини; б) визначила 
метою виховання особистісне зростання;  в) відводить головну роль індивідуальному досвіду; г) є гілкою 
екзистенціоналізму; ґ) усі відповіді правильні; д) усі відповіді неправильні.  

 

Папка І.4.  Природа психічного з точки зору категорії відображення. Розвиток психіки в філогенезі.  

                  Фізіологічні основи психіки  

Файл 1.  
Дайте характеристику трьом формам відображення – неорганічній, біологічній, соціальній. 
У чому полягає суть гіпотези щодо еволюційного розвитку психіки, яка належить О.М. Леонтьєву та  К.Е. Фабрі. 
 
Крок 1.  
Вставте пропущені слова 
Усі явища людської психіки і свідомості виникають, розвиваються і формуються в процесі діяльності ________ , який 

відображає навколишню дійсність.  
Центральна нервова система (ЦНС) складається із ________ мозку і  ________ мозку.  
 
Крок2.  
Із вказаних у транскрипції слів виберіть ті, що відносяться до даного слова так само як  у наведеному прикладі. 

Вкажіть принцип побудови аналогії.  
1. Мозок: психіка 
матерія:...(природа, речовина, відображення, дія);  
 
2. Свідомість: суб'єктивне  
нервовий процес: ... (рефлекс, відображення, об'єктивне, мате ріальне, психологічне);  
 
3. Мозок: матеріальне  
свідомість: ... (фізіологічне, реальне, ідеальне, активне);  
 
4. Фізіологічне: первинне 
психічне: ... (об'єктивне, активне, вторинне);  
 
5. Образ: відображення  
копія: ... (психічне, дійсність, активність, вторинне).  

 
Файл 2.  
Що ви знаєте про функціональну асиметрію головного мозку? Порівняйте функції лівої і правої півкуль гололвного 

мозку.  
 
Крок 1.  
Досліджуючи функції психічного та їх представлення (локалізація) в головному мозку, учені визначили їхню 

різноманітну локалізацію у корі, коли різні відділи й ділянки кори головного мозку відіграють різну роль і виконують 
різні функції. 

Виберіть з наведеного списку і розділіть на групи функції, за які відпові дає права і ліва півкуля. 

Спеціалізація півкуль  за 
функціями 

Психічні явища 

А ліва півкуля  
 
Б права півкуля  

1 образна пам'ять 
2 інтуїція 
3 вербальне мислення,  формули, слова  
4 несвідомі психічні процеси  
5 лічба, пам'ять на цифри 
6 сприймання музики, низьких чи високих звуків 
7 розуміння інтонаційної будови речення, тону мовлення  
8 письмо 
9 розрізнення кольорів 
10 раціональне мислення  

Відповідь:   А ____,  ____, ____,  ____. Б ____, ____, ____,  ____. 
 

Папка І.5. Психіка і свідомість. Свідомість та її структура  

Файл 1.  
Назвіть характерні риси психіки та свідомості.  
 
Крок 1. Укажіть одну правильну відповідь  

Психіка – це: а) подразливість;  б) інстинктивні форми поведінки;  в) властивість високоорганізованої  матерії 

відображати впливи навколишнього середовища; г) функціонування нервової системи.  
 

Крок 2.  
Вставте пропущені слова: 
Свідомість – особлива форма психічної діяльності, орієнтована на активне _________ і перетворення дійсності.  
Свідомість  – це вище, зв'язана з мовленням, властива тільки  _________  функція _________, яка полягає в 

узагальненому відображенні дійсності і регуляції цілеспрямованою діяльністю ( Рубінштейн С.Л.). 
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Файл 2.  
Розкрийте суть  свідомості та її структурні елементи  
 
Крок 1. Укажіть одну правильну відповідь  

Свідомість – це: а) функція мозку, властива і людині, і тваринам;  б) вища, інтегруюча форма психічного відображення 

об’єктивної реальності;  в) здатність людини сприймати зміни в середовищі й реагувати на них;  г) некритичне ставлення до 
себе, сприйняття несвідомих впливів.  

 

Крок 2. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Свідомість – це: а) вищий рівень саморегуляції, притаманний людині як соціальній істоті;  б) вищий рівень психічного 

відображення  об’єктивної реальності;  в) особливе утворення,  яке сформувалося в процесі соціально -історичного 
розвитку;  г) рефлексивна здатність, притаманна як  людині, так і тваринам.  

 
Папка І.6. Самосвідомість людини.  Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини  
 
Файл 1. Самосвідомість 
Дайте визначення самосвідомості людини 
 
Крок 1. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Розвиток самосвідомості людини виявляється в:  1. Самоспостереженні;  2. Критичному відношенні до самої себе;  

3. Оцінюванні своїх позитивних і негативних якостей;  4. Самовладанні;  5. Відповідальності за свої вчинки. 6. Біологічній 
еволюції  

 
Файл 2. Свідоме і несвідоме 
Що таке несвідоме? 
Зробіть класифікацію несвідомих процесів . 
Як співвідносяться свідоме і несвідоме у психіці?  
Опишіть змінені стани свідомості.  
 
Крок 1.  
Психіка людини характеризується різними рівнями – свідомим і несвідомим. Класифікуйте поняття з наведеного списку за 

цими основними групами. 

Рівні психіки  Приклади усвідомлюваної  
чи несвідомої діяльності  

А свідомість  
Б  несвідоме 

1  саморегуляція 
2  духовний світ окремої людини  
3  відчуття рівноваги  
4  емоційні комплекси  
5  художньо-естетичні погляди  
6  автоматизовані дії 
7  знання 
8  неприємне відчуття “ікоти”  

Відповідь:  А ____,  ____, ____,  ____. Б ____, ____, ____,  ____. 
 

Папка І.7. Методологія і методи  психології 

Файл 1. Принципи психології 
Назвіть основні принципи психології.  
 

Крок 1.  
Установіть відповідність між методологічним принципом психології та підходом дослідника до об’єкту пізнання.  

Принципи  Підхід дослідника до об’єкту пізнання  

А  принцип детермінізму  
 
Б  принцип розвитку 
 
В  принцип єдності 
свідомості та діяльності  
 
Г  принцип індивідуального 
підходу 
 
Д принцип відображення  

1 в навчально-виховній роботі зі школярами відбувається врахування 
індивідуальних особливостей кожного учня й своєрідності попереднього досвіду.  
 
2  цей принцип означає фізичний контакт суб'єкта з об'єктом, завдяки йому 
забезпечується попередження суб'єкта, сигналізація про значущі об'єкти  
 
3 будь-яке психічне явище треба розглядати не як стале, а як те, що постійно 
змінюється. 
 
4 психіка виникає, розвивається та існує в діяльності як спосіб життя суб’єкта.  
 
5 психіка – детерміноване та самодетерміноване явище, яке включене в систему 
людської активності  

Відповідь:  А___, Б____, В____ , Г____, Д____. 
 
Файл 1. Методи  психології 
Які методи психологічних досліджень ви знаєте?  
Охарактеризуйте конкретні методики психологічного дослідження: організаційні (порівняльний, лонгітюдний, 

комплексний); інтерпретаційні (генетичний, структурний); методи кількісної та якісної обробки даних (методи 
математичної статистики); емпіричні методи (основні та допоміжні, експериментальні і  неексперементальні, 
діагностичні).  
 

Крок 1.  
Вставте пропущені слова у наступні твердження.  
Метод – це шлях ________ , це спосіб, за допомогою якого пізнається предмет науки (С.Л.Рубінштейн).  
До основних методів належить метод  ________ і метод  ________; до допоміжних – усі решта. 
Метод   ________  –  метод вивчення властивостей і законів свідомості  за допомогою рефлексивного спостереження.  
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Файл 2. Спостереження, експеримент  
Дайте характеристику основним методам досліджень.  
Поясніть чому термін «спостереження» використовується у психології у трьох різних значеннях: спостереження як 

діяльність, як метод і як методика.  
Наведіть приклади вияву специфіки методу спостереження, котрі пов'язані з особ ливостями спостерігача (вибірковість 

сприйняття, установка, проекція «Я» на спостережувальну поведінку).  
 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
До основних методів психології належать:   а) методи спостереження й анкетування;  б) опитування й експерименту;  

в) експерименту і тестів;  г) спостереження й експерименту;  д) самоспостереження і бесіди; е) експерименту й аналізу 
продуктів діяльності.  

 
Крок 2. Виберіть правильну відповідь.  
У якому з наведених описів правильно характеризується метод спостереження?  
А. Дослідник активно втручається в поведінку піддослідного, повторює необхідні моменти.  
Б. Дослідження проводиться у звичайних умовах, дослідник не втручається в природний хід дослідження, а лише 

фіксує всі особливості поведінки і діяльності.  
В. Всі особливості особистості дослідник визначає в процесі безпосередньо го спілкування за допомогою ряду 

запитань. 
Г. Піддослідний сам аналізує свої думки, вчинки, переживання, особливості поведінки.  
 
Крок 3. Виберіть правильну відповідь.  
В якому з наведених описів правильно характеризується метод психологічного експерименту ?  
А. Дослідник активно втручається в поведінку піддослідного, повторює необхідні моменти.  
Б. Дослідження проводиться в звичайних умовах, дослідник не втручається в природний хід дослідження, а лише 

фіксує всі особливості поведінки і діяльності.  
В. Всі особливості особистості дослідник визначає в процесі безпосереднього спілкування за допомогою ряду 

запитань. 
Г. Піддослідний сам аналізує свої думки, вчинки, переживання, особливості поведінки.  

 

Папка І.9. Додаткові методи  

Дайте характеристику допоміжним методам досліджень.  
Проаналізуйте основні вимоги до організації психологічного дослідження  
 
Крок 1.  
Про які методи психологічного дослідження йде мова у наступних фраг ментах? 
1. Даний метод передбачає об'єднання та узагальнення даних багатьох спостережень, вик онаних незалежно одне від 

одного в різний час, за різних умов  та у різних видах діяльності.  
2. Даний метод широко використовується при дослідженні психології особистості. Експертами можуть виступати 

люди, які добре знають досліджуваних. Головна особливість  методу в тому, що його можна використовувати для якісних 
оцінок вияву різних властивостей особистості, а також вираженості тих чи інших, зрозумілих і однозначних, елементів її 
поведінки. Узагальнення зафіксованих результатів здійснює професійний психолог.  

3. Спеціалізовані методи психологічного дослідження, за допо могою яких можна отримати кількісну і якісну 
характеристику досліджуваного явища. Від інших методів дослідження ці методи відрізняються тим, що передбачають 
стандартизовану, вивірену процедуру збору й обробки даних, а також їх інтерпретацію. 

 

Крок 2.  
Про який метод  дослідження йдеться?  
Цей метод використовується для вивчення міжособистісних відносин у групі, з метою визначення структури 

взаємостосунків за допомогою нескладної процедури вибору . 
А  самооцінка.  
Б  соціометрія. 
В  референтометрія.  
Г  аналіз продуктів діяльності.  

 
Бліц  
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
Психіка людини є повністю залежною від навколишнього суспільного світу. Так чи ні?    А. Так. Б. Ні. 
Психіка має  рефлекторну природу.  Так чи ні?   А. Так. Б. Ні. 
У людини носієм психіки і свідомості є головний мозок. Так чи ні?    А. Так. Б. Ні. 
Вища нервова діяльність – фізіологічна основа психіки. Так чи ні?    А. Так. Б. Ні. 
Основні процеси нервової діяльності є  збудження та гальмування не взаємодіють між собою.    Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
У процесі активної діяльності психіка постійно вдосконалюється й розвивається.  Так чи ні?   А. Так. Б. Ні. 
Свідомість знаходить свій вияв у знаннях . Так чи ні?   А. Так. Б. Ні. 
Свідомість – це такі знання, які не можуть бути передані іншому. Так чи ні ?   А. Так. Б. Ні. 
Свідомість є основним і єдиним регулятором поведінки та діяльності.  Так чи ні?   А. Так. Б. Ні. 
Людина не завжди є господарем свого внутрішнього світу.  Так чи ні?   А. Так. Б. Ні. 
Здатність до передбачення і планування є ознакою свідомості. Так чи ні?   А. Так. Б. Ні. 
Інтроспекція є основним методом психології.  Так чи ні?   А.Так. Б. Ні. 
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ДОДАТОК 
 

ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ  
 

Термін "психологія" походить від грецьк . – душа і – 
слово, вчення, що означає "наука про душу", розуміється 
як наука про психіку.  Психологія – одна з наук про 
людину. Об'єктом її вивчення є психіка.   Предметом 
психології є закономірності розвитку, механізми 
психіки.    

Психологія вивчає три форми психічних явищ, які 
діляться за часом їх протікання.  

 
І.  Психічні процеси або пізнавальні психічні 

процеси –  це форма цілісного, єдиного відображення 
суб'єктом об'єктивної дійсності (тривають від кількох 
секунд до декількох годин). Психічні процеси – окремі 
форми чи види психічних явищ, що мають початок, 
розвиток і закінчення. При цьому поняття «процес» 
підкреслює динаміку явища, досліджуваного психоло -
гією; завершення одного психічного процесу тісно 
пов'язане з початком нового. Психічні процеси 
поділяють на пізнавальні (відчуття, сприймання, 
пам'ять, мислення, уява, мовлення) та емоційно-вольові 
(емоції, почуття, воля)   

 
II.  Психічні стани  (тривають від кількох годин до 

декількох днів)  – характеризують статику, відносну 
постійність психічного явища  і визначаються виявом 
почуттів (настрій,  афект, стрес): уваги (неуважність, 
зосередженість), волі (активність, апатія), мислення 
(допитливість) та ін. Психічні стани відображають 
порівняно тривалі душевні переживання: стійкий 
інтерес, творче піднесення, уважність, стрес, апатія, 
пригніченість, афект, тривожність, агресивність, ейфорія 
(неймовірна  радість), сумнів, горе, настрій, фрустрація, 
гіпноз, навіювання тощо.   

 
Ш. Психічні властивості  особистості (тривають 

місяцями, роками, десятиліттями, усе життя) – найбільш 
суттєві та стійкі психічні особливості людини. Поняття 
«психічні властивості» виражає стійкість психічного 
факту, його закріпленість і повторюваність у структурі 
особистості людини. До них можна віднести особливості 
розуму, мислення, стійкі особливості емоційної та 
вольової сфери, що закріплені в темпераменті, 
характері, здібностях, поведінці людини  [2, с. 243]. 

Одним з найважливіших завдань психології є 
вивчення й пояснення всіх психічних явищ, тобто 
розкриття об'єктивних закономірностей, що лежать в 
основі  їх виникнення, формування та розвитку.  

Таким чином, психологія – це наука про психіку,  
закономірності її прояву та розвитку  (у широкому 
розумінні).  

У вузькому розумінні цілі психології спрямовані на 
практичну реалізацію наукових закономірностей: 

1) Описати поведінку й психіку  (як і що 
відбувається); 2) Зрозуміти й пояснити поведінку і 
психіку;  3) Передбачити майбутню поведінку,  психічні 
реакції;  4) Контролювати (змінювати), корегувати 
поведінку і психіку.  

 
2. Диференціація психології на окремі наукові 

галузі 
 
3 розвитком психології як науки, з використанням 

психологічних знань у найрізноманітніших сферах 
людської діяльності , певні галузі цих знань поступово 
виокремились і стали самостійними. Розрізняють 
психологію загальну, вікову, педагогічну, соціальну, 
генетичну, інженерну, військову, медичну, юридичну, 
спортивну, зоопсихологію, психологію праці, мистецтва, 
патопсихологію тощо.  

Загальна психологія  – систематизує експеримен-
тальні дані, здобуті в різних галузях психологічної 
науки, розробляє фундаментальні теоретичні проблеми 
психології, формулює основні принципи, категорії, 
поняття, закономірності, становить фундамент розвитку 
всіх галузей та розділів психсологічної науки.  

Соціальна психологія  – галузь психології, яка вивчає 
психологічні закономірності поведінки й діяльності 
людей, що зумовлені фактором їх включення у соціальні 
групи, а також, психологічні характеристики і прояви 
різних соціальних спільностей. Досліджує психічні 
явища у процесі взаємодії людей у великих та малих 
суспільних групах, а саме: вплив засобів масової 
комунікації на різні верстви населення, особливості 
формування та поширення чуток, смаків, суспільних 
настроїв, моди; питання психологічної сумісності, 
міжособистісних взаємин,  групової атмосфери, роль 
лідера у групі, сприйняття людини людиною, становище 
особистості у групі, стосунки між членами сім'ї тощо.  

Вікова психологія – досліджує онтогенез психічних 
властивостей особистості на різних вікових етапах. 
Виділяють такі її розділи як : психологія дошкільника, 
психологія молодшого школяра, психологія підліткового 
віку, психологія юнацтва, психологія дорослих, 
геронтопсихологія.  

Предметом педагогічної психології  є психологічні 
закономірності навчання й виховання особистості та 
складається з таких розділів: психологія навчання, 
психологія виховання, психологія навчально -виховної 
роботи з важковиховуваними дітьми тощо.  

Практична психологія  – функціонує і розвивається 
як система спеціальних психологічних служб, 
спрямованих на надання допомоги людям у вирішенні 
їхніх психологічних проблем. Головна мета практичної 
психології – створити сприятливі соціальні та 
психологічні умови для діяльності людини в усіх сферах 
життя – від сімейних стосунків до управління державою, 
надати реальну допомогу в розвитку та захисті її 
психічного здоров'я.  

Психокорекція – передбачає подолання певних 
відхилень у поведінці та діяльності людини засобами 
вивчення індивідуальних властивостей особистості, їх 
відповідності вимогам навколишнього соціального та 
природного середовища, виявлення і  подолання наявних 
суперечностей, формування нових цілей, цінностей, 
мотивацій поведінки; розробки програми зміни способу 
життя, перетворення в ході самопізнання і 
самовиховання, розвитку здатності до саморегуляції 
тощо [2, с.242]. 

 
Крім того, існують інші галузі психології:  
- психофізіологія – вивчає фізіологічні механізми 

психологічних процесів;   
- нейропсихологія – вивчає внутрішню будову 

психічних процесів, роль, яку відіграють окремі апарати 
нервової системі, окремі зони мозкової кори у 
протіканні психічної діяльності;  

- етнопсихологія – вивчає ті особливості, котрими 
відрізняються психічні процеси у різних історичних 
формаціях у різних укладах й умовах різних культур;  

- психолінгвістика – вивчає основні закони 
мовленнєвої діяльності як засобу спілкування; 

- консультативна психологія, шкільна психологічна 
служба – вивчає закономірності психічного розвитку, 
формування особистості школяра з метою розроблення 
способів, засобів та методів застосування психологічних 
знань в умовах сучасної школи.  

 
Співвідношення наукової і життєвої психології  
 

Життєва психологія 
 

Наукова психологія 
 

Життєві психологічні 
знання конкретні: вони 
приурочені до 
конкретних ситуацій, 
конкретних людей, 
конкретних завдань. 

Наукова ж психологія, як 
і будь-яка наука,  прагне 
до узагальнень.  
Для цього вона 
використовує наукові 
поняття. Обробка понять 
- одна із її важливих 
функцій.          
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Друга відмінність 
психологічних знань 
полягає в тому, що вони 
носять ситуативний 
характер: набуваються 
шляхом практичних 
спроб. 

На відміну від цього, 
наукові  
психологічні знання 
раціональні й  
цілком усвідомлені.  
Звичайний шлях полягає 
у висуненні  гіпотез та 
перевірці висновків.   
                            

Третя відмінність полягає 
в спробах передачі знань 
і навіть у самій можли -
вості їх передачі. У сфері 
практичної психології 
така можливість дуже 
обмежена. Це 
безпосередньо витікає із 
двох особливостей 
життєвого психоло-
гічного досвіду - його 
конкретного й 
інтуїтивного характеру.  

Нагромадження й 
передача наукових  
знань можливі завдяки 
тому, що ці знання 
кристалізуються в 
поняттях і законах. Вони  
фіксуються в науковій 
літературі,  передаються 
за допомогою вербальних 
засобів,  тобто мови й 
мовлення.                                       

Четверта відмінність 
полягає в методах 
одержання знань в сфері 
життєвої і наукової 
психології. У життєвій 
психології ми вимушені 
обмірковувати спо-
стереженнями й 
розмірковуванням.  

В науковій психології до 
цих методів додається 
експеримент.  

 

 
3. Основні етапи становлення психології як науки  

 

1 
етап  

 

Психологія як 
наука про душу 

 

Таке   визначення   
психології було  дане 
більше двох тисяч років  
тому. Наявністю душі 
намагалися  
пояснити всі незрозумілі 
явища в житті людини. 

 

II 
етап  

 

Психологія як 
наука про 
свідомість 

 

Виникає в XVII ст. у 
зв'язку з розвитком 
природничих наук. 
Здатність думати, від-
чувати, бажати назвали 
свідомістю.  
Основним методом 
вивчення вважалось 
самоспостереження людини 
і опис фактів. 

 

ІІІ  
етап  

 

Психологія як 
наука про 
поведінку 

 

Виникає в XX ст.  
Завдання психології – 
спостереження за тим, що 
можна  безпосередньо   
побачити,   а   саме 
поведінку, вчинки, реакції 
людини.  
Мотиви, які викликали 
вчинки, не враховувались.  
 

IV 
етап  

 

Психологія як 
наука, що вивчає 
факти, 
закономірності й 
механізми психіки  

 

Сучасний   стан   розвитку    
психологічної науки.  
 

 
Становлення психології   
Розвиток психологічної науки можна розглядати 

залежно від того, що було її предметом. Саме з цього 
погляду етапи розвитку психології розглядають під 
кутом розуміння її предмета. У такому контексті 
доцільно виокремлювати перший етап, коли психологію 
розглядають як науку про душу; другий – як науку про 
свідомість; третій – як науку про поведінку; четвертий – 

як науку про психіку, що становить єдність свідомого і 
несвідомого у взаємодії людини зі світом.  

Розуміння психології як науки про душу охоплює 
найбільший її період, представлений іменами Геракліта, 
Демокріта, Гіппократа, Сократа, Платона, Арістотеля та 
ін.  

Арістотель вважав, що душа є формою, способом 
організації живого тіла, він ввів у  психологію ідею 
розвитку як найважливіший пояснювальний принцип.  
Арістотель, наслідуючи принцип розвитку, прагнув 
знайти ланки, що ведуть від одного ступеня до іншого. 
У цих пошуках він відкрив особливу галузь психічних 
образів, які виникають без прямої дії речей на органи 
чуття. Нині їх прийнято називати образами пам´яті та 
уяви (Арістотель говорив про фантазію).  Арістотель 
запровадив ключові пояснювальні принципи психології: 
системності, розвитку, детермінізму.  

Платон з нового погляду оцінив процес мислення . 
На думку Платона, процес мислення замінює внутрішній 
діалог.  «Душа, роздумуючи, нічого іншого не робить, як 
розмовляє, запитуючи сама себе, відповідаючи, 
стверджуючи і заперечуючи». Феномен, який описав 
Платон, відомий сучасній психології як внутрішня мова, 
а процес її породження з мови зовнішньої (соціальної) 
одержав назву «інтеріоризації» (від лат. «interior» – 
внутрішній). У самого Платона цих термінів немає. 
Подальший розвиток поняття душі відбувався через 
виокремлення в ній різних «частин» і функцій. До сфери  
вивчення душі вводили такі найважливіші аспекти, як 
конфлікт мотивів, що мають різну етичну цінність, і 
роль розуму в його подоланні. У Платона їхнє 
розмежування набуло етичного значення. Його 
пояснював платонівський міф про візника, який править 
колісницею, у яку запряжено двох коней: дикий, що 
рветься йти власним шляхом за всяку ціну, і 
породистий, благородний, яким можна керувати. Візник 
символізував розумну частину душі, коні – два типи 
мотивів: низькі та вищі. Розум, який має погоджувати ці 
два мотиви, переборює, на думку Платона, значні 
труднощі через несумісність низьких і благородних 
потягів. 

Через багато сторіч версія про взаємодію трьох 
компонентів, які утворюють особистість як динамічну, 
яку роздирають конфлікти, сповнену суперечностей 
структуру, відновиться в психоаналізі З. Фройда.  

У середньовіччі переважало богословське вчення про 
психіку, душу. Тогочасні філософи та психологи 
висловили ідеї, зробили фундаментальні відкриття, що 
мають непересічне значення для сучасної психології: 
про індивідуальну неповторність людини; Я (Самість) як 
центр душевного життя особистості; зумовленість 
психічного життя зовнішніми (матеріальними та 
соціальними) і внутрішніми чинниками. Тоді відкрито 
здатність особистості виходити за межі себе, власного Я 
(трансцендентувати), почато аналіз проблеми співвідно-
шення тіла і душі.  

В епоху Відродження переважало досвідне (емпірич -
не) вивчення людини (Леонардо да Вінчі та ін.). В аналі-
зі психіки утверджувався детермінізм (причинова зумо -
вленість), насамперед матеріалістична лінія.  

Представниками психології як науки про свідомість 
були Рене Декарт, Бенедикт Спіноза, Джон Локк, Іван 
Сєчєнов, Чарльз Дарвін, Вільгельм Вунд, Едуард 
Торндайк, Альфред Біне, Вільям Штерн та ін. , які вивчали 
тіло людини. 

Декартова концепція людини полягала у визнанні 
моделі організму як системи, що працює механічно, без 
впливу душі.  Декарт відкрив рефлекс як  невід´ємний 
компонент поведінки  і поняття «свідомість». Мислення, 
за філософом і математиком, єдиний атрибут душі, вона 
завжди мислить, завжди знає про свій психічний зміст, 
зримий зсередини (несвідомої психіки не існує). Надалі 
цей «внутрішній зір» стали називати інтроспективою 
(баченням внутрішньо-психічних «об´єктів» –  образів, 
розумових дій, вольових актів та інших переживань), а 
Декартову концепцію свідомості – інтроспективною. 
Отже, два члени стосунків –  і тіло, і душа –  набули 
нового змісту, невідомого в попередні епохи.  
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На початку XIX ст. почали формуватися нові підходи 
до психології як науки. На зміну «механіці тіла» 
прийшла фізіологія. У 1879 році В.Вундт організував 
першу експериментальну психологічну лабораторію, де 
досліджували широку галузь душевних явищ людини за 
допоиогою приладів та експериментів. Ця вважається 
початком наукового етапу розвитку психології як науки.  
Предметом психології визнали «безпосередній досвід». 
А головним методом – інтроспективу.   

У другій половині XIX ст. психологія відокремилася 
від філософії. Цьому сприяли впровадження надбань 
фізики, біології, фізіології, передусім експерименту, 
еволюційних ідей тощо.  
 

Психологічні напрями, школи і концеції  
Гештальтпсихологія.  Напрям у західній  психології 

першої третини XX ст., що висунув програму вивчення 
психіки як цілісної структури – гештальта. Це первинна 
індивідуальна властивість психіки, що перебуває у 
відповідності з фізіологічними процесами мозку і 
зовнішнім світом.  Єдиною психічною реальністю 
гештальтпсихологи вважали факти свідомості. 

Гештальтпсихологи визначають предмет психології 
як перцептивний образ; розуміють гештальт як цілісну 
структуру, загальну організацію; трактують інтелект, як 
поведінку; ввели у психологію ідею інсайту («ага -
переживання»); визначили гештальт як елемент сві -
домості. Ідеї гештальтпсихології збагатили дослідження 
пізнавальних процесів і знайшли своє продовження у 
когнітивній психології. 

Біхевіоризм.  Напрям, який предметом 
психологічного дослідження  вважає   те,   що   відпові -
дає   методам об'єктивного вивчення. Насамперед  це  
поведінка – сукупність зовнішніх дій людини і тварини,  
використовує схему «S-R»  як ланцюг  реакцій   на 
зовнішні  стимули («стимул-реакція»).  Біхевіоризм  
перетворив психологію на «психологію без психіки»,    
увів поняття «научіння», заклав ідеї програмованого 
навчання; увів ідею установки тощо.Засновник цього 
напрямку Дж.  Уотсон  започаткував  дослідження  нави-
чок – автоматизованих дій, сформованих шляхом 
багаторазових повторень.   

Психоаналіз.  Напрям, засновником якого був 
З.Фройд. Він розглядав психічне життя людини як 
багаторівневе явище, глибинним рівнем якого є несвідо-
ме, а свідомість становить лише тонкий шар на поверхні 
несвідомого. Несвідоме має сексуальну і агресивну 
складові. Перша є джерелом психічної енергії (лібідо) і 
перебуває в конфлікті зі свідомістю.  

Психоаналіз спирається на практику лікування 
істеричних неврозів; предметом дослідження має 
несвідоме бажання людини; визначає лібідо як енергію, 
що відповідає потребі самореалізації особистості; увів у 
психологію метод «вільних асоціацій».  

Погляди 3. Фройда вийшли за межі психології і 
позначились  на  стані  розвитку різних форм культ ури 
XX ст.  

Генетична психологія Напрям, який вивчає 
насамперед проблему розвитку    інтелекту    дитини.    
Його засновник Ж.Піаже вбачає в такому розвиткові 
результат трансформацій операцій – зовнішніх дій 
дитини з предметами. Завдяки інтеріоризації – процесу 
закономірного переходу зовнішніх дій у внутрішні  –  ці  
операції стають  власне інтелектуальними структурами.   

Гуманістична психологія.  Визначає   предметом   
дослідження   унікальну особистість, вбачаючи в ній 
активну свідому істоту, яка відповідає за своє життя і 
прагне до втілення моральних ідеалів. Особистість 
потребує зв'язків з іншими людьми, відчуває необ -
хідність постійного самовдосконалення, шукає сенс 
життя (Маслоу, Слободчиков, Ісаєв, Роджерс, 
Роменець).  Гуманістична психологія  орієнтується на 
розкриття усіх потенційних можливостей людини;   
метою виховання визначається особистісне зростання; 
відводить головну роль індивідуальному досвіду; є 
гілкою екзистенціоналізму.  

Діяльнісний підхід.  Об'єднує вчених, для яких 
психіка – функція мозку, явище, що виникає у процесах 
активності життєвої істоти й опосередковує їх своїми 

специфічними функціями. Цей підхід виник на ґрунті 
філософії марксизму – офіційної ідеології колишнього 
СРСР і був характерною ознакою радянської психології.  

 
4. Природа психічного з точки зору категорії 

відображення 
Усім видам матерії – від неживої, неорганічної до 

найвищої складної матерії – людського мозку, – 
властива ознака відображення, тобто здатність реагувати 
на різноманітні впливи. 

Умовно виділяють три форми відображення – 
неорганічне, біологічне, соціальне.  

На рівні живої матерії виникає якісно нова форма 
відображення – біологічне відображення, у межах якого 
виділяють допсихічне (фізіологічне) та психічне 
відображення.  

Допсихічне відображення – це матеріальні життєві 
процеси, що виникають у результаті активної взаємодії 
живого організму із середовищем: подразливість, 
скорочення, тропізми, секреція, збудження та 
гальмування. Загальною властивістю всіх живих 
організмів є подразливість – здатність живих організмів 
реагувати на біологічно значущі впливи, необхідні для 
виживання. Подразливість притаманна всім живим 
організмам рослинних і тваринних форм. Елементарна 
подразливість виявляється вже в одноклітинних живих 
організмів, які на вплив середовища реагують рухами. 
Способи реагування рухами називаються тропізмами 
(фототропізм, термотропізм тощо).  

Подразливість є основою появи більш високого рівня 
відображення – психічного, яке виникає у формі 
здатності відчувати.  

Здатність відчувати – це чутливість, яка виявляється 
в реагуванні живих організмів на такі впливи 
середовища, від яких безпосередньо життя організму не 
залежить, але які сигналізують про біологічно значущі 
впливи середовища. Наприклад, звуком не живиться 
жодна тварина, але звуки в природі – це найважливіші 
сигнали живої їжі або небезпеки, що наближається. 
Почути їх – означає наблизитися до їжі або уникнути 
смертельного нападу. Крім цього, різноманітні запахи, 
кольори є також своєрідними сигналами в природі, 
реагування на які дозволяє тваринам знаходити їжу або 
уникати небезпеки.  

Отже, психіка виконує сигнальну функцію в 
пристосуванні тварин до зовнішнього середовища і 
забезпечує можливість виживання. 

Вищою формою відображення є психічне 
відображення, а вищою формою психічного 
відображення – людська свідомість.  

 
Розвиток психіки в філогенезі  
У психології найбільшого визнання одержала 

гіпотеза щодо еволюційного розвитку психіки, яка 
належить О.М. Леонтьєву. Вчений розрізняє в філогенезі 
три стадії розвитку психіки: 1) стадія елементарної 
сенсорної психіки; 2) стадія перцептивної психіки; 3) 
стадія інтелекту.  

На стадії елементарної сенсорної психіки  тварини 
здатні відображувати лише окремі властивості зовнішніх 
впливів. До тварин із такою психікою належать 
найпростіші, черв'яки, равлики, деякі інші безхребетні. 
Типовим прикладом цього різновиду відображення, за 
О.М. Леонтьєвим, є поведінка павука. Щойно якась 
комаха потрапляє до павутини, павук відразу прямує до 
неї і вбиває. Для павука важлива лише одна ознака – 
вібрація, яку спричиняють крила комахи, що 
передається по павутині. Як тільки вібрація крил 
припиняється, павук перестає рухатися до жертви, 
оскільки не вбачає в ній поживи.  

Стадія перцептивної психіки  полягає у здатності 
тварин відображувати комплекс подразників, предмет у 
цілому. На цій стадії знаходяться хребетні, починаючи з 
риб і закінчуючи ссавцями, членистоногі. Тварина 
починає орієнтуватися в сукупності ознак, реагуючи не 
тільки на біологічно значущі подразники, але й на 
нейтральні. 

Складнішу будову діяльності у представників 
перцептивної психіки О.М. Леонтьєв пояснює за 
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допомогою ідеї виокремлення операцій,  що можливе 
тільки при відображенні цілісних предметів і ситуацій. 
Наприклад, собака здатний сприйняти як незалежні 
предмети їжу і перешкоду на шляху до неї, і якщо 
перешкода виявиться іншою, то тварина відразу зреагує. 
Цей спосіб (тобто операція) забезпечується 
відображенням окремо їжі і окремо перешкоди як 
цілісних предметів.  

Стадія інтелекту полягає у відображенні складних 
відносин між окремими предметами. Наприклад, щоб  
поласувати термітами, мавпа «виготовляє» знаряддя, 
відщипуючи смужку від широкого листка шпажної 
трави, якою зондує отвір термітника, витягуючи її вже з 
поживою. 

Пізніше гіпотеза О.М. Леонтьєва була розроблена в 
працях радянського психолога К.Е. Фабрі.  Вчений 
розрізняє дві стадії розвитку психіки у філогенезі, у 
межах яких розрізняються певні рівні: 1) елементарна 
сенсорна психіка: нижчий рівень (одноклітинні та нижчі 
багатоклітинні, які живуть у водному середовищі) – 
наявна подразливість як здатність реагувати на значущі 
сигнали підвищенням рівня активності; чутливість 
відсутня; активність не має' цілеспрямованого 
характеру); вищий рівень (черви, молюски) – 
з'являються елементарні відчуття, чутливість (реакція на 
біологічно нейтральні подразники, безумовні рефлекси, 
слабка здатність до формування умовно-рефлекторних 
зв'язків; рухова активність набуває характеру 
цілеспрямованого пошуку);  2) перцептивна психіка: 
нижчий рівень  (членистоногі й головоногі молюски, ко-
махи, риби та інші нижчі хребетні): виникає сприйняття, 
оформляються інстинкти, посилюється цілеспрямований 
характер поведінки; вищий рівень  (птахи і деякі ссавці) 
– високорозвинені інстинктивні форми поведінки, 
здатність до научіння, виявляються елементарні форми 
мислення; найвищий рівень  (собаки, дельфіни, мавпи) – 
сприймання має образний характер, научіння 
відбувається через наслідування і перенесення, 
з'являється «мова» та елементарний інтелект; у 
діяльності є орієнтовно-дослідницька фаза. 

Отже, стадія інтелекту, за К.Е. Фабрі, розчиняється в 
стадії перцептивної психіки. У своїх дослідженнях 
учений дійшов висновку, що ті форми інтелекту, які 
вважалися притаманними людиноподібним мавпам, 
властиві не тільки всім приматам, але й більш 
низькоорганізованим тваринам. Тому важко розділити 
«інтелектуальну» і «неінтелектуальну» форму поведінки 
вищих ссавців. 

Подальший розвиток психіки відбувається на рівні 
людини, в основному завдяки пам'яті, мовленню, 
мисленню й свідомості, які розвиваються внаслідок 
ускладнення діяльності й вдосконалення знарядь праці, 
широкого використання знакових систем. Це 
спричинило такі зміни в психіці: сприймання набуло 
таких якостей, як предметність, константність, 
осмисленість, структурність; увага стала довільною; 
пам'ять набула логічності; мислення стало вербальним і 
абстрактним; регулятором людських учинків стало слово 
як носій культури, головний чинник виховання та 
навчання.   
 

Функціональна асиметрія головного мозку  
Хоча великі півкулі схожі між собою, вони 

виконують різні функції, тобто не дублюють одна одну. 
Обидві півкулі певним чином здатні отримувати й 
переробляти інформацію як у вигляді образів, так і у 
формі слів. Розподіл психічних функцій між півкулями 
назвали функціональною асиметрією головного мозку.  

X. Джексоном сформульована концепція 
домінантності півкуль, згідно з якою за лівою півкулею 
закріпилася роль мовленнєвої, що безпосередньо 
пов'язана з мовленням, письмом, читанням, вербальним 
мисленням, лічбою, тобто переважно оперує зна ковою 
інформацією (словами, символами, цифрами тощо). Вона 
стала трактуватися як провідна (домінантна) в 
організації психічної діяльності. Ліва півкуля забезпечує 
можливість логічних конструкцій, без яких неможливе 
аналітичне мислення. Ураження лівої півкулі спричиняє 
порушення мовлення (афазію), творчих форм мислення, 

блокує можливість нормального спілкування. При 
глибокому ураженні нервової тканини призводить до 
серйозних дефектів мисленнєвої діяльності.  

Завдяки роботі правої півкулі здійснюється 
впізнавання облич людей, сприймання музики, різних 
невербальних звуків (наприклад, шум дощу, шелест 
листя тощо), орієнтування в просторі, розпізнавання 
складних образів, емоційне ставлення до сприйнятих 
об'єктів та ін. 

Людина з ураженою правою півкулею втрачає 
здатність не тільки до малювання, але й до 
перемальовування за зоровим зразком, тобто 
порушуються образні компоненти, різко збіднюється 
емоційна сторона життєдіяльності. Клінічні дослідження 
показали провідну роль правої півкулі в немовленнєвих 
процесах. 

Обидві півкулі функціонують у взаємозв'язку, проте 
в їхній роботі є принципова відмінність, що полягає в 
способі сприймання, переробки й відтворення 
інформації. Завдяки правій півкулі реалізується 
здатність до одномоментного сприймання предметів, 
зображень, ситуацій, тоді як завдяки лівій півкулі 
сприймаються окремі деталі, частини, елементи. 
Відмінності стратегії сприймання інформації півкулями 
полягають у використанні різної логіки і мисленнєвих 
операцій. 

Права і ліва півкулі відрізняються загальною 
площею (права півкуля більша за ліву), об'ємом сірої 
речовини (ліва півкуля переважає праву внаслідок 
глибини борозен). У лівій півкулі частота альфа-ритму 
більша, ніж у правій, а амплітуда, навпаки, менша (така 
асиметрія характерна тільки для людей, у яких провід -
ною є права рука).  

Функціональна асиметрія притаманна тільки людині. 
Вона формується в процесі спілкування, у якому може 
скластись відносне переважання функціонування лівої 
або правої півкулі, що впливає на її індивідуаль но-
психологічні характеристики.  

 
5. Психіка і свідомість 
 
Найвищим рівнем її розвитку  є властива людині 

свідомість.  
Психіка – це здатність високоорганізованої   матерії 

нервової системи мозку відображати об’єктивну 
дійсність: предмети, явища, властивості, ознаки у формі 
відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних 
образів.  

Характерні риси психіки: 
1. Єдність фізичного і психічного – у рефлекторній 

діяльності мозку психічне невіддільне від фізичного, але 
воно не виводиться прямо з фізіологічного і не 
зводиться до нього (психіка людини залежить від 
особливостей роботи мозку) ; 

2. Єдність  об'єктивного і суб'єктивного - психіка 
відбиває індивідуальні особливості суб'єкту, нічиєї 
психіки не існує;  

3. Змістом, джерелом психічних явищ  є об'єктивна 
реальність, що існує поза свідомістю людини, незалежно 
від неї і відображається у формі "Об’єктивних образів 
об'єктивного світу";                                             

4. За своєю природою психіка носить  рефлекторний 
характер, психічна діяльність здійснюється умовно -
рефлекторними мозковими механізмами, які прижиттєво 
виробляються в ході взаємодії людини з зовнішнім 
світом; 

5. Психіка назовні проявляється у вигляді рухів, дій, 
поведінки; внутрішнім відображенням її є інтереси, 
мотиви, ідеали, почуття, переживання, спонукання. 
Психіка характеризується різними видами прояву : 
несвідоме, свідомість, самосвідомість.  

 
Особливості психіки:  1. Психічне відображення має 

активний характер, пов'язане з пошуком та добором 
способів дій, що відповідають умовам середовища.  2. 
Психічне відображення має випереджальний характер, 
забезпечує функцію передбачення в діяльності та 
поведінці. 3. Кожний психічний акт є результатом дії 
об'єктивного через суб'єктивне, через людську 
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індивідуальність, що накладає відбиток своєрідності на 
її психічне життя.  4. У процесі активної діяльності 
психіка постійно вдосконалюється й розвивається. 

  
Свідомість  – це вища, зв'язана з мовленням, 

властива тільки людині функція мозку, яка полягає в 
узагальненому відображенні дійсності і регуляції 
цілеспрямованою діяльністю (Рубінштейн С.Л.). 
Свідомість – особлива форма психічної діяльності, 
орієнтована на активне відображення і перетворення 
дійсності. 

Суть свідомості та її структурні елементи :  
1. Свідомість властива тільки людині, є продуктом 

тривалої еволюції матерії, вона склалася як властивість 
високоорганізованої матерії – мозку;  

2. Свідомість людини має  суспільний характер, 
оскільки сама людина є суспільною істотою;  

3. Свідомість людини є  історично зумовленою 
категорією, вона змінюється під впливом трудової 
діяльності і практики пізнання;  

4.  Змістом свідомості є система знань; свідомість 
знаходить свій вияв у знаннях ;  

Знання про навколишню дійсність, природу, 
суспільство. Рівень свідомості безпосередньо залежить 
від рівня засвоєння знань і досвіду особистості. У 
процесі суспільно-історичного розвитку в людини 
розвинулася потреба в знаннях, яка є найважливішою її 
спонукою, мотивом пізнавальної діяльності.  

5 . Свідомість – це такі знання, які можуть бути 
передані іншому;  

6.  Свідомість забезпечує  цілепокладання в 
діяльності людини, її здатності формувати цілі, 
накреслити їх і передбачити наслідки; цілеспрямова-
ність, планування власної діяльності та поведінки, 
передбачення її результатів. Цей бік свідомості 
виявляється в самоконтролі та коригуванні власних дій, 
їх перебудові, у змісті стратегії і тактики, якщо цього 
потребують обставини.  

7. Свідомість включає відображення діяльності за 
допомогою відчуттів і абстрактного мислення . Вища 
форма вияву свідомості  – понятійне мислення. 
Структурними елементами свідомості є також емоції, 
воля, інтуїція;  

8. Свідомість характеризується  усвідомленням 
значень об'єктів, які передаються в мові;  

9. Свідомість  - це розрізнення суб'єкту і об'єкту,  
"Я" людини і його "не-Я". Самопізнання, свідома 
самооцінка, відокремлення "я" від "не-я" -  є вищим 
рівнем свідомості  – самосвідомістю.  

Виокремлення людиною себе у предметному світі як 
суб'єкта пізнання, розрізнення суб'єкта "Я" та об'єкта 
"не Я", протиставлення себе як особистості іншому 
об'єктивному світові. Характерним щодо цього є 
самопізнання, що стало підґрунтям для самосвідомості, 
тобто усвідомлення власних фізичних і морально-
психологічних якостей.  

 
6. Самосвідомість  людини 
Самосвідомість – це усвідомлення себе самого 

(власного Я), свого ставлення до природи, до інших 
людей, своїх дій і вчинків, власних думок, переживань і 
різноманітних психічних якостей, що може бути 
виражено за допомогою мови.  

Розвиток самосвідомості людини виявляється в :  
1. Самоспостереженні;  2. Критичному ставленні до 

себе; 3. Оцінюванні своїх позитивних і негативних 
якостей;  4. Самовладанні; 5. Відповідальності за свої 
вчинки.  

 
Свідоме і несвідоме. Класифікація несвідомих 

процесів 
Основну роль в психічній діяльності відіграє 

самосвідомість.  Вітчизняна філософія й психологія 
відводить несвідомому підпорядковану порівняно із 
свідомим роль. До несвідомого належать інстинкти, 
різного роду психічні автоматизми (навички, звички), 
установки, інтуїція, деякі особливі психічні стани 
(сомнамбулізм, гіпноз, релаксація), цілий ряд 

психопатій (афекти, манії, присмеркові стани 
свідомості).  

Несвідоме – сукупність психічних явищ, станів і дій, 
відсутніх у свідомості людини (лежать поза сферою 
розуму), непідзвітні їй і, принаймні в даний момент, не 
піддаються контролю, належать до несвідомого.  

 
Класифікація несвідомих процесів: несвідомі 

механізми, несвідомі мотиви, надсвідомі процеси.  
Несвідомі механізми: несвідомі автоматизми, 

несвідомі установки  несвідомі супроводження дій.  
Несвідомі автоматизми  – система фізіологічних 

процесів, що здійснюються самі собою без участі 
свідомості та пов’язані з роботою внутрішніх органів ( 
дихання, ссання, ковтання) та ті,  що перестали 
усвідомлюватися, в результаті – дії здійснюються 
швидко та точно (навички). Тобто, це система умінь і 
навичок, яка спочатку виробляється як усвідомлене, а 
потім автоматизується (наприклад, виписування літер 
спочатку усвідомлюється, а згодом не фіксується 
свідомістю). До несвідомих автоматизмів можна 
віднести сни та гіпнотичні стани.  

Несвідомі установки  – готовність організму чи 
суб'єкту до певних дій, або реагування певним чином.  

Несвідомі супроводження дій  – мимовільні рухи, 
тонічні напруження міміки, пантоміміка, вегетативні 
процеси. Супроводжуючі несвідомі дії мають велике 
значення: вони включені в спілкування і є додатковими 
засобами комунікації; вони можуть використовуватись 
як об'єктивні показники різних психологічних 
характеристик людини (намірів, бажань, прихованих 
думок)  

Несвідомі мотиви  – така система явищ, спонукаючи 
збудники, які поки що людиною не усвідомлені.                                                        

Надсвідомі процеси  – продукт великої роботи 
свідомості. Радикально змінює перебіг життя.  

 
7. Методологія і методи  психології 
Принципи психології 
У психології виокремлюють такі принципи:  
- принцип детермінізму  (причинної зумовленості). 

Усе в природі породжується дією матеріальних причин і 
законів, психіка має закономірну обумовленість 
психічних явищ, психічної діяльності та психічних 
властивостей людини;  

- принцип відображення , звідно з яким усі психічні 
функції за своєю природою є відображувальними. 
Психічне відображення має сигнальний характер. Воно 
випереджає фізичний контакт суб'єкта з об'єктом, 
попереджаючи суб'єкт, сигналізуючи про значущі для 
нього об'єкти;  

- принцип єдності психіки та діяльності  – психіка і 
діяльність не тотожні, але й не протилежні одна од ній. 
Вони утворюють єдність, в якій психіка є внутрішнім,  
ідеальним планом діяльності;  

- генетичний (історичний) принцип, згідно з яким 
при вивченні психіки з'ясовується, як вона виникла, як 
розвивається і змінюється під впливом оточення, під 
впливом власної діяльності людини;  

- принцип розвитку  психіки в діяльності означає, що 
психіка може бути правильно зрозуміла й адекватно 
пояснена, якщо вона розглядається як продукт розвитку 
й результат діяльності; 

- принцип індивідуального підходу . 
 
Характеристика основних методів дослідження в 

психології 
Психологія як наука має певні предмет і методи 

вивчення психічних явищ. Метод – це шлях пізнання, це 
спосіб, за допомогою якого пізнається предмет науки 
(С.Л.Рубінштейн).  

Спостереження, експеримент.   
Спостереження – цілеспрямоване і планомірне 

сприймання предметів і явищ об'єктивної дійсності.  
Спостереження як метод об'єктивного дослідження 

широко застосовується у психології, педагогічній 
практиці, соціологічних дослідженнях. Об'єктом 
спостереження є поведінка особистості в 
найрізноманітніших її зовнішніх виявах. За 
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особливостями мовлення, виразними рухами – жестами, 
мімікою, виразами обличчя, пантомімічними актами 
(позами) тощо – можна виявити й простежити 
особливості уваги, розуміння змісту висловлювання, 
емоції та вольові якості, особливості темпераменту і 
риси характеру.  

Щоб спостереження набрало наукового характеру, 
воно має відповідати певним вимогам: 

• бути цілеспрямованим, а не випадковим;  
• здійснюватися планомірно й систематично;  
• бути забезпеченим достатньою інформацією про 

спостережуване явище (якомога більшою кількістю 
фактів); 

• точно фіксувати результати спостереження.  
Наукове спостереження висуває певні вимоги й до 

особистих якостей дослідника . Зокрема, він повинен 
мати такі якості: 

• бути об'єктивним при фіксації, словесному описі та 
класифікації спостережень; 

• володіти собою, тобто його настрій та особисті 
характерологічні якості не повинні впливати на 
спостереження та позначатися на ньому та висновках;  

• не бути тенденційно упередженим в організації 
спостереження та очікуванні його наслідків, щоб не 
зробити безпідставних висновків;  

• не піддаватися першим враженням про 
піддослідного;  

• не бути поблажливим щодо піддослідного;  
• не приписувати піддослідному власних якостей і не 

пояснювати його поведінку з власної позиції.  
 
ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ:  
1. У спостереженнях відбувається збирання фактів 

природної поведінки особи, що знаходиться   у 
звичайних умовах;  2. Спостереження можна проводити в 
різних умовах;  3. У спостереженнях можна знайти 
мотиви поведінки, що спостерігається;  4. Людина, що 
спостерігається, виявляється як цілісна особистість; 

5. Людина спостерігається у взаємозв'язках з   
іншими.  

 
"НЕДОЛІКИ" СПОСТЕРЕЖЕННЯ:  
І.  Досліджувач знаходиться у пасивній позиції, 

очікує;  2. Факти злиті, нерозчленовані, що затруднює 
аналіз;  3. Спостереження вимагає дуже багато часу;   
4. Не можна забезпечити повтор. 

 
Найефективнішим з наукового погляду  є 

експериментальне дослідження,  коли досліджуване 
явище вивчається в різних умовах та обставинах.  

Експеримент – це організована дослідником 
взаємодія між досліджуваним чи групою досліджуваних 
і експериментальною ситуацією з метою встановлення 
закономірностей цієї взаємодії та змінних, від яких вона 
залежить.  

Особливість полягає в тому, що дослідник сам 
створює умови, за яких досліджуване явище виникає 
неодмінно й закономірно. При цьому дослідник дістає 
можливість чітко визначити чинники, які діяли в момент 
виникнення та перебігу досліджуваного явища, розкрити 
причини, що його зумовили, а також у разі потреби 
повторити дослід з метою нагромадження додаткових 
відомостей для обґрунтування одержаних результатів.  

Лабораторний експеримент – експеримент, що 
передбачає проведення дослідження у штучних 
(лабораторних) умовах, з використанням вимірювальної 
апаратури, приладів та іншого експериментального 
матеріалу. Досліджуваний знає, що з ним проводять 
експеримент, але не одержує інформації про характер 
виконуваних завдань. 

Природний експеримент – експеримент, що 
базується на управлінні поведінкою досліджуваних у 
звичних для них умовах.  

 
8. Додаткові методи 
Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз 

продуктів діяльності, узагальнення незалежних 
характеристик, самооцінка.   

Тест  — це проба, іспит, один із способів 
психологічної діагностики рівня розвитку психічних 
процесів і властивостей людини. Психологічні тести 
становлять собою певну систему завдань, надійність 
яких випробовується на певних вікових, професійних, 
соціальних групах і оцінюється та стандартизується за 
допомогою спеціального математичного (кореляційного, 
факторного та ін.) аналізу.  

Особливості методу тестування: 1. Простота у 
використанні;  2. Короткочасність;  3. Безпосередня 
фіксація результатів;  4. Зручна математична обробка;  5. 
Наявність ключа, або стандарту;  6. Можливість 
використання тесту індивідуально та групою.  

У психології широко застосовують  метод 
опитування, коли потрібно з'ясувати рівень розуміння 
піддослідним якихось завдань, життєвих ситуацій, або 
коли потрібна інформація про інтереси, погляди, 
почуття, мотиви діяльності та поведінки особистості. До 
найпоширеніших різновидів опитування як методу 
психологічного дослідження належать бесіда, інтерв'ю, 
анкетне та соціометричне дослідження.  

Бесіда – це цілеспрямована розмова з піддослідним з 
метою з'ясування уявлення або розуміння ним явищ 
природи та суспільства, наукових питань, 
взаємозалежностей, причин та наслідків, переконань, 
ідеалів, ідейної спрямованості. Поставлені запитання 
мають бути чіткими й зрозумілими, спрямованими на 
психологічні явища. У бесіді потрібно домагатися не 
лише констатуючої відповіді, а й пояснення, мотивації, 
тобто відповідей на запитання не лише "що це таке?", а 
й "чому?", "як?".  

В інтерв'ю виявляються думки, погляди, факти з 
життя респондента, його ставлення до політичних подій, 
ситуацій, соціальних явищ тощо. Інтерв'ю може бути 
нестандартизованим і стандартизованим. У нестандар-
тизованому інтерв'ю запитання до респондента 
формулюються не до кінця і можуть змінюватись у 
процесі дослідження, а у стандартизованому вигляді 
вони становлять собою певну систему і формулюються 
чітко. 

Правила побудови інтерв'ю : 1. Необхідно уникати 
іноземних слів та слів з подвійним значенням. 2. Не 
використовувати громіздких запитань.  3. Точно 
вказувати час, місце і контекст, які необхідно врахову -
вати при відповіді. 4. Докладно зазначити всі 
альтернативи.  5. Якщо інтерв'ю стосується предмета, з 
яким досліджуваний не знайомий, бажано зробити 
передмову до інтерв'ю.  6. Запитання можуть бути 
відкритими і закритими. Відкриті – коли не 
регламентується розв'язання питання. Закриті – суворо 
обмежують відповідь і поділяються на дихотомічні – 
«так» або «ні» й альтернативні – коли дається декілька 
альтернатив. Інтерв'ю, на відміну від спостереження, 
відбувається у формі живої бесіди, воно більш гнучке та 
оперативне. 7. Запитання слід формувати так, щоб не 
викликати у співбесідника негативних емоцій.  8. 
Першим запитанням бажано викликати інтерес до теми 
інтерв'ю. 9. Усі запитання повинні бути логічно 
пов'язаними.  

Анкетне дослідження  – один із способів 
психологічного опитування. За допомогою анкетування 
досліджуються літературні, мистецькі, спортивні, 
професійні  інтереси та уподобання, мотиви, ставлення 
до вибору дій, вчинків, різновидів праці, до тих чи 
інших переживань, їх оцінювання. На поставлені в 
анкеті запитання анкетовані дають відповіді в письмовій 
формі. Причому запитання ставляться так, що відповіді 
на них будуть описовими або альтернативними: "так", 
"ні", "не знаю", "важко відповісти", або так, що в них 
наперед дається кілька варіантів відповіді, серед яких 
піддослідному пропонується підкреслити один, що 
відповідає його особистим поглядам та інтересам.  В 
анкеті ставляться запитання і констатуючого, і 
мотиваційного характеру. Анкета може бути іменною, 
коли піддослідний зазначає своє прізвище та ім'я, 
наводить певні відомості про себе, та анонімною, при 
використанні якої отримують більш правдиві відповіді . 
За допомогою анкетного дослідження можна зібрати 
великий обсяг матеріалу, що дає підстави вважати 
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одержані відповіді достатньо ймовірними. Недоліками 
цього методу є суб'єктивізм, випадковість відповідей, 
складність перевірки їх правильності та щирості.  

Соціометричне дослідження , або метод вибору, 
застосовують для з'ясування взаємин у колективі, 
оцінних ставлень піддослідних до інших, віддавання 
переваги одним членам колективу чи групи перед 
іншими при виборі керівника, приятеля. Підставою для 
оцінного ставлення та вибору є почуття симпатії або 
антипатії до інших.  

Метод аналізу продуктів діяльності  ґрунтується на 
тому, що в результатах роботи людини виявляються її 
знання, вміння та навички, здібності, уважність і 
спостережливість, риси характеру. Отже, прод укти 
діяльності дають можливість побачити в них 
найрізноманітніші психічні якості та властивості 
особистості, рівень їх розвитку. Продуктами діяльності 
учнів є їхні письмові роботи, вироби, малюнки, моделі, 
фотографії та ін.  

Метод узагальнення незалежних характеристик – 
це об'єднання та узагальнення даних багатьох 
спостережень, виконаних незалежно одне від одного в 
різний час, за різних умовна у різних видах діяльності. 
Одержані незалежні характеристики – розумові дані 
особистості, її моральну вихованість,  дисциплі-
нованість, спрямованість інтересів і здібностей, рівень 
культури, темп розвитку тих чи інших якостей – 
узагальнюють у певну систему під певним кутом зору. 
Використовуючи цей метод, учитель повинен мати 
власну думку про учня. Дані інших вчителів про 
успішність учнів, їх дисциплінованість, нахили та 
здібності, активність потрібно використовувати не 
механічно, а вдумливо, перевіряючи вірогідність  

За допомогою методу самооцінки  виявляють рівень 
здатності особистості оцінювати себе загалом або свої 
окремі морально-психологічні якості – психічні процеси, 
стани та властивості,  наприклад  уважність,  
спостережливість,  пам'ятливість,  кмітливість, правди -
вість, чесність, принциповість, дисциплінованість, аку -
ратність, культурність, ввічливість, працьовиті сть, муж-
ність, успішність у навчанні, роботі.  

Дані самооцінки є важливими показниками рівня 
розвитку свідомості особистості, її вміння критично 
ставитися до своїх вчинків, усвідомлення свого місця в 
колективі. Існує кілька способів самооцінки. В одних 
випадках піддослідний оцінює себе або власні якості за 
п'яти-чи трибальною шкалою, в інших йому 
пропонується порівняти себе з кожним членом свого 
колективу, групи, класу (парне оцінювання) й оцінити 
себе, вибравши один з варіантів відповіді:  

1) "я кращий від нього";  
2) "я такий самий";  
3) "я гірший від нього".  

За допомогою методу самооцінки можна визначити 
такі характерологічні особливості особистості, як рівень 
домагань, скромність або хвалькуватість, рівень 
розуміння власних індивідуальних особливостей. Це 
виявляється в тому, що одні оцінюють себе об'єктивно, а 
інші – переоцінюють або недооцінюють.  

 
9. Вимоги до організації психологічного 

дослідження 
 

1 . Планування 
дослідження 

Підбір та апробація методів і 
методик. Складання логічної і 
хронологічної схем дослідження. 
Вибір контингенту й кількості 
досліджуваних.План математичної 
обробки й  опис всього дослідження 
тощо.  

 

2. Місце 
проведення 
обстежуваних  

 

Повинно забезпечувати ізоляцію від 
зовнішніх перешкод.   Відповідати  
санітарно-гігієнічним   й  
інженерно-психологічним вимогам, 
тобто забезпечувати певний комфорт 
і невимушену  робочу обстановку.  

 

3. Технічна 
оснащеність 
дослідження 

Повинна відповідати вирішуваним 
завданням, всьому ходу дослідження 
й рівню аналізу одержаних 
результатів.       
 

4. Підбір 
обстежуваних  

Повинен забезпечувати їх якісну 
однорідність. 
 

5. Дослідник Неминуче впливає на хід роботи, що 
проводиться, на всіх  її етапах, від 
планування до висновків і 
рекомендацій.  
        

6. Інструкція  
 

Складається ще на стадії планування 
роботи. Повинна бути чіткою, 
короткою, однозначною.  
 

7. Протокол 
дослідження 

Повинен бути одночасно повним і  
цілеспрямованим.  
 

8. Обробка 
результатів 
дослідження 

Кількісний і якісний аналіз та синтез 
одержаних в ході  дослідження 
даних. 
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МОДУЛЬ ІІ. ПСИХІЧНІ  ПРОЦЕСИ 
 

Тема:  ВІДЧУТТЯ. СПРИЙМАННЯ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
 
1. Поняття про відчуття. Значення відчуттів у житті людини, їх походження.  Фізіологічна основа відчуттів  
2. Класифікація та види відчуттів і їхня характеристика  
3. Закономірності та властивості відчуттів  
4. Поняття про сприймання, його фізіологічна основа.  Види сприйняттів 
5. Властивості та індивідуальні особливості сприймання  
6. Сприймання та спостереження. Типи сприймання і спостереження.  
7. Організація сприймання 

 
Теми  ІНДЗ 

 
1. Відчуття як первинна форма орієнтування організму в довкіллі.  
2. Фізичні властивості середовища, які породжують відчуття різної модальності  
3. Фізіологічні основи відчуттів.  
4. Зв'язок відчуттів з властивостями зовнішнього і внутрішнього середовища організму.  
4. Психофізіологічні механізми формування відчуттів.  
5. Зміна чутливості аналізаторів та її причини.  
6. Розвиток відчуттів у дітей.  
7. Розвиток сенсорної культури особистості.  
8. Спільне та відмінне у сприйняття та відчуттях, їхня роль у життєдіяльності людини.  
9. Роль моторних компонентів у сприйманні. Сприймання як дія.  
10. Активний характер відчуттів і сприймань у взаємодії людини із середов ищем.  
11. Особливості професійної спостережливості вчителя.  
12. Розвиток спостережливості у дітей.  
13. Ілюзії, галюцинації та їх причини.  
14. Спостереження як форма довільного сприймання.  
 
Основні поняття теми: відчуття, аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний 

поріг чутливості, адаптація, сенсибілізація, синестезія, контраст, сприйняття, перцепція, аперцепція, спостереження, 
предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, вибірковість, динамічний 
стереотип, установка, ілюзії, галюцинаці;  сприймання, сприйняття, перцепція, аперцепція, спостереження, предметність, 
цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, вибірковість, динамічний стереотип, установка, 
ілюзії, галюцинації. 
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Папка І.1. Поняття про відчуття. Значення відчуттів у житті людини, їх походження . Фізіологічна основа 

відчуттів 
Файл 1. 
Дайте визначення терміну відчуття.  Яке місце відчуттів у пізнанні навколишнього світу? 

 
Крок 1.  
Яке з наведених визначень відчуття є найбільш повним та правильним?  
Відчуття – це: а) відображення в корі головного мозку змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі;  б) процес 

безпосереднього відображення людиною предметів та явищ зовнішньог о світу у їх взаємозв'язках та взаємовідносинах;  
в) відображенням у мозку людини окремих властивос тей, якостей предметів та явищ об'єктивної дійсності внаслідок 
їхнього безпосереднього впливу на органи чуття ; г) процес опосередкованого відображення особливостей предметів і явищ 
об'єктивного світу.  

 
Файл 2. Фізіологічна основа відчуттів: органи чуття, аналізатори, рецептори.   
 
Крок 1.  
Відчуття виникають унаслідок дії зовнішніх подразників на органи чуття. Фізіологічною основою відчуттів є нервовий 

процес, який виникає при дії подразника на адекватний йому аналізатор . Аналізатор складається зі сприймальної частини 
(рецептора), провідних шляхів (нервових волокон) та відповідних діля нок кори головного мозку великих півкуль.  

Отже, зіставте терміни та їхнє визначення 

Фізіологічна основа 
відчуттів   

Змістова характеристика  

А  органи чуття  
 
Б  аналізатор  
 
В  рецептор  

1 периферичний відділ аналізатора, що реагує на певний вид фізичної енергії і переробляє її 
в певне нервове збудження (нервовий імпульс)  
 
2 складний нервовий апарат для тонкого аналізу навколишньої дійсності та змін, що 
відбуваються всередині організму 
 
3 через них зовнішній світ проникає в людську свідомість, вони забезпечують орієнтування 
людини у світі  

Відповідь: А ____,  Б ____, В ____. 
 
Крок 2.  
Відповідно до системи аналізаторів розрізняють відчуття  зорові, слухові, дотикові, больові, температурні, смакові, 

нюхові, голоду і спраги, статеві, кінестетичні та статичні.  
На кожен із органів чуття діють адекватні та неадекватні подразники. Я к ви це розумієте?  
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Крок 3.  
Знайдіть заплановані змістовні  ПОМИЛКИ у тексті та виправте їх 
 
Текст: Величина зіниць залежить від емоційного стану людини. Коли вона розглядає об'єкт, величина зіниць може 

бути індикатором інтересу до нього: зниження інтересу розширює їх. Величина зіниць відіграє роль у невербальному 
спілкуванні. Розширені зіниці означають приязнь, симпатію. Розумова активність  не  викликає зміну величини  зіниць. 

За нормальних візуальних умов очі моргають приблизно 15 разів за хвилину. Частіше моргання свідчить про переляк, 
зворушеність, нетерплячість, стрес чи втому. Під час напруженої роботи частота моргання  збільшується: під час читання – 
приблизно 5 разів на хвилину.  

 
Крок 4.  
З наведених прикладів виберіть такі, де описано прояви відчут тів, і дайте обґрунтування своєї відповіді.  
А. Дівчинка чотирьох років знайшла табель -календар. Показуючи на число три, каже: «Зіна тут написано». Потім у 

числах 13, 23 знову знаходить цю цифру і повторює: «І тут Зіна. І тут» (за М. Басовим).  
Б. У дитячому садку дітям дають кілька пробірок однакової форми з розчинами різних кольорів. Потім показують 

розчин синього кольору і просять знайти такий самий.  
В. У дитячому садку проводиться гра в лото. На картках зобра жено десять предметів. Діти повинні відшукати  в себе на 

картці зображення певного предмета.  
Г. У дитячому садку дітям дають п'ять брязкалець, однакових на вигляд, але з різним звуком. Дитина вислуховує звук 

одного такого брязкальця і повинна знайти такий самий за звуком.  
Ґ. Учитель пропонує учням 1-го класу порівняти дві величини: п'ять і три. Учень відповідає: п'ять не дорівнює трьом, а 

більше від трьох на два; три менше від п'яти на два».  
Д. Учні зосереджено виконують контрольну роботу. Несподівано за вікном  пролунали пронизливі й гучні сигнали 

автомобіля. Багато хто кинув писати.  
 

Папка І.2. Класифікація та види відчуттів і їхня характеристика  

Файл 1.  
Назвіть види відчуттів . Охарактеризуйте їх за наступною класифікацією: дистантні (зорові, слухові, нюхові), контактні 

(смакові, больові, тактильні) ; екстероцептивні; інтероцептивні (органічні відчуття); пропріоцептивні (кінестетичні, 
статичні). 

 

Крок 1.  
Встановіть відповідність та зробіть класифікацію відчуттів за ознакою розташування рецепторів.   

Група відчуттів Особливості вияву відчуттів за ознакою розташування рецепторів  

А екстероцептивні  
 
Б інтероцептивні  
 
В проприоцептивні 

1 надають інформацію про рух і положення власного тіла у просторі  
 
2  відчуття кольору, форми, запаху, смаку, дотику  
 
3 відчуття холоду, спраги, задухи, інших станів внутріш ніх органів 
 

Відповідь: А ____,  Б ____, В ____. 

 
Папка І.3. Закономірності та властивості відчуттів  

Файл 1. Закономірності відчуттів  
Розкрийте суть кожної закономірності відчуттів  (пороги чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, 

синестезія, контраст, індукція).  
 
Крок 1.  
Яка закономірність відчуттів проявляється у кожному з наведених при кладів? 
A. Тривалий неприємний запах перестає відчуватися.  
Б. Після занурення руки у холодну воду подразник, нагрітий до 30 градусів за Цельсієм, спри ймається як теплий, хоча 

його температура нижча за нормальну температури шкіри на руці.  
B. Після слабкого (близького до порогового) подразнення ока одним кольором чутливість ока до іншого, додаткового 

кольору виявляється впродовж тривалого часу підвищеною.  
Г. Під впливом смаку цукру знижується кольорова чутливість до оранжево -червоних променів. 
Ґ. Під впливом попереднього подразнення ока червоним кольо ром чутливість зору в темноті зростає.  
Д. Під впливом деяких запахів (гераніолу, бергамотової олії) спосте рігається загострення слухової чутливості.  
Е. Повсякденне життя та експерименти свідчать, що місце почутого звуку для нас, як правило, зміщуються в напрямку 

до об'єкта, який ми бачимо і який може видавати звук (наприклад, під час сприйняття озвучених кінок артин) (за С. 
Кравковим).  

 
Крок 2.  
Яка закономірність відчуттів проявляється в кожному з наведених прикладів?  
 Перебування в абсолютній темряві підвищує чутливість до світла за 40 хвилин приблизно у 200 тисяч разів.  
 
Слабкі смакові відчуття (кисле) підвищують зорову чутливість.  
Слабкі звукові подразники підвищують кольорову чутливість зорового аналізатора.  
 
Відомі випадки, коли люди, які втратили зір, опанували скульп туру, у них добре розвинені дотикові відчуття, 

вібраційна чутливість.  
 
Після холодного слабкий теплий подразник здається гарячим. Відчуття кислого підви щує чутливість до солодкого.  
 
Якщо фіксувати оком протягом 20 -40 секунд світлу пляму, а потім заплющити очі або перевести по гляд на 

малоосвітлену поверхню, то через кілька секунд можна помі тити досить чітку темну пляму.  
 
При дії звукових подразників у людини виникають зорові образи. здатністю кольорового слуху володіли такі 

композитори, як H.A. Римський-Корсаков, О.М. Скрябін та інші.  
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Бабуся просить Ангеліну допомогти їй знайти окуляри, а в они у неї на  носі. 
 

Крок 3.  
На підставі досліджень встановлено, що температура примі щень, стіни яких пофарбовано в «холодні» тони (сині, 

зелені, сірі), сприймається людиною на 3 -5 градусів нижчою, ніж вона є насправді. Ураховуючи це, для стін деяких 
службових приміщень (у гарячих цехах, машинних відділеннях тощо) було спеціально підібрано фарби «холодних» 
відтінків. 

Яку закономірність відчуттів встановлено у цих дослідженнях?  
 

Крок 4.  
1. Що спільного в наведених прикладах?  
2. Про яку закономірність відчуттів тут ідеться?  
А. Заходячи в темну кімнату, дитина вимовляє слово «темно» ,  як правило, якомога нижчим голосом. Назви маленьких 

предметів вимовляються дітьми, як правило, вищим голосом, ніж назви великих речей.  
Б. Ми часто вживаємо і добре розуміємо зміст таких виразів як «гострий смак», «солодкі звуки», «важкі фарби», 

«пишна музика», «кислий запах», «холодний колорит картини» тощо.  
 
Крок 5.  
Якщо уражені зір і слух, практичного значення набуває вібраційна чутливість. Завдяки високій розвиненості 

вібраційної чутливості, сліпоглухонімі здалеку чують наближення автомашини  чи інших видів транспорту. Так само через 
вібраційне відчуття сліпоглухонімі дізнаються, коли хто-небудь заходить до них у кімнату.  

Чому у сліпоглухонімих високо розвинене вібраційне ві дчуття?  
Яку роль у роботі аналізаторів воно виконує?  

 
Файл 2. Загальні властивості відчуттів  
Які основні властивості відчуттів?  
 
Крок 1.  
Вкажіть групу, до складу якої входять  властивості відчуттів.  
А. Предметність, цілісність, структурність, осмисленість . 
Б. Якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація . 
В. Аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.  
Г. Стереотипізація, ідентифікація, емпатія, рефлексія.  
 
Крок 2.  
Установіть відповідність між властивістю відчуттів та їхніми змістовими характерис тиками 

Властивістю відчуттів Змістові характеристики 

А якість 
 

Б інтенсивність 
 

В тривалість 
 

Г просторова локалізація  
   подразників 

 
 

1 визначається функціональним станом органу чуття, часом  дії подраз -
ника і його інтенсивністю.  
 
2 визначається силою діючого подразника й функціональним станом 
рецептора. 
 
3  кожний  вид  відчуттів  має  свої  специфічні   особливості, які  від -
різняють   його   від   інших   видів.   Так,   слухові   відчуття   характе -
ризуються висотою, тембром, гучністю; зорові –  кольоровим тоном, 
насиченістю, світлотою.  
 
4  аналіз, який забезпечується дистантними рецепторами, дає нам 
відомості про знаходження подразника. В деяких випадках відчуття 
співвідноситься з тією частиною тіла, на яку впливає подразник (смакові 
відчуття), а інколи вони більш розмиті (больові відчуття).  

      Відповідь: А ___,  Б ___, В ___, Г___. 
 

Папка І.4. Поняття про сприймання, його фізіологічна основа . Види сприйняттів 

 
Файл 1. 
Що таке сприймання? 
Порівняйте два процеси чуттєвого пізнання - відчуття і сприймання: а) виявіть спільні риси;  б) вкажіть відмінність 

між ними. 
Розкрийте взаємозв'язки сприймання з іншими психічними явищ ами.  
Охарактеризуйте фізіологічні основи сприймання. 
 

Крок 1.  
Яке з наведених визначень сприймання є найбільш повним та правильним?  
Сприймання – це: а) відображення окремих якостей, властивостей об’єктів;  б) відображення мозком предметів та 

явищ у всій сукупності їх особливостей, коли вони безпосередньо діють на аналізатори;  в) процес опосередкованого 
відображення людиною особливостей предметів та явищ об'єктивного світу;  г) відображення навколишньої дійсності.  

 
Крок 2.  
Серед пропонованих понять виберіть ті, що характеризують природу сприймання людини.  
1. Рефлекторність.  
2. Об'єктивність. 
3. Апперцепція. 
4. Предметність.  
5. Узагальненість.  
6. Константність. 
7. Відображення.  
8. Цілісність.  
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9. Інтелектуальність.  
Виберіть варіант правильної  відповіді.  
А 1 ,3, 6, 8. 
Б  3, 5, 7, 9. 
В 1, 4, 7, 9. 
Г 3, 4, 6, 8. 
 
Файл 2. Види сприйняттів 
Проаналізуйте види сприймання  за наступною класифікацією: за провідним аналізатором (зорові, слухові, нюхові, 

смакові, дотикові, статичні, кінестетичні); за формами існування матерії (простору, руху, часу).  
Охарактеризуйте мимовільне та довільне сприймання.  
 
Крок 1.  
Із нижченаведеного переліку різновидів сприймання виберіть ті,  які можна класифікувати за критерієм  
провідного аналізатору. 
1. Зорові сприймання. 
2. Сприйняття руху.  
3. Довільне сприйняття. 
4. Дотикові сприйняття. 
5. Сприйняття віддаленості.  
6. Мимовільне сприймання.  
7. Смакові сприйняття. 
8. Сприйняття послідовності явищ.  
9. Кінестетичні сприймання.  
Виберіть варіант правильної відповіді.  
А 1, 3, 6, 8. 
Б 3, 5, 7, 9. 
В 1, 4, 7, 9. 
Г 2, 6, 7, 8 
 

Крок 2.  
Відомо, що один і той самий проміжок часу в різних ситуаціях сприймається по -різному. Поясність причини 

суб’єктивної оцінки часу людиною.  
 

Папка І.5. Властивості та індивідуальні особливості сприймання  

Файл 1.  
Які основні властивості сприймання?  
Як виявляються індивідуальні властивості сприймання?  
 
Крок 1.  
Знайдіть ПОМИЛКОВО внесений компонент у перелік властивостей сприймання:  предметність, цілісність, структурність, 

константність, аперцепція, осмисленість,  вибірковість, бездуховність ,  ілюзія. 
 
Крок 2.  
Установіть відповідність між властивостями сприймання та їх особливостями.  

Властивості 
сприймання 

Особливості   

А предметність  
 
Б цілісність  
та   структурність  
 
В константність 
 
Г апперцепція 
 
Д осмисленість  
 
Е вибірковість  
 
Ж ілюзія 
 

1 неадекватні сприймання, які неправильно, викривлено, помилково відображають об'єкти, 
що діють на аналізатори  
 
2 індивідуальний підхід до сприймання. Кожний фахівець намагається сприйняти в 
предметах і явищах головним чином те, що його цікавить 
 
3 пояснення вчителя і відповідь учня мають певне смислове зна чення, не притаманне 
окремим звукам і словам, з яких складається їхня мова  
 
4 відносна постійність величини, форми, кольору предметів, що сприймаються при змі ні 
відстані, ракурсу, освітленості  
 
5 означає подумки назвати сприйнятий предмет, тобто віднести його до певної групи, 
класу предметів, узагальнити його в слові  
 
6 формується унаслідок впливу певних предметів і явищ навколишньої дійсності на наші 
органи чуття, вирішальну роль тут відіграють дотик і рух  
 
7 трирічна дівчинка подивилася на дах багатоповерхового будинку і, побачивши майстра, 
що його ремонтував, закричала: "Мамо, дістань мені он ту ляльку!"  
 
8 залежність змісту і спрямованості сприймання від досвіду люди ни, її інтересів, 
ставлення до життя, настанов, знань  
 
9 людина об'єднує окремі елементи у процесі сприймання в цілісний образ, надає їм певної 
сформованості  
 
10 тканина в горизонтальну смугу повнить фігуру, а у вертикальну - подовжує  
 

Відповідь:    А ____,   Б ____, ____,В ____,  ____, Г____,   Д ____,    Е____,   Ж____, ____. 
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Крок 3. Які властивсті сприймання виявляються у поданих нижче прикладах?  Чим пояснюються описані 
психологічні ефекти?  

А. Слухаючи музику, сприймаємо не окремі звуки, а мело дію. Вона залишається тією самою і тоді, коли ми слухаємо 
симфонічний чи струнний оркестр, і тоді, коли ми слухаємо лише один рояль.  

 
Б. Гольбах одного разу розповідав, що розглядаючи Місяць в телескоп, офіцер прийняв гори за башти фортеці, пастор 

– за дзвіницю, а світська дама змогла "побачити" закохані пари, які обіймаються.  
 
В. Згадаймо роман у віршах О. Пушкіна "Євгеній Онєгін". В образі Ольги Ленський побачив "деву красоты", а за 

характеристикою Онєгіна: вона "кругла, красна лицом, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне".  
 
Г. Відомо, що при зміні освітлення колір паперу здається незмін ним, що з якого б боку не дивитись на тарілку, легко 

помічається її кругла форма.  
 
Крок 4.  
Який недолік дитячого  сприйняття тут виявляється ? 
На малюнку трирічної дитини схематично зображено людину: носа і вух немає, виділені рот і язик зображено поза 

обличчям, а язик, до того ж, – поза ротом (за Л. Рубінштейном).  
 
Крок 5. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Щоб  уявлення про світ було адекватним, наше сприйняття:  а) повинне забезпечити цілісність образів 

відображення об’єктів;  б) повинне виокремлювати у предметах і явищах різні елементи, компоненти, підсистеми;  в) не 
має залежати від індивідуальних особливостей та досвіду індивіда; г) повинне враховувати зміни освітлення.  

 
Файл 2.  
Викривлене сприймання реально існуючих предметів чи явищ називається ____________. 
Які ви знаєте ілюзії сприймання?  
Спробуйте довести, що ілюзії сприйняття не можуть слугувати аргументом на користь непізнаваності світу.  
 
Файл 3. Індивідуальні властивості сприймання  
Як виявляються індивідуальні властивості сприймання?  
Охарактеризуйте типи сприймання: синтетичний, аналітичний, аналітико-синтетичний,  емоційний.   
 

Папка І.6. Сприймання та спостереження.  
Розкрийте особливості спостереження як форми довільного сприймання. 
 
Крок 1. Укажіть кілька правильних відповідей  
Спостережливість – це: а) негативне неусвідомлене ставлення до сприйнятих явищ;  б) вміння вирізняти характерні, 

проте ледве помітні особливості предметів і явищ;  в) залежність сприйняття від попереднього досвіду людини;  г) 
цілеспрямоване сприймання об'єкта, здатність помічати в явищах приховані деталі, у пізнан ні яких зацікавлена 
особистість; д) сприймання предметів або явищ навколишньої дійсності;  

 
Крок 2. 
Чому дивитись і бачити, слухати і чути – не одне й те саме? 
Розкажіть про типи сприймання і спостереження.  
 

Папка І.7. Організація сприймання  

Охарактеризуйте принципи та феномени сприймання, описані школою гештальтпсихології  
Бліц 
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Відчуття, сприймання – процеси чуттєвого пізнання.  Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Відчуття руху органів тіла забезпечується за допомогою інтерорецепторів. Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Чи всі перелічені відчуття належать до кінестетичних: відчуття руху,  відчуття прискорення, відчуття координації 

рухів, відчуття рівноваги, відчуття положення тіла у просторі?  Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
У сприйманні мови домінує праве вухо, а у сприйманні невербальних стимулів  –  ліве.  Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Уроджена глухота нерідко буває спадковою. Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Втрата здатності вловлювати і розпізнавати запахи може бути симптомом хвороби Альцгеймера і шизофренії.  Так чи 

ні? А. Так   Б.Ні. 
Жінки чутливіші до запахів, ніж чоловіки.  Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Чутливість різних ділянок шкіри до подразників неоднакова.  Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Тривалий монотонний тиск або дотик призводить до зниження, навіть втрати шкірної чутливості.  Так чи ні? 
 А. Так   Б.Ні. 
Адаптації до болю не має бути.  Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Людина відчуває на дотик крило бджоли, яке впало на спину з висоти 1 м. Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Будь-який образ чи предмет сприймається як фігура, що виділяється н а якому-небудь фоні. Так чи ні?  А. Так   Б.Ні. 
Наш мозок завжди намагається звести фрагментарне зображення у  фігуру з простим і повним контуром.  Так чи ні? 
А. Так Б.Ні. 
Форма сприймається як “правильна”, якщо вона має одну або декілька осей симетрії.  Так чи ні? А. Так Б.Ні. 
“Малиновий дзвін”,  “солодкий голос” – це синестезія. Так чи ні? А. Так Б.Ні. 
Післядія в аналізаторах – це адаптація. Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Коли слухові відчуття характеризують висотою, тембром, а зорові – кольором, насиченістю, то  
говорять про таку властивість відчуття, як  якість. Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Слабкі подразники підвищують, а  сильні знижують чутливість аналізаторів при взаємодії.  Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Слабкі подразники, як і сильні, підвищують чутливість аналізаторів при їх взаємодії.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Здатність до цілісного сприймання є вродженою.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Без відчуттів сприймання неможливе.  Так чи ні? А. Так   Б. Ні. 
Сприймання людини не є дзеркальною копією того, що існує довкола неї.  Так чи ні? А. Так   Б.Ні. 
Образи сприйняття однієї людини безпосередньо можуть бути доступні свідомості іншої.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
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Процес сприймання можна тлумачити як синтез відчуттів. Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Залежність сприйняття, його вибірковості та активності від попереднього досвіду людини  називається осмисленістю . 
А.Так. Б. Ні. 

ДОДАТКИ 

 

ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙМАННЯ 
 
1. Поняття про відчуття   
 
Відчуття – відображення окремих властивостей 

предметів і явищ при безпосередній дії подразників на 
органи чуття.  

Значення відчуттів у житті людини:  
1. Відчуття є первинною формою психічного зв'язку 

організму з оточуючим світом.  
2.  Відчуття є єдиним джерелом наших знань про 

зовнішній світ і наше внутрішнє середовище.  
3. Відчуття є початковою формою розвитку 

пізнавальної діяльності.  
4.   Відчуття завжди емоційно забарвлені.  
5. Особливі відчуття, які йдуть від внутрішніх 

органів, визначають самопочуття людини, її емоційний 
тонус.  

6. Відчуття забезпечують життєдіяльність організму  
Відчуття не є єдиною формою відображення світу. 

Більш високі форми чуттєвого пізнання, сприймання та 
уявлення, не можуть бути зведені до суми або комбінації 
відчуттів. Кожна із форм відображення має своєрідність, 
але без відчуттів, як початкової форми відображення, 
неможливе існування будь-якої пізнавальної діяльності. 
Відчуття є джерелом наших знань про світ і про нас 
самих.  

Відчуття можуть виникнути лише при безпосередній 
дії подразника на органи чуття. За своїм походженням 
вони, як і кожне психічне явище, мають рефлекторний 
характер. 

Фізіологічною основою відчуттів є нервовий процес, 
який виникає при дії подразника на адекватний йому 
аналізатор. 

Орган чуття – це анатомо-фізіологічний апарат, 
розташований на периферії тіла або на внутрішніх 
органах, який приймає дію певних подразніків.  

Аналізатор  – це складний нервовий апарат для 
тонкого аналізу навколишньої дійсності та змін, що 
відбуваються всередині організму. Рецептор – це 
периферичний відділ аналізатора, що реагує на певний 
вид фізичної енергії і переробляє її в певне нервове 
збудження (нервовий імпульс).  

 
2. Класифікація та види відчуттів і їхня 

характеристика 
Класифікація відчуттів відбувається за кількома 

ознаками:  
1. За наявністю безпосереднього контакту рецептора 

з подразником, який викликає відчуття, виділяють 
дистантні і контактні відчуття. Зір, слух, нюх 
відносяться до дистантних. Ці види відчуттів 
забезпечують орієнтування в навколишньому 
середовищі. Смакові, больові, тактильні відчуття – 
контактні. 

2. За розташуванням рецепторів прийнято ділити 
відчуття на три групи:  

а) екстероцептивні (від лат. – зовнішній) – 
відображають якості предметів і явищ навколишнього 
світу, рецептори знаходяться зовні тіла, до них 
належать: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні та 
інші відчуття;  

б) інтероцептивні (від лат. – всередині) – рецептори 
розташовані на внутрішніх органах і відображають їхній 
стан, до них належать органічні відчуття;  

в) пропріоцептивні (від лат. - власний) - рецептори 
розташовані в рухових апаратах нашого організму, вони 
дають нам інформацію про рух і положення тіла в 
просторі. Це кінестезичні та статичні відчуття.  

У межах кожної з цих груп відчуття поділяють на 
види залежно від аналізаторів і адекватних 
(відповідних) їм подразників.  

Адекватними називають ті подразники, до 
сприймання яких певний орган пристосований і які в 

звичайних умовах його збуджують (наприклад, світло –
для ока, звукові коливання – для вуха).  

Неадекватними (невідповідними) називають такі 
подразники, до сприймання яких орган не 
пристосований і які, звичайно, його не збуджують 
(наприклад, світло – для вуха, механічна дія – для ока і 
т.д). 

Види відчуттів і їхня характеристика  
Відповідно до системи аналізаторів розрізняють 

відчуття зорові, слухові, дотикові, больові, 
температурні, смакові, нюхові, голоду і спраги, статеві, 
кінестетичні та статичні.  

Органом зорових відчуттів є око. Чутливість ока до 
кольорів є різною. До синього кольору чутливість у 40 
разів менша, ніж до жовтого. Найяскравішою є жовто -
зелена частина спектра. Найсвітлішим є жовтий колір, 
від якого світлість спадає у бік червоного та 
фіолетового.  

Слухові відчуття сприймаються за допомогою вуха – 
органу, у будові якого розрізняють звукопров ідну та 
звукочутливу частини. Діти вже в першому півріччі 
свого життя здатні реагувати на спів, музику, на 
інтонації мовлення, розрізняють ритмічний бік 
мовлення, а наприкінці першого року життя — звуки 
мови. 

Тактильні, больові й температурні відчуття  є 
функціями органів, розміщених у шкірі.  Найбільше 
органів тактильного відчуття розміщено на пучках, 
кінчику язика.  

Больові відчуття сигналізують про порушення 
тканини і, що природно, викликають захисну реакцію.  

Температурні  відчуття (холоду, тепла) 
спричинюються контактом з предметами, що мають 
температуру вищу або нижчу, ніж температура тіла.  

Вібраційне чуття яскраво виявляється у глухих і 
сліпих. Глухі та сліпі реагують на вібрацію предметів, 
відчувають її ритмічність. Органу вібраційного чуття 
поки що не знайдено.  

Нюхові відчуття здійснюються спеціальними 
нюховими пухирцями, розміщеними на внутрішній 
поверхні носа.  

Органом смакових  відчуттів є спеціальні чутливі до 
хімічних подразників колбочки, розміщені на язиці та 
піднебінні. Розрізняють чутливість до гіркого і 
найменшою мірою – до солодкого.  

Статичні, або гравітаційні,  відчуття відбивають 
положення нашого тіла у просторі – лежання, стояння, 
сидіння, рівновагу, падання. Рецептори цих відчуттів 
містяться у вестибулярному апараті внутрішнього вуха .  

Кінестетичні відчуття відбивають рухи та стани 
окремих частин тіла – рук, ніг, голови, корпуса.  

Органічні відчуття сигналізують про такі стани 
організму, як голод, спрага, самопочуття, утома, біль, їх 
аналізатори містяться всередині організму і реагують на 
міру достатності в організмі поживних речовин, кисню.  

3. Закономірності та властивості відчуттів   
 
Учені до загальних закономірностей відчуттів 

відносять: пороги чутливості, адаптацію, 

сенсибілізацію,  взаємодію відчуттів, синестезію, 
контраст, індукцію. 

Під чутливістю розуміють здатність аналізатора 
реагувати на дію адекватного подразника, відчувати 
його. Адекватний подразник викликає відчуття тоді, 
коли інтенсивність його дії, його сила досягає певного 
рівня, порогу.  Порогом відчуття  називають такий 
рівень інтенсивності подразника, який здатний 
викликати відчуття.  Поріг розрізнення – найменша зміна 
в силі подразника, яка може бути відображена цим 
аналізатором.  

Нижній абсолютний поріг чутливості – мінімальна 
величина подразника, при якій уперше виникає ледь 
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помітне відчуття.  Між чутливістю і величиною порога 
існує обернене відношення: чим нижчий поріг, тим 
чутливість вища, і навпаки.  

Верхній абсолютний поріг чутливості – максимальна 
величина подразника, при якій ще зберігається відчуття.  

 
Відчуття сили подразника може підвищуватись і 

знижуватись. Зниження чутливості викликається  
адаптацією,  тобто пристосуванням органу чуття до 
подразника. Адаптація — це зміна рівня чутливості 
аналізатора до інтенсивності подразника. 

Орган зору, пристосовуючись до яскравого світла, 
знижує свою чутливість, а в темряві вона більш як у 200 
тисяч разів підвищується. Явище адаптації помітно 
виявляється в тактильній, нюховій, слуховій чутливості.  

Можна спостерігати збільшення чутливості, або  
сенсибілізацію  до подразника. Якщо старанно, пильно 
вдивлятися, вслуховуватися, смакувати, то чутливість до 
властивостей предметів та явищ стає чіткішою, 
яскравішою.  Сенсибілізація – це явище підвищення 
чутливості аналізаторів унаслідок їхнього тренування  

Діяльність аналізаторів не є ізольованою  – вони 
взаємодіють. Ця  взаємодія виявляється по-різному: 
наприклад, як  синестезія  відчуттів чуття кольоровості 
звуку ("малиновий дзвін"), теплоти кольорів – "холодні" 
або "гарячі" тони кольорів тощо . Освітлення ока 
підвищує слухову чутливість, а слабкі звуки підвищують 
зорову чутливість, холодне обмивання голови підвищує 
чутливість до червоного та ін.  Синестезія – 
виникнення, під впливом подразників характерних для 
одного аналізатора відчуттів, характерний для іншого 
аналізатора.  

У відчуттях відбувається  післядія  в аналізаторах. Це 
явище пояснюється певною інертністю нервових 
процесів, яка спричинюється до того, що відчуття 
подразника (зорового, дотикового, слухового тощо) 
продовжується якийсь час після припинення його дії. 
Відчуття світла, наприклад, якийсь час триває, коли 
лампу вимкнено, відчуття тиску предмета на плечі 
триває після того, як його вже скинули.  

 
Властивості відчуттів  
Кожне відчуття виникає й розвивається за певними 

закономірностями. Проте всі відчуття мають багато 
спільного – якість, інтенсивність і тривалість.  
просторова локалізація подразників.   

Якість відчуттів – це особливість, якою одне 
відчуття відрізняється від інших, наприклад кольоровий 
тон, особливості слухових, нюхових, смакових відчуттів 
тощо.  

Інтенсивність  відчуттів – це кількісна 
характеристика відчуттів, тобто більша чи менша сила їх 
виявлення. Інтенсивність відчуттів залежить від сили 
подразника, що їх викликає.  

Тривалість відчуттів визначається функціональним 
станом органу чуття, часом  дії подразника і його 
інтенсивністю. 

Просторова локалізація подразників  – це 
просторовий аналіз, який забезпечується дистантними 
рецепторами, дає нам відомості про локалізацію 
подразника в просторі. В деяких випадках відчуття 
співвідноситься з тією частиною тіла, на яку впли ває 
подразник  (смакові відчуття), а інколи вони більш 
розмиті (больові відчуття).  

 
4. Поняття про сприймання, його фізіологічна 

основа . Види сприйняттів  
 
Сприймання –  цілісне відображення предметів і 

явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття.  
Без відчуттів сприймання неможливе. Але, крім 

відчуттів, сприймання включає досвід людини у вигляді 
уявлень та знань. Усяке сприймання є залежним від 
попереднього досвіду людини. Предмет, діючи на 
аналізатори людини, завжди якоюсь мірою активізує 
раніше утворені тимчасові нервові зв'язки, що є 
здобутком її життєвого досвіду. Тому не можна в образі 
певного предмета відокремити те, що виникає в певний 
момент, від того, що додають з досвіду. Не буває 

сприймань, які вичерпувалися б тільки враженнями, що 
безпосередньо одержуються від об'єктів.  

Попередній досвід прискорює процес виділення 
об'єкта, розпізнання його особливостей, збагачує зміст 
сприймання, підвищує його повноту і точність.  

Сприймання предметів і людей, з якими суб'єкту 
доводиться мати справу, умов, в яких  він діє, становить 
необхідну передумову усвідомленої людської діяльності. 
Життєва практика змушує людину перейти від 
мимовільного сприймання до цілеспрямованого 
спостереження; на цій стадії сприймання уже 
перетворюється на специфічну  "теоретичну" діяльність 
(С.Л. Рубінштейн), яка включає аналіз, синтез, 
осмислення та розуміння сприйнятого. Отже, виникаючи 
як компонент або умова будь-якої конкретної 
практичної діяльності, сприймання у формі 
спостереження переходить у більш або менш складну 
діяльність мислення, в системі якого вона набуває нових 
специфічних рис. Розвиваючись, сприймання дійсності 
переходить у художню творчість, стає естетичним.  

Сприймаючи, людина не лише бачить, а й дивиться, 
не лише чує, а й слухає, а часом не тільки дивиться, а й 
розглядає, вдивляється, не лише слухає, але й 
прислуховується; вона активно вибирає настанову, яка 
забезпечує адекватне сприймання предмета. 
Сприймаючи, суб'єкт виконує певну діяльність, 
спрямовану на те, щоб образ сприймання набув 
відповідності з предметом. Предмет є об'єктом не лише 
усвідомлення, а й практичної дії, яка контролює це 
усвідомлення.  

Процес сприймання тісно пов'язаний з іншими 
психічними процесами: завдяки мисленню ми 
усвідомлюємо те, що сприймаємо; завдяки мові 
називаємо предмет сприймання;  почуття допомагають 
виробити певне ставлення до того, що сприймаємо; 
завдяки волі довільно організуємо цей процес.  

Сприймання посідає важливе місце в процесі 
пізнання людиною об'єктивної дійсності. Разом з 
відчуттями воно є джерелом усіх знань про довкілля. 

 
Фізіологічною основою  сприймання є складна 

аналітико-синтетична діяльність усієї кори головного 
мозку.  

У процесі сприймання аналіз набуває більш 
диференційованого характеру. Виділені шляхом аналізу 
елементи об'єктів об'єднуються у складні комплекси. 
Об'єднання це зумовлено об'єктивними просторовими, 
часовими та іншими зв'язками самих явищ.  
Єдність аналізу та синтезу наявна й у сприйманні 
мелодії. Ми виділяємо окремі звуки, з яких складається 
мелодія (аналіз), і поєднуємо їх у певному 
звуковисотному співвідношенні (синтез). У формуванні 
образу мелодії провідну роль відіграє утворення 
умовних рефлексів на певне, характерне для конкретної 
мелодії співвідношення тонів. Збереження цього 
співвідношення зумовлює сприймання мелодії як тієї 
самої, незалежно від того, на якому інструменті її 
відтворюють.  

 
Види сприйняттів  
Залежно від провідного  аналізатора  розрізняють 

зорове, слухове, нюхове, смакове, дотикове. Залежно 
від мети й вольових зусиль  розрізняють довільне 
сприймання (свідомо спрямовується і регулюється 
особистістю) та мимовільне сприймання  (складається в 
ході взаємовідношень людини з середовищем незалежно 
від її свідомого наміру). Залежно від конкретного 
змісту об'єктів   розрізняють  сприймання явищ  
природи, техніки, усної мови, наукової й художньої 
книги, картин, музики. Можна виділити ще такі види 
сприймання за формою існування матерії (простір, час, 
рух): сприймання простору (сприймання величини, 
форми, об'ємності й віддаленості предметів),  
сприймання часу (відображення довготривалості й 
послідовності явищ і подій), сприймання руху  (вдобра-
ження напрямку й  швидкості просторового існування  
предметів), сприймання людини   людиною (сприймання 
дій, рухів, вчинків, діяльності людини; пізнання 
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інтересів, почуттів, звичок,  переконань, характеру, 
здібностей  особистості).  

За активністю сприймання поділяють на ненавмисне 
(мимовільне) і навмисне (довільне).  

Ненавмисне сприймання викликається особливос -
тями навколишніх предметів: їхньою яскравістю, 
розташуванням, незвичністю; інтересом до них людини. 
Йдучи вулицею, ми чуємо шум машин, розмови людей, 
бачимо яскраві вітрини, сприймаємо різноманітні запахи 
тощо. У ненавмисному сприйманні не існує заздалегідь 
поставленої мети. Відсутнє в ньому й вольове зусилля.  

Навмисне сприймання має іншу характеристику. При 
його здійсненні людина ставить перед собою мету, 
докладає певних вольових зусиль, щоб краще 
реалізувати свій намір, довільно обирає об'єкти 
сприймання. Таким сприйманням, наприклад, є слухання 
доповіді або перегляд тематичної виставки книг.  

 
5. Властивості та індивідуальні особливості 

сприймання 
Властивості  сприймання: 
Предметність – здатність особистості об'єктивно 

сприймати і   відносити знання до реальної дійсності.  
Цілісність –  здатність особистості через окремі 

відчуття   створювати цілий  образ, внутрішній 
органічний взаємозв'язок частин і цілого в образі. Варто 
розглядати обидва аспекти цієї властивості: а) 
об'єднання різних елементів у цілому, 6) певна 
незалежність створеного цілого від якості його 
елементів. 

Структурність – здатність при зникненні об'єкта 
зберігати слідові    образи, на які накладаються нові 
образи, що разом   утворюють певну структуру. 
Наприклад, в процесі сприймання музики, звуки мелодії 
пов'язуються в певну музичну структуру – фразу.  

Константність   – збереження постійного, 
незмінною сприйняття предметів при зміні їх 
освітленості, положення у просторі, відстані від 
людини, яка сприймає. Тобто, константність сприймання 
предметів полягає в тому, що ми сприймаємо форму і 
величину їх незалежно від їхнього положення щодо ок а. 
Скажімо, круглі предмети сприймаються як круглі, 
незважаючи на те, що під певним кутом вони дають на 
сітківку відбиток еліпса.  

Механізм константності не природжений. Людина, 
яка прожила все своє життя в одноповерховому будинку, 
потрапивши на верхній поверх висотного, не може 
розпізнати людей, автомобілі, оскільки вони їй здаються 
дуже маленькими. Водночас мешканці цього будин ку 
бачать усі об'єкти внизу без спотворення їхніх розмірів.  
У К. Чуковського описано випадок, коли трирічна 
дівчинка подивилася на дах багатоповерхового будинку 
і, побачивши майстра, що його ремонтував, закричала: 
"Мамо, дістань мені он ту ляльку!".   

Осмисленість – здатність особистості при утворенні 
нового одразу називати його, узагальнювати його в 
слові. 

Вибірковість – проявляється в переважному 
виділенні одних об’єктів у порівнянні з іншими.  

Аперцепція – залежність сприймання від змісту та 
досвіду психічного життя людини.  

Динамічний стереотип – усталена система 
тимчасових нервових зв'язків, що закріпилася в 
результаті повторень, в  основі якої лежить стійкий 
розподіл вогнищ збудження та гальмування в корі 
головного мозку.  

Установка  (настанова) – спрямованість особистості, 
цілісний динамічний стан, ідо виявляється в її 
готовності або тенденції діяти певним чином. 
Утворившись, вона підсвідомо впливає на пізнавальні 
процеси, зокрема на сприймання.  

Ілюзія – властивість сприймання, в якій виявляється 
залежність сприймання від попереднього 
індивідуального досвіду людини, її знань, інтересів; 
полягає у включенні нових об'єктів, нових образів до 
наявної в людини системи уявлень. Ілюзія – хибне, 
викривлене сприйняття об'єктивного світу, що виникає 
під впливом зовнішнього подразника або хворобливого 
стану нервової системи.  

Галюцинації  – відчування неіснуючих в реальній 
дійсності об'єктів (голосів та образів). 

 
 Індивідуальні особливості сприймання  (типи 

сприймання і спостереження)  
У людській практиці й при психологічному вивченні 

особливостей сприймання людей склались знання про 
наступні основні типи сприймання і  спостереження:  

Синтетичний. Людям синтетичного типу властива 
схильність до узагальненого відображення явищ і до 
визначення основної суті того, що відбувається. Вони не 
надають значення дрібницям і не схильні заглиблюва -
тись у них.  

Аналітичний. Люди аналітичного типу в меншій 
мірі проявляють нахил до узагальненої характеристики 
явищ дійсності. Вони намагаються вирізняти й 
аналізувати насамперед дрібниці. Для них іноді буває 
проблемою зрозуміти загальну суть явища.  

Аналітико-синтетичний. Такі люди однаковою мі-
рою намагаються зрозуміти суть явища і фактично його 
підтвердити. Вони завжди співвідносять аналіз окремих 
частин з висновками, встановлення фактів - з їхнім 
поясненням. Подібне сприймання найсприятливіше для 
діяльності.  

 Емоційний. Для цього типу людей характерне не 
стільки виділення сутності явища і його частин, скільки 
прагнення насамперед висловити свої переживання, 
викликані цим явищем. Їм притаманна підвищена 
емоційна збудливість до різноманітних подразників. 

 
6. Спостереження і спостережливість  
Важливою формою довільного сприйняття є 

спостереження – організоване, цілеспрямоване, 
планомірне сприйняття предметів або явищ дійсності. 
Існує “життєве”, звичне спостереження і спостереження, 
що пов'язане з розв'язанням конкретного завдання. 
Наприклад, уболівальники зацікавлено  спостерігають за 
грою. Але це спостереження проводиться без заздалегідь 
складеного плану, не має певних завдань. Інакше 
організовується планомірне спостереження. Насамперед 
ставиться завдання, відповідно до якого складається 
план, що дає можливість не пропустити головного й 
уникнути випадковості у сприйманні. Наприклад, 
студент поставив завдання спостерігати за 
особливостями психічної діяльності одного з учнів 
класу. Свій намір він реалізує планомірно й 
систематично: студент спостерігає за ставленням учня 
до різних навчальних предметів, за особливостями його 
самостійної діяльності, за вмінням контактувати з 
іншими учнями тощо.  

Спостереження потребує спрямованості уваги. 
Наприклад, при вивченні фізичних вправ увага учнів 
організовується вчителем: вона може бути спрямована 
на сприймання як усієї вправи загалом, так і на 
сприймання окремих рухів вправи, яка вивчається.  

У процесі спостереження виявляється усвідомлене 
ставлення до сприймання явищ. Тому спостереження 
завжди пов'язане з мисленням, цілеспрямованим 
відбором фактів, які спостерігаються. Робота думки 
загострює і поглиблює спостереження, допомагає 
виділити головне і суттєве, встановити зв'язки в явищах, 
подіях. 

Успіх спостереження насамперед залежить від 
попередніх знань про об'єкт, за яким спостерігають. 
Тому найкращими спостерігачами є, як правило, 
кваліфіковані спеціалісти в цій галузі.  

Якщо людина систематично вправляється в 
спостереженні, удосконалює культуру спостереження, у 
неї розвивається така особистісна властивість, як 
спостережливість.  

Спостережливість – здатність людини помічати в 
предметах і явищах малопомітні (але в той самий час 
суттєві для будь-якої мети) деталі, ознаки і властивості. 
Спостережливість не зводиться лише до вміння вести 
спостереження. Вона передбачає допитливість,  стійке 
прагнення вести “полювання за фактами”. Тому 
спостережливою називають ту людину, яка здатна 
помічати раптові факти, робити висновки й відкриття 
типу “Еврика!”. Здатність до спостереження, 
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спостережливість розвивається в процесі активної 
діяльності шляхом накопичення відповідних знань, 
спеціальних прийомів. Спостережливість – один з 
найважливіших компонентів інтелекту людини. 
Характерною особливістю спостережливості є те, що 
вона виявляється в результаті розумової активності, 
коли людина намагається пізнати, вивчити об'єкт з 
власної ініціативи. 

Взаємозв'язок спостереження і спостережливості 
відображає взаємозв'язок між психічними процесами і 
властивостями особистості. Розвиток спостереження як 
самостійної психічної діяльності і як методу пізнанн я 
дійсності є базою для розвитку спостережли вості як 
властивості особистості. Спостережливість учителя 
сприяє розвитку його педагогічного такту. Працюючи з 
дітьми, учитель помічає ледь помітні відхилення від 
звичного ритму роботи класу або окремих учнів, які 
іншими присутніми взагалі не помічаються.  

Люди не народжуються спостережливими. Щоб бути 
спостережливим, потрібно вправлятися в спостереженні. 
Тому одним із важливих завдань учителя є формування 
спостережливості в дітей як риси особистості. Лише за 
цієї умови можна розвинути пізнавальні здібності дітей.  

7. Організація сприймання  
Феномени сприймання найкраще проаналізовані 

школою гештальтпсихології і об'єднанні в декілька 
принципів. 

І. Будь-який образ чи предмет сприймається як 
фігура, що виділяється на якому-небудь фоні (тлі). Наш 
мозок має тенденцію структурувати сигнали таким 

чином, що все те, що менше або має більш правильну 
конфігурацію, або має для нас будь -який сенс, 
сприймається як фігура;  вона виступає на якомусь фоні, 
а сам фон сприймається менш структурованим. 
Приклади – ваза Рубіна, ваше прізвище на фоні галасу 
зборів, запах троянди серед групи курців, або запах 
сигарети біля клумби з трояндами.  

ІІ. Принцип заповнення прогалин, вад. Наш мозок 
завжди намагається звести фрагментарне зображення  у 
фігуру з простим і повним контуром. Тому, коли 
предмет, образ, мелодія, фраза представляються лише 
розрізненими елементами, мозок буде систематично 
намагатися зібрати їх в ціле. (Наприклад, на кілька 
секунд перервана знайома пісня, або рекламне 
оголошення, що не один раз чулося).  

ІІІ. Об'єднання (угрупування) елементів, за ознакою 
близькості. Наш мозок поєднує близькі або суміжні 
елементи у єдину форму.  

IV. Об'єднання елементів за ознакою подібності. 
Наприклад, в загальному гомоні (шум) голосів 
продовження бесіди можливе лише завдяки тому, що ми 
чуємо слова, які промовляються одним і тим же голосом 
і тоном. Однак, мозок відчуває великі труднощі, коли 
йому одночасно передають одним голосом два різні 
повідомлення.  

V. Об'єднання елементів за ознакою безперервності.   
Нарешті, форма сприймається як "правильна", якщо вона 
має одну чи декілька осей симетрії (вікна в будинку).  
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Тема:  ПАМ'ЯТЬ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
 

1. Поняття про пам'ять. Фізіологічні та біохімічні процеси пам'яті  
2. Класифікація та різновиди пам'яті  
3. Процеси, закони пам'яті та факти із її дослідження  
4. Індивідуальні особливості пам'яті. Кількісні та якісні характеристики пам'яті  
5. Розвиток пам'яті в шкільному віці  
6. Принципи поліпшення пам'яті  
7. Умови ефективного запам'ятовування та успішного відтворення матеріалу  
 

Теми  ІНДЗ 
1. Роль та місце пам'яті в системі психічних процесів.  
2. Фізіологічні та біохімічні процеси пам'яті.  
3. Найважливіші теорії пам'яті в психологічній науці.  
4. Взаємозв'язок і взаємодія різних видів пам'яті.  
5. Розвиток пам'яті у дітей.  
6. Індивідуальні особливості пам'яті і здібності людини.  
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7. Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращання пам'яті.  
8. Розвиток пам'яті у філо- й онтогенезі.  
9. Зв'язок пам'яті людини з її здібностями та діяльністю.  
10. Фактори, що впливають на розвиток пам'яті.  
11. Особистість, пам'ять і мотивація.  
12. Порушення пам'яті та їхні наслідки.  
       
Основні поняття теми:  пам'ять, запам'ятовування, збереження, відтворення, забування, впізнавання, пригадування, 

інтерференція, проактивне і ретроактивне гальмування, ремінісценція, амнезія.  
 
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Папка І.1. Поняття про пам'ять . Фізіологічні та біохімічні процеси пам'яті  

Файл 1.  
Дайте характеристику пам'яті як пізнавальному психічному процесу.  

 

Крок 1.  
Яке з наведених визначень пам’яті є найбільш повним та правильним?   
Пам'ять – це: а) процес переробки   та збереження раніше набутих вражень;  б) це процес використання раніше 

набутого досвіду в практичній діяльності людини ; в) заснована на відчуттях та сприйманнях здібність людини збагачувати 
свій досвід; г) психічний процес, який відображає досвід людини шляхом запам'ятовування, зберігання та наступного 
відтворення  

 
Крок 2. Вставте пропущене слово.  
Про який пізнавальний процес йдеться у висловлюваннях відомих науковців? Вставте пропущене слово.  
“Не володіючи _________, ми були б "каліфами на годину". Наше минуле було б мертвим для майбутнього”  

(С.Рубінштейн).  
Без _________ відчуття і сприймання, «зникаючи безслідно відразу після виникнення, зали шали б людину вічно у 

становищі новонародженого»  (І. Сєченов).  
 

Файл 2.  
Розкрийте природу пам'яті, охарактеризуйте теорії пам'яті. 
 
Крок 1.  
Упродовж століть створено чимало теорій (психологічних, фізіологічих, хімічних та ін.) про сутність і закономірності 

пам'яті. Поширення набули асоціаністська, гештальт-психологічна, біхевіористична і діяльнісна теорії пам'яті.  
Установіть відповідністьміж теоріями пам’яті та їх ключовими ідеями  

Теорії пам'яті Основні ідеї теорії 

А  асоціаністська  
    (Арістотель, Г. Еббінгауз)  
 
Б  гештальт-психологічна  
   (В. Келлер,  К. Коффка)  
 
В біхевіористична  
   (Дж.Уотсон, Е.Торндайк,  Б.Скіннер)  
 
Г діяльнісна  
  (Л.С. Виготський, П.І.  Зінченко,  
  О.О. Смірнов, Ж. Піаже, А. Валлон, Г. Рібо) 
 
Д  фізіологічна   
    (І.П.Павлов)  
 
Е  хімічна  

1 матеріальною основою пам'яті є пластичність кори великих 
півкуль головного мозку, утворення зв'язку між новим і 
раніше закріпленим змістом є умовним рефлексом.  Умовні 
тимчасові зв’язки пов’язують нове із раніше закріпленим  
 
2 специфічні хімічні зміни, які відбуваються в нервових 
клітинах під впливом зовнішніх подразників, і є механізмами 
процесів закріплення, зберігання і відтворення. Короткочасна 
електрохімічна реакція є механізмом короткочасної пам'яті, а 
власне біохімічна реакція вважається механізмом 
довготривалої пам'яті  
 
3 у цій теорії особливо підкреслювали значення 
структурування матеріалу, доведення його до цілісності, 
організації в систему при запам'ятовуванні й відтворенні, 
акцентувалася роль намірів і потреб людини в процесах 
пам'яті. Учені стверджували, що добре структурований 
матеріал запам’ятовується краще, ніж неструктурований чи 
погано структурований  
4 представники теорії прагнули встановити закони пам'яті як 
самостійної функції, абстрагуючись від конкретних видів 
діяльності людини.  Досягнення цієї теорії пам'яті сприяли 
становленню програмованого навчання 
 
5 учені розглядають пам'ять як історичну форму діяльності, 
вищий прояв якої - довільна пам'ять.  
Специфіку вищих форм пам'яті вбачали у використанні 
знаків-засобів, предметних і вербальних, за допомогою яких 
людина регулює процеси запам'ятовування, і відтворення.  
Саме у процесі діяльності людина поступово оволодіває 
своєю пам’яттю, навчається нею керувати  
 
6 вихідним принципом теорії стало поняття, що означає 
зв'язок, з'єднання. Людина здатна  запам’ятовувати завдяки 
встановленню зв'язку між враженнями, що одночасно 
виникають у свідомості, та його відтворенні індивідом 

      Відповідь: А____,  Б____,  В____, Г____, Д____,  Е____. 
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Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Фізіологічний механізм пам’яті полягає у: а) безпосередній дії подразника на аналізатор ;  б) створення системи 

умовно-рефлекторних зв’язків;  в) здатності нервової системи фіксувати і зберігати враження;  г) дисоціації життєвих 
вражень та об’єднанні виокремлених елементів у нові к омбінації.  
 

Папка І.2. Класифікація та різновиди пам'яті  

Файл 1.  
Дайте характеристику основним видам пам'яті  за наступною класифікацією: за часом збереження матеріалу (миттєва  

або сенсорна, короткочасна, оперативна, довготривала, генетична); за переважаю чим аналізатором (зорова, слухова, 
тактильна, смакова, нюхова); за змістом того, що запам'ятовується і від творюється (образна, словесно-логічна, рухова, 
емоційна); за характером участі волі у процесах запам'ятовування і відтво рення матеріалу (мимовільна і довільна). 

Чим довільне запам'ятовування відрізняється від мимовільного?  
 
Крок 1.  
Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Короткочасна пам'ять:  а)  характеризується нетривалим збереженням матеріалу після його сприймання;  б)  

характеризується нестійкістю і зворотністю процес ів;  в) дозволяє довго пам'ятати телефонний номер;  г)  коротше 
оперативної.  

 
Крок 2. Виберіть правильну відповідь.  
Утримання в пам’яті проміжних числових результатів при виконанні складних обчислювальних дій забезпечує : 
а) короткочасна пам’ять;  б) довготривала пам’ять;  в) оперативна пам’ять;  г) мимовільна пам’ять.  
 

Крок 3. Виберіть правильну відповідь.  
Довготривала  пам'ять: а) має обмежений обсяг;  б) має практично необмежену тривалість;  в) більш розвинута в 

людей похилого віку;  г) не пов'язана з емоціями.  
 
Крок 4. 
Про який різновид пам’яті йдеться у наступному уривку з твору відомого письменника?  
“Я тільки трошки – трошечки пам’ятаю тата: вони були великі, і рука в них теж була велика. Вони часто клали ту 

руку мені на голову, і під нею було тепло й зати шно, як під шапкою”  (Г. М.Тютюнник). 
А  мимовільна пам’ять  
Б  генетична пам’ять  
В  вербальна пам’ять  
Г  образна пам’ять 
 
Крок 5. Вставити пропущене слово  
Про який різновид пам’яті йдеться у наступному висловлюванні відомого режисера?  
Завершіть висловлювання К. Станіславського: 
“ …у  пам'яті оживають раніше пережиті почуття. Здавалось, що вони зовсім забуті, але раптом якийсь натяк, 

думка, знайомий образ – і знову нас охоплюють переживання. Якщо ви здатні бліднути, червоніти на саму згадку про 
пережите, раз ви боїтеся думати про давно минуле нещастя, у вас є пам'ять на  переживання, чи ________ пам'ять ”  

 

Крок 6. Вставити пропущені слова  
В. М'ясищев, досліджуючи стійкість ___________ пам'яті, з'ясував, що точність запам'ятовування учнями картинок, які 

їм показують, залежить від ___________ ставлення до них  – позитивного, негативного чи байдужого. При позитивному 
ставленні учні запам'ятали всі 50 картин, при негативному – тільки 28, а при байдужому –  всього 7 картин.  

Який вид пам’яті досліджував учений?   
 
Крок 7. Вставити пропущені слова  
1. Ознакою доброї ________ пам'яті є фізична спритність, вправність у роботі з апаратурою та інструментами тощо. 

Така пам'ять добре розвинена в танцюристів, спортсменів.  
 
2. Саме _________ пам'ять є передумовою досягнення успіхів у мистецтві . 
 
3.  Запам'ятовуючи матеріал завдяки ___________  пам'яті,  людина запам'ятовує втілені в ньому зміст, думки, поняття, 

судження.  
 
4. Під час роботи ___________пам'яті «мозок сприймає, як віск, а утримує, як мармур».  
 
5. Рухова, емоційна, образна і словесно-логічна пам'ять з'являється в онтогенезі не одночасно: найраніше — 

___________, потім — ___________ , далі — ___________ і набагато пізніше — ___________ (П. Блонський). 
 

Папка І.3. Процеси, закони пам'яті та факти із її дослідження   

Файл 1. Процеси пам'яті 
Назвіть процеси пам'яті та охарактеризуйте їх.  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Вкажіть групу, до складу якої входять  основні процеси пам’яті.   
А. Смислове запам’ятовування. Аналіз. Довільне відтворення.  
Б.  Запам’ятовування (закріплення). Зберігання. Відтворення. Забування.  
В.  Забування. Сконцентрованість. Переключення. Відтворення.  
Г. Зберігання. Механічне запам’ятовування. Спогади. Мимовільне відтворення.  

 
Файл 2. Запам’ятовування 
Дайте характеристику запам'ятовування (мимовільне — довільне, механічне — логічне, оперативне).  
Що ви знаєте про довільне і мимовільне запам'ятовування?  
Розкрийте прийоми організації заучування. 
Назвіть умови ефективності запам'ятовування.  
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Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Запам’ятовування – це: а) актуалізація закріпленого раніше матеріалу;  б) більша або менша часткова втрата 

інформації;  в)  закріплення нової інформації шляхом зв’язування її з уже набутими раніше знаннями;  г) втрата чіткості 
запам’ятованого, зменшення його обсягу.   

 

Крок 2. Виберіть правильну відповідь.  
Найбільш продуктивним є  запам’ятовування:  а) як багаторазове повторення без встановлення асоціативних і 

смислових зв'язків; б) смислове або логічне; в) як нетривале збереження матеріалу після його сприймання;  г) під час сну. 
 

Файл 3. Зберігання 
Дайте характеристику зберіганню як процесу пам’яті.  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Зберігання – це: а) закріплення нової інформації; б) більша або менша часткова втрата інформації; в)  утримування в 

пам'яті одержаної раніше інформації; г) втрата чіткості запам’ятованого, зменшення його обсягу.   
 

Файл 4. Відтворення 
 Розкрийте суть  відтворення (мимовільне – довільне, впізнавання, пригадування, спогади).  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Відтворення – це: а) показник міцності запам’ятованого,   актуалізація матеріалу, яка не викликає труднощів; б) втрата 

чіткості запам’ятованого, виникнення помилки у відтворенні; в)  утримування в пам'яті одержаної раніше інформації;  
г) здатність мозку утворювати тимчасові нервові зв ’язки. 
 

Крок 2.  Виберіть правильну відповідь.  
Пригадування – це: а) довільне відтворення, що вимагає активних вольових, розумових  зусиль; б) відтворення, яке 

не вимагає опори на сприймання, потік асоціацій; в) відтворення образів  минулого, що локалізовані в просторі і часі;   
г) відтворення при багаторазовому сприйманні об’єкта. 

 
Крок 3.  Охарактеризуйте процеси згадування і впізнавання.  
За допомогою якого психічного процесу ви можете подати повний словесний портрет кількох знайомих, яких зустріли 

годину – другу тому? 
 
Крок 4.  Установіть відповідність між видами  відтворення та їх змістом.  

Види відтворення Змістовні зарактеристики 

А впізнавання 
 

Б власне відтворення 
 

В пригадування  
 

Г спогади 

1 довільне відтворення, що вимагає від людини наполегливост і, активних вольових і 
розумових зусиль, коли з довготривалої пам'яті відновлюється необхідна індивіду 
інформація 
2 локалізовані в часі та просторі відтворення індивідом образів свого життєвого шляху  
3 найпростіше відтворення в умовах повторного сприйман ня 
4 мимовільне або довільне відтворення матеріалу запам 'ятовування; забезпечує 
цілеспрямований пошук потрібного матеріалу  

Відповідь: А____,  Б____,  В____, Г____. 
 
Файл 4.  Збереження і забування. Ремінісценція 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Збереження – це: а) закріплення нової інформації; б) більша або менша часткова втрата інформації; в)  утримування в 

пам'яті одержаної раніше інформації; г) втрата чіткості запам’ятованого, зменшення його обсягу.   
 
Крок 2.  Виберіть правильну відповідь.  
Забування – це: а) можливість відтворення запамятованого матеріалу; б) втрата чіткості запам’ятованого, зменшення 

його обсягу; в)  форма довільного пригадування запамятованого матеріалу. г) готовність до  відтворення без усвідомлених 
мотивів. 

У чому полягає позитивність процесу забування?  
 
Крок 3.  Виберіть правильну відповідь.  
Ремінісценція – це: а) тимчасова причина труднощів відтворення;  б) зворотна форма забування;  в) умова 

продуктивного запам'ятовування;  г) відстрочене відтворення раніше сприйнятого, що здавалося забутим.  
 
Крок 4.  
Досвідчені викладачі знають: якщо школяр чи студент вивчає матеріал лише для того, щоб добре відповісти на занятті 

або щоб скласти екзамен, він його швидко забуває. Які психологічні механізми зумовлюють таке забування? Як боротися  
з цим явищем?  
 

Крок 5.  
Нижче описано дії людини, що характеризують різні процеси пам'яті.  Визначте, який процес пам'яті – 

запам'ятовування, збереження, відтворення (впізнавання,  пригадування)  , забування – проявляється в описаних  діях. 
 
А. Учневі поставили запитання: «У якому році було написано роман І. Тургенева «Напередодні»?» Учень, подумавши, 

почав відповідати: «З приводу роману «Напередодні» свого часу розгорілися гострі суперечки в редакції журналу 
«Современник». Більше того, стаття Добролюбова «Коли ж настане справжній день?» саме й послугувала приводом для 
розколу в редакції «Современник». Коли ж це було? Це був рік великого політичного напруження, коли точилася гостра 
літературна боротьба, рік напередодні селянської реформи 1861 року. Отже, роман «Напередодні» було  надруковано в 
1860 році» (за А. Розовим).  

 
Б. Відомий мнемоніст  Ш. відзначався  винятковою пам'яттю. Одного разу йому було дано штучну, змістовну, складну 

математичну формулу. Він уважно подивився на таблицю з формулою, кілька разів  підняв її до очей. Опустив її і пішов із 
заплющеними очима, потім повернув таблицю, зробив паузу, внутрішньо «переглядаючи» запам'ятоване (за О. Лурія).  
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В. Інколи на пожвавленій вулиці можна спостерігати таку картину: один перехожий, уважно поглянувши н а іншого, 
радісно кидається йому назустріч:  

– Ви? Це Ви?! 
Вибачте, мені здається, що я Вас не знаю. А де ми з Вами зустрічалися? 
А, пам'ятаєте, в такому-то році, в такому-то місці? 
– А! Так Ви... 
 
Г. Учень розповідає матеріал з історії, заданий тиждень тому і відтворює 70% його змісту з підручника. Той самий 

матеріал через місяць він відтворює лише на 45%. 
 
Д. На екзамені з математики учень К.. тривалий час ніяк не міг відтворити необхідну формулу. Варто було вчителеві 

показати йому лише частину формули, як він безпомилково її дописав.  
 
Файл 5.  Закони пам'яті та факти із її дослідження  
 
Крок 1. 
Досліджуваному давали таку інструкцію: "Ви отримаєте низку завдань, які Вам потрібно виконати якомога краще і 

швидше". Після цього йому одне за одним пропонували 2 2 нескладні завдання, які потребували затрат часу (склеїти певну 
фігуру з паперу, виліпити якусь тваринку з пластиліну, розв'язати математичну задачу тощо). Проте експериментатор не 
давав можливості виконати всі завдання до кінця: половину з них переривав до завершення. Після закінчення 
експерименту досліджуваного просили розповісти, які саме завдання він виконував. З'ясувалося, що незавершені дії 
запам'ятовуються на 90 % краще, ніж завершені. При цьому важливий не акт переривання, а завершеність або 
незавершеність завдання.   

Що це за явище? Як воно характеризує процес діяльності ? 

 
Крок 2. Виберіть правильну відповідь.  
Ефект Зейгарнік полягає в тому, що ми краще пам'ятаємо яку -небудь роботу, якщо вона: а) була свідомо 

припинена;  б) була доведена до кінця;  в) залишилася незавершеною;  г) призвела до винагороди.  
 
Крок 3.  
Коли ви повідомите дітям той матеріал, який вважаєте найбільш складним, або важливим: на початку, в середині, чи в 

кінці заняття? Чому? 
 
Крок 4. Виберіть правильну відповідь.  
Елементи запропонованого для запам'ятовування ряду цифр, слів, складів утримуються в пам'яті неоднаково, 

бо:  а) гірше запам'ятовується початок;  б) гірше запам'ятовується закінчення;  в) гірше запам'ятовується середина.  
 
Крок 5. Виберіть правильну відповідь.  
Закон забування Г.Еббінгауза полягає в тому, що: а) процес забування протікає рівномірно; б) процес забування 

протікає нерівномірно – спочатку повільно, а потім все швидше; в) процес забування протікає нерівномірно – спочатку 
швидко, а потім все повільніше.  

 
Крок 6.  
Який спільний психологічний механізм пам'яті лежить в основі описаних фактів?  
А. У відомому оповіданні А.П.Чехова «Лошадиная фамилия» говориться про те, що зникле з пам'яті прізвище Овсов 

виринуло знову, як тільки лікар нагадав про продаж вівса.  
Б. Дівчинка Маша, персонаж оповідання А.П.Чехова «Хлопчики», позираючи на Чечевицина, задумувалася і говорила, 

зітхаючи: «Коли піст, няня каже, треба їсти горох і чечевицю». Або зга дувала при цьому: «А у нас чечевицю вчора 
готували».  

 
Крок 7.  
Якщо вам замінили номер телефону, то тривалий час після цього згадуєте старий номер при потребі зателефонувати 

додому і не можете згадати новий.  
Як називіється процес, при якому стара інформація накладається на нову?  
(проактивна інтерференція) 
 
Крок 8. Вставити пропущені слова, навести приклади. 
У тих випадках, коли діяльність слідує без перерви або наступна діяльність подібна до попередньої, а також якщо 

наступна діяльність складніша за попередню, тоді виявляється_______  _________. Отже,  складніша  діяльність 
___________ легшу. Проте дотримуючись перерв у заняттях, чергуючи предмети так, щоб між ними були значні  
__________, можна ефективніше організувати навчальний процес.  

 
Крок 9. Уявлення пам’яті 
Якщо протягом 20-30 секунд в умовах яскравого освітлення фіксувати поглядо м жовтий квадрат на білому фоні, а 

потім перевести погляд на білий папір, то можна побачити квадрат синього кольору.  
 Що це послідовний образ чи уявлення пам’яті?  
 
Крок 10.  
    Із наведеного переліку психічних явищ виберіть,  які  відносяться до пам'яті,  а які –  до  уявлень? 

 Поняття  Психічні явища 

А. Пам’ять.  
 
Б. Уявлення  

1. Мрії. 
2. Забування. 
3. Передбачення.  
4. Пригадування. 
5.  Ідеал.  
6. Спогад. 
7. Ілюзія.  
8. Ремінісценція 

Відповідь: А ____, ____,  ____,  ____,  ____.    Б____, ____,  ____,  ____, ____ . 
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Папка І.4. Індивідуальні особливості пам'яті. Кількісні та якісні характеристики пам'яті  

У чому полягають індивідуальні особливості пам'яті?  
Який вид пам'яті є провідним для спортсмена, актора, художника,  лектора? 
 
Крок 1. Виберіть правильні відповіді. 
Із нижченаведеного переліку особливостей пам’яті виберіть ті  чотири, які характеризують її індивідуальні відмінності.  
А. Швидкість запам’ятовування.  
Б. Точність запам’ятовування.  
В. Тривалість зберігання.  
Г. Інтерференція.  
Д. Міцність збереження.  
Е. Готовність до відтворення.  
 
Крок 2.  
Індивідуальні розбіжності пам'яті знаходять своє вираження, зокрема, у тім, що деякі люди більш продуктивно 

зберігають образний матеріал, інші – словесний, а треті в однаковій мірі запам'ятовують і той, і інший. Визнач те в 
наведеному списку, де мова йде про наочно -образний, словесно-логічний (абстрактний) і проміжний типи пам'яті.  

Сталевари пам'ятають безліч відтінків червоного кольору; математик легко запам'ятовує інформацію, стиснуту у 
формули; продавець пам'ятає ціни  і вигляд продукту певної ваги; студент на іспиті пам'ятає, що потрібний йому матеріал 
був надрукований на сторінці ліворуч знизу; закрійник пам'ятає лекала  модних фасонів і легко пізнає  їх по розповіді 
замовника; живописець пам'ятає  поєднання  кольорів  заходу сонця в Гімалаях,  який він спостерігав у молодості; жителі 
північних районів пам'ятають різні «кольори білого снігу»; музикант на слух може награти будь -яку мелодію; літній 
учитель пам'ятає в  лице багатьох своїх випусків ; учитель -літератор знає на пам'ять величезну кількість віршів; поліглот 
вільно володіє 12 мовами; читач, що випадково захлопнув книгу, легко знаходить місце, на якому зупинився; приїхавши 
вдруге до малознайомого міста, людина уявляє собі дорогу до потрібного місця .  

 
Крок 3.  
Дослідники відзначають істотне розмаїття індивідуальних особ ливостей у людей, що виявляється у швидкості, 

точності, міцності запам'ятовування та готовності до відтворення.  
Установіть відповідність між   індивідуальними особливостями пам’яті  та їх змістом.  

Індивідуальні 
особливості пам’яті 

Змістовні зарактеристики 

А  швидкість 
 

Б  точність 
В міцність 

 
Г готовність  до 
   відтворення 

 
  

1  виявляється у тому, як швидко та легко в потрібний момент людина може прига дати 
необхідні їй знання, вміння, навички  
 
2 характеризується відповідністю відтвореного тому, що за пам'ятовувалося  
 
3  визначається кількістю повторень, необхідних для запам'ятовування нового матеріалу  
  
4 виявляється у тривалості збереження заученого або повільності його забування  

Відповідь: А____,  Б____,  В ____, Г ____. 
 

Папка І.5. Розвиток пам'яті у дітей  

Крок 1.  
1. Визначте, який учень краще запам'ятає оповідання, якщо врахувати, що здатність запам'ятовування в них 

однакова. 
2. Якої умови найкращого запам'ятовування дотримуватиметься один з хлопчиків? 
Двоє учнів шостого класу почали заучувати оповідання. Ой, яке велике! Тут сидіти й сидіти, – сказав один. Зовсім не  
таке вже й велике, швидко зробимо, – відповів другий (за Л. Занковим)  
 
Крок 2.  
Чим пояснити, що учень, який вчить матеріал лише для того, щоб скласти екзамен, швидко його забуває?  
Чому педагог перед заучуванням вірша проводить бесіду за його змістом, пояснює значення нових слів?  
Система різних способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті, називається _______ ___. 
 
Крок 2. Виберіть правильну відповідь.  
Мнемотехніка – це: а) впевненість при відтворенні інформації;  б) лінійна залежність заучування і відтворення 

матеріалу; в)  спосіб творення образів  без опори на сприймання ; г) система способів та прийомів керування пам'яттю.  
 

Папка І.6. Принципи поліпшення пам'яті  

Назвіть принципи поліпшення пам'яті.  
Які  ви знаєте основні прийоми  і  способи довільного запам'я товування?  
Чи можна стверджувати, що ефективність запам'ятовування зростає з кількістю повторень?  
 
Крок 1. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Процес запам'ятовування передбачає: 1) орієнтування в матеріалі, що запам'ятовується, визначення його складу і 

структури; 2) пошук способу групування матеріалу; 3) групування елементів, перебудова матеріалу на основі 
внутрігрупових зв'язків, встановлених попередніми операціями; 4)  механічне заучування матеріалу за рахунок сну;  5) 
встановлення міжгрупових зв'язків, що завершує систематизацію матеріалу і призводить до побудови мнемосхеми – схеми, 
що відтворює категорійний склад та структуру матеріалу.  

 

Крок 2. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Основними прийомами логічного опрацювання матеріалу є: а) вичленовування певних смислових частин;б) 

формулювання опорних пунктів (складання плану); в) співвіднесення, зв'язування смислових фрагментів між собою з 
раніше відомими; г) формування і вдосконалення прийомів смислового, логічного оброблення матеріалу; д)  переписування 
текстів кілька разів. 
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Папка І.7. Умови ефективного запам'ятовування та успішного відтворення матеріалу  

Проаналізуйте умови ефективного запам'ятовування та успішного відтворення матеріалу  
 
Крок 1. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Для довільного запам'ятовування важливе значення мають:  а) чітка постановка завдання – запам'ятати матеріал чи 

тільки основні думки, твердження залежно від імовірного використанн я інформації в майбутньому; б) спеціальне 
ініціювання в себе інтересу до матеріалу, який запам'ятовується, а також пов'язаних із ним позитивних емоцій; в) 
створення асоціацій, побудова уявлень; г) розуміння матеріалу (спочатку зрозуміти, потім запам'ятати ); д) багатогодинне 
повторення матеріалу.  
 

Бліц 
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Функції пам’яті вичерпуються процесами фіксації та відтворення одержаних вражень.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Пам'ять властива і людині, і тварині.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
Чи правильно визначено принципи розподілу пам’яті на види: залежно від участі волі у процесах запам’ятовування; 

залежно від тривалості утримання інформації; залежно від змісту запам’ятовуваного. Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
Високорозвиненою є  дотикова і нюхова пам'ять у сліпих та глухих.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
У короткочасній пам'яті зорова інформація зберігається краще, ніж слухова . Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Прислів´я  «Сім разів відміряй...»   зумовлене обсягом короткотривалої пам´яті.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
Короткотривала пам´ять  зберігає інформацію, яка надходить до неї з миттєвої і довготривалої пам´яті.  Так чи ні?   
А.Так. Б. Ні.  
Друкарка може пам'ятати декілька секунд кожне слово фрази, але згодом її не згадає.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Довготривала  пам'ять  має обмежений обсяг. А.Так. Б. Ні. 
Ніщо не пропадає у пам’яті.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
Чи всі перелічені різновиди пам’яті належать до тих, які класифікуються залежно від участі волі у процесах 

запам’ятовування: довільна, мимовільна, образна, оперативна.  Так чи ні?    А.Так. Б. Ні. 
Консолідації пам’яті дуже заважає сон після заучування матеріалу. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Дивовижні образи роблять збережену інформацію більш яскравою, і тому її легше відтворити.  Так чи ні?  
А. Так. Б.Ні. 
Для ефективного запам'ятовування інформація має бути впорядкованою.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
Що більше значення має для індивіда інформація, то частіше вона використовується, то більше трансформується і 

довше зберігається.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Заучування неусвідомленого матеріалу вимагає більших вольових зусиль, ніж усвідомленого.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
Механічне запам'ятовування без розуміння змісту шкодить розвитку пам'яті.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Впізнавати легше, ніж пригадувати. Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
Оптимальна організація повторень — одна з умов продуктивності довільного запам'ятовування.  Так чи ні?  А.Так. Б. 

Ні. 
Інформація завжди легше відтворюється у тому ж самому контексті, у котрому відбувалося запам’ятовування.  Так чи 

ні?  А.Так. Б. Ні.  
Ми завжди довше пам’ятаємо про роботу, яку встигли завершити.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
Не підкріплена тренуванням, добра природна пам'ять істотно не впли ває на успіхи індивіда.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні.  
 

 
 ДОДАТОК 

ПАМ'ЯТЬ 
 
1. Поняття про пам'ять 
Пам'ять – когнітивний (пізнавальний) процес, що 

полягає в здатності нервової системи фіксувати, 
зберігати і відтворювати досвід. Пам'ять властива і 
людині, і тварині.   Пам'ять людини довільна, логічна, 
опосередкована, а у  тварини – генетична та механічна. 

До загальних характеристик пам’яті  можна віднести 
наступні: пам'ять фіксує події, важливі для біологічної 
та соціальної орієнтації людини, є  основою психічного 
життя людини, базою для протікання психічних 
процесів. Без пам’яті  неможливе функціонування ні 
особистості, ні суспільства.  Пам'ять має онтогенетичний 
характер, розвивається у філогенезі та є історією 
людства. Пам'ять зберігає образи і оперує ними.  

 Пам'ять готує людину до мислення, забезпечує 
накопичення досвіду. Пам'ять зберігає чуттєвий досвід, 
який надходить від відчуттів і сприймання, а також 
раціональний досвід, який забезпечується 
функціонуванням мислення і уяви. Вона  забезпечує 
єдність і цілісність людської особистості. Завдяки 
пам'яті зберігається цілісність “Я” особистост і, 
усвідомлюється єдність її минулого та сучасного.  

 Пам'ять має здібність не тільки до запам'ятовування, 
але й до забування.   

Іспанський кінорежисер Л. Бюнюель зазначав: 
"Досить лише хоч частково втратити пам'ять, щоб 
зрозуміти, що пам'ять – це саме те, що й становить 
поняття життя". Людина без пам'яті перестає бути 
особистістю, не орієнтується в часі та просторі, все 
сприймає так, наче бачить вперше. І. Сєченов 
наголошував, що без пам'яті людина перебувала б вічно 

в стані новонародженого. Ось приклад, який яскраво 
демонструє важливість пам'яті для особистості . С. 
Рубінштейн стверджував: " Не володіючи пам'яттю, ми 
були б "каліфами на годину". Наше минуле було б 
мертвим для майбутнього".  

 
2. Класифікація та різновиди пам'яті  
У психології розрізняють наступну класифікацію 

та різновиди пам'яті : за часом збереження матеріалу 
(миттєва або сенсорна, короткочасна, оперативна, 
довготривала, генетична); за переважаючим 
аналізатором (зорова, слухова, тактильна, смакова, 
нюхова); за змістом того, що запам'ятовується  і від-
творюється (образна, словесно-логічна, рухова, 
емоційна); за характером участі волі у процесах 
запам'ятовування і відтворення матеріалу (мимовільна і 
довільна). 

Миттєва або сенсорна  пам’ять – це пам´ять тих 
сенсорних органів, на які надійшла інформація. 
Найкраще її вивчено щодо зору і слуху. Зображення і 
далі ніби стоїть перед очима, а звук звучить у вухах, 
попри те, що стимул уже зник.  Інформація зберігається 
дуже короткий час (від 0,3 до 2 секунд) і фіксує 
відображення дійсності на рівні рецепторів. 

Короткочасна  пам´ять  –  це пам´ять, що обслуговує 
поточну роботу з образами, поняттями і словами. Це  –  
робоча пам´ять, де над вхідними елементами впродовж 
якогось короткого часу здійснюють різні операції  –  
структурування, опосередкування або повторення. 

У короткочасній пам'яті можуть бути утримані кіль -
ка останніх слів щойно почутої чи прочитаної фрази, 
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номер телефону, чиєсь прізвище. Обсяг її обмежений. 
Зазвичай запам'ятовується лише 5  – 6 останніх одиниць. 

Короткочасна пам'ять постачає матеріал для довго-
тривалої пам'яті. Вона реагує не тільки на значущість і 
новизну сигналу. Обсяг короткочасної пам'яті обмеже -
ний 7±2 одиницями інформації. Тривалість збереження 
матеріалу  –  до 30 с. Основна її функція  –  первинне 
орієнтування в середовищі.  У короткочасній пам'яті 
відбуваються складні перетворення вхідної інформації. 
Основна її кількість дуже швидко стирається із зорової 
пам'яті, обсяг якої після цього дорівнює обсягу 
короткочасного запам'ятовування. У короткочасній 
пам'яті зорова інформація зберігається краще, ніж 
слухова. 

 
Оперативна пам'ять забезпечує запам'ятовування та 

відтворення оперативної інформації, потрібної для 
використання в поточній діяльності.  Наприклад, 
розв'язання складної задачі з геометрії відбувається 
поетапно (дія за дією),  з використанням потрібних 
правил, теорем та попередніх результатів. Із 
досягненням остаточного результату вони забуваються.  
Обсяг оперативної пам'яті охоплює інформацію 
короткочасної пам'яті, яка надходить у певний мо мент з 
навколишнього світу, та інформацію, яка стосується 
виконання конкретної операції і викликається з 
довготривалої пам'яті. Час збереження інформації в 
оперативній пам'яті залежить від тривалості виконання 
дії. 

Довготривала пам'ять виявляється в процесі 
набування й закріплення знань, умінь і навичок, 
розрахованих на їх тривале збереження та наступне 
використання в діяльності людини, має практично 
необмежену тривалість. Це основне сховище досвіду 
людини. У людей з феноменальною пам'яттю 
інформація відновлюється після тривалого зберігання 
(десятки років) без змін. Це свідчить про відсутність у 
такій пам'яті перетворень і здатності до забування. У 
людей, які не мають описаних здібностей, довготривала 
пам'ять без довільного доступу становить, ймовірно, 
базу інтуїції.   

Образна пам'ять – запам'ятовування образів, 
уявлень конкретних предметів, явищ, їх властивостей, 
наочно даних зв'язків і відносин між ними. Словесно-
логічна  пам'ять – це пам’ять на зміст думок, понять, 
суджень, умовиводів, які відображують предмети та 
явища в їх істотних зв'язках і відносинах, у загальних 
властивостях.  Емоційна пам'ять  –  запам'ятовування та 
відтворення людиною емоцій та почуттів.   

   Ейдетична пам’ять. Характерною особливістю 
такої пам'яті є відтворення людиною у своїй свідомості 
образу об'єкта, ситуації, події, ніби вони реально 
перебувають перед її очима.  Під час роботи ейдетичної 
пам'яті «мозок сприймає, як віск, а утримує, як мармур».  

 Наприклад, кинувши погляд на пейзаж, сторінку 
книги, людина зафіксовує сприйняте у своїй пам'яті, не 
заглиблюючись у зміст, а через деякий час може 
відтворити їх у свідомості, ніби розглядаючи або 
читаючи повторно. 

     Рухова, емоційна, образна і словесно-логічна 
пам'ять з'являється в онтогенезі не одночасно: 
найраніше –  рухова, потім –  емоційна, далі –  образна і 
набагато пізніше – словесно-логічна (П. Блонський).  

 
Мимовільна пам'ять –  коли людина щось 

запам'ятовує та відтворює, не ставлячи перед собою 
спеціальної мети щось запам'ятати або відтворити.  

Довільна пам'ять  – коли людина ставить на меті 
щось запам'ятати або пригадати. Короткочасна  пам'ять 
характеризується швидким запам'ятовуванням 
матеріалу, його відтворенням і нетривалим зберіганням, 
обслуговує актуальні потреби діяльності й обмежена за 
обсягом.  

Мимовільна і довільна пам'ять – це два послідовні 
етапи розвитку пам'яті. Мимовільна пам'ять генетично є 
першим видом пам'яті, вона без спеціальних зусиль 
збагачує наш досвід. Довільна пам'ять дає людині змогу 
керувати своєю пам'яттю.  

 

3. Процеси, закони пам'яті та факти із її 
дослідження  

Основні процеси пам’яті: запам'ятовування, 
зберігання, відтворення, забування.    

Запам'ятовування – психічна діяльність, спрямована 
на закріплення нової інформації шляхом зв'язування її з 
уже набутими раніше знаннями.  

Види запам'ятовування  
Короткочасне запам'ятовування характеризується 

швидким запам'ятовуванням матеріалу, негайним 
відтворенням і дуже короткочасним збереженням. 
Довгочасне допомагає в набуванні й закріпленні знань, 
умінь та навичок, розрахованих на їх довготривале 
збереження. Оперативне характеризується утворенням 
оперативних одиниць, тобто певним чином 
організованих “шматків”, для виконання даної 
діяльності. Довільне запам'ятовування, в процесі якого 
ми ставимо мету щось запам'ятати. Мимовільне 
запам'ятовування, в якому відсутня спеціальна мета 
щось запам'ятати. Смислове (логічне)  ґрунтується на 
логічних зв'язках, що відображують найбільш важливі й 
суттєві сторони та відношення об'єктів. Механічне 
базується на одиничних тимчасових зв'язках, що відо -
бражають переважно зовнішню сторону.  

 
Відтворення – це процес, який відновлює матеріал, 

що зберігається в пам’яті. Відтворення є показником 
міцності запам'ятовування і разом з тим наслідком цих 
процесів.  

Види відтворення: упізнавання, власне відтворення, 
пригадування і згадування  (спогади). 

 
Забування  – процес втрати чіткості запам'ятованого, 

зменшення його обсягу, виникнення помилок у 
відтворенні, унеможливлення впізнавання.  

Важливим чинником забування є інтерференція 
(ситуація, коли збереженню в пам'яті певної інформації 
заважають попередні чи наступні події). Негативний 
вплив діяльності, що передувала запам'ятовуванню, 
називається проактивною («наперед діюча») 
інтерференцією.  Наприклад, якщо перед заучуванням 
людина отримає погану звістку або вчить схожі 
предмети, то ефективність засвоєння знань значно 
знижується.    

Негативний вплив діяльності, що здійснюється після 
запам'ятовування, називається ретроактивною («назад 
діюча») інтерференцією. Вона чітко проявляється в тих 
випадках, коли слідом за заучуванням виконується 
подібна з ним діяльність або якщо ця діяльність вимагає 
значних зусиль. Наприклад, коли доводиться вчити два 
предмети, іспити з яких треба складати в один і той 
самий день. 

При великому обсязі матеріалу його середина 
запам'ятовується гірше, ніж початок і кінець, оскільки 
середина матеріалу зазнає негативного впливу 
проактивного і ретроактивного гальмування. Щоб 
уникнути такого гальмування необхідно:  

– середину матеріалу повторювати більшу кількість 
разів, ніж початок і кінець;  

– дозувати обсяг матеріалу, що вивчається;  
– при повторенні включати матеріал у систему 

смислових зв'язків пам'яті; 
– переходячи від вивчення одного предмета до 

іншого, робити невелику перерву, відпочивати від 
розумової роботи.  

Забування може бути і наслідком втоми. Для 
боротьби з таким гальмуванням слід дотримуватися 
таких рекомендацій:  

– вчити уроки один за одним, по можливості менш 
схожими за змістом;  

– спочатку вчити суб'єктивно важкі предмети, а  
потім легкі;  

– дотримуватися повільного темпу роботи.  
Забування залежить від часу. Особливо інтенсивно 

воно відбувається відразу після заучування (у перші 48 
год), а потім уповільнюється. Тому корисно 
повторювати матеріал через невеликий проміжок часу 
після його сприймання. 
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Міцності запам'ятовування сприяє активне 
використання набутих знань у діяльності. Тому 
організація діяльності з використання на практиці 
заученого матеріалу допомагає його більш міцному 
збереженню. Загалом інформація, яка має для людини 
велике життєве значення, ніколи не забувається.  

 
Впізнавання – найпростіше відтворення якого-

небудь об'єкта в  умовах його повторного сприймання.  
Згадування – відтворення попереднього досвіду 

відповідно до змісту й завдань діяльності без 
повторного сприймання об'єктів.  

Пригадування – довільне відтворення, що вимагає 
напруження розумових зусиль, подолання труднощів. 

Ремінісценція  – відкладене відтворення, яке є 
повнішим порівняно з відтворенням безпосередньо після 
запам'ятовування.  

Персервація  – нав'язливе відтворення одних і тих же 
рухів, образів, думок; розрізняють моторну, сенсорну, 
інтелектуальну.  

        
Уявлення пам’яті 
Уявлення – відчуттєвий образ предмета, що на 

даний момент не діє на органи чуття, але діяв у 
минулому.  

Своєю наочністю і конкретністю уявлення  подібні до 
образів, які виникають у безпосередньому сприйманні. У 
деяких людей уявлення за яскравістю  та стійкістю 
наближаються довгих. «Коли я викликаю в пам'яті пред -
мети, які я бачив, то вони з'являються моєму погляду та -
кими самими, як вони є насправді, з їх лініями, 
формами, кольором, запахом, звуками; я задихаюсь від 
запаху...», – стверджував французький письменник Е. 
3оля. 

     Найбільшої яскравості уявлення досягають, ноли 
вони пов'язані з особливостями таланту людини, спра -
вою її життя. У художників – це зорові уявления, у 
композиторів – слухові тощо. Так, Моцарт навіть най -
складніший музичний твір міг схопити в думці одним 
поглядом, як прекрасну картину або красиву людину. 
Завдяки яскравим слуховим уявленням, внутрішньому 
слуху Бетховен, будучи глухим, створював велику 
музику. Французькому художнику К. Лорену досить 
було певний час роздивитися ландшафт, щоб, повернув-
шись до майстерні, з пам'яті писати прекрасні пейзажі. 
Ці феноменальні приклади не спростовують тверджен ня, 
що уявлення поступаються сприйманням за яскравістю, 
стійкістю, повнотою.  

 
Закони пам'яті та факти із її дослідження  
1. Порівняно нескладні події в житті, але такі, що 

справляють сильне враження на людину, можуть 
запам'ятовуватися відразу міцно і надовго.  

2. Більш складні, але менш цікаві події (емоційно 
нейтральні) не запам'ятовуються надовго, тобто 
запам'ятовуються гірше емоційно значущих.  

3. При пильній увазі до події достатнім буває її 
одноразове переживання, щоб потім точно відтворити по 
пам'яті її основні моменти.  

4. Людина може об'єктивно правильно відтворювати 
події, але не усвідомлювати цього і, навпаки, може 
помилятися, але бути впевненою, що відтворює їх 
правильно. Між точністю не завжди існує однозначний 
зв'язок.  

5. При запам'ятовуванні довгого ряду краще всього 
по пам'яті відтворюються його початок і кінець ( "Ефект 
краю"). 

6. Незакінчені дії запам'ятовуються краще заверше-
них (ефект Зейгарник). 

7. Забування особливо інтенсивно відбувається 
безпосередньо після заучування . Процес забування 
протікає нерівномірно – спочатку швидко, а потім все 
повільніше. Найбільше забування відбувається у перші 
хвилини після пред’явлення інформації. Це так званий 
закон забування Г.Еббінгауза,  вченого, який відкрив, що 
протягом 1 години забувається 60% інформації, а через 6 
днів залишається менше ніж 20%.  

8. Кращому процесу запам'ятовування та відтворення 
сприяє підвищена концентрація і зосередженість уваги 
на інформації. 

9. Повторення раз за разом одного й того ж 
матеріалу при його заучуванні є менш продуктивним для 
запам'ятовування, ніж розподіл повторень протягом 
певного часу.  

10. Посилення уваги до матеріалу, що 
запам'ятовується, може зменшити кількість повторень. 
Відсутність достатньої уваги не може бути 
компенсованою за рахунок збільшення кількості 
повторень. 

11. Те, чим людина особливо цікавиться, 
запам'ятовується без будь яких зусиль.  

12. Одиничні, дивовижні, незвичайні враження 
запам'ятовуються краще, ніж звичні, банальні.  

13. Будь-яке нове враження не залишається в пам'яті 
ізольованим, воно вступає в асоціативний зв'язок з 
іншими враженнями . 

14. Пам'ять людини пов'язана з її індивідуальністю. 
Патологічні зміни в особистості завжди  
супроводжуються порушенням пам'яті.  

15. Для асоціативного зв'язку вражень та їх 
подальшого відтворення важливим є те, чи складають 
вони логічно пов'язане ціле, чи являють собою 
розрізнені елементи.  

16. Чинником, що прискорює процес забування, е 
негативний вплив діяльності, який слідує за 
заучуванням. Це явище одержало назву ретроактивного 
гальмування. Ретроактивне гальмування  виявляється 
чіткіше в тих випадках, коли діяльність слідує без 
перерви або наступна діяльність подібна до попередньої, 
а також якщо наступна діяльність складніша за 
попередню. Фізіологічною засадою ретроактивного 
гальмування в останньому випадку є негативна індукція: 
складніша діяльність загальмувала легшу. Про вказану  
закономірність слід пам'ятати під час організації 
навчальної діяльності, дотримуючись перерв у заняттях, 
чергуючи предмети так, щоб між ними були значні 
відмінності. 

Мнемотехніка – мистецтво запам'ятовувати – 
система різних способів, що полегшують цей процес і 
збільшують обсяг пам'яті .  

 
4. Індивідуальні  особливості пам'яті. Кількісні та 

якісні характеристики пам'яті  
Індивідуальні  особливості пам'яті виявляються у 

швидкості, точності, міцності запам'ятовування та 
готовності до відтворення, обсязі запам'ятовування, 
впевненості при відтворенні. Індивідуальні відмінност і 
проявляються: у відмінностях продуктивності процесів 
пам'яті; у переважанні пам'яті тієї чи іншої модальності; 
у відмінностях на рівні розвитку різних типів пам'яті.   

Швидкість  запам'ятовування визначається кількістю 
повторень, необхідних людині для запам'ятовування 
матеріалу.  

Точність запам'ятовування – здатність відтворювати 
інформацію максимально наближено до змісту, 
введеного в пам'ять.    

Міцність запам'ятовування виявляється у тривалості 
збереження завченого матеріалу (або повільності його 
забування).  

Готовність до відтворення  виявляється в тому, як 
швидко та легко людина може в потрібний момент 
пригадати необхідні їй відомості.  

Обсяг пам'яті  – кількість фактів, предметів і явищ, 
які людина здатна запам'ятати за певний час. 
Впевненість  при відтворенні залежить від багатьох 
факторів: рівня знань, ерудиції та розвитку мислення, 
особистих домагань, диспозиції, навіювання, 
особливостей характеру та якостей волі особистості. 
Людина може мати знання, але бути невпевненою в собі 
або закомплексованою, що знижує рівень відтворення.  

 Індивідуальні якісні відмінності в пам'яті 
виявляються в тому, що в одних людей ефективніше 
закріплюється образний матеріал (предмети, 
зображення, звуки, кольори та ін.), в інших – словесний 
логічний матеріал (поняття, зображення, думки, числа 
тощо), у ще інших – немає явного переважання в 
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запам'ятовуванні певного матеріалу. Тому у психології 
розрізняють наочно-образний, словесно-абстрактний і 
проміжний, або змішаний, типи пам'яті. Ці типи 
частково зумовлені співвідношенням першої та другої 
сигнальних систем у вищій нервовій діяльності людини, 
головні чинники - умови життя та вимоги професійної 
діяльності.   
 

5. Розвиток пам'яті у дітей  
 Особливості розвитку пам'яті молодших школярів : 

1) серед видів пам'яті провідною залишається образна. 
Молодші школярі краще фіксують наочний матеріал 
(предмети, люди), ніж словесний.  Разом з тим у процесі 
удосконалення учбової діяльності формується словесно -
логічна пам’ять і осмислене запам’ятовування. 
Зміцнюється зв'язок образної пам'яті із мисленням, що 
дозволяє систематизувати та узагальнити зміст пам'яті;  

2) переважає мимовільна пам'ять. Найкраще 
запам'ятовується дитиною емоційно насичений, 
ритмічно побудований, незвичний, контрастний, 
динамічний матеріал, при сприйманні якого 
активізується мимовільна увага; 3) одночасно 
відбувається розвиток пам'яті у напрямку зростання її 
довільності. Довільна пам'ять, по-перше, 
підпорядковується спеціальній мнемічній меті  – за-
пам'ятати навчальний матеріал, а по-друге, стає більш 
регульованою. Психологічними умовами розвитку 
довільної пам’яті є формування самосвідомості дитини, 
її цілеспрямованості, самостійності, організованості, 
засвоєння навичок саморегуляції на основі словесних 
самоінструкцій;  4) у молодшому шкільному віці краще 
запам'ятовуються конкретні назви, ніж абстракції; в 
абстрактному матеріалі ефективніше фіксується 
матеріал, який узагальнює низку фактів (взаємозв'язок 
між певними явищами), ніж абстракції, які не 
з'ясовуються на конкретному матеріалі;  5) 
запам'ятовування алогічного матеріалу молодшому 
школяру важче, ніж дорослим, через відсутність, перш 
за все, необхідних вольових зусиль;  6) спостерігається 
ілюзія домінування механічного запам'ятовування: діти 
часто схильні відтворювати матеріал дослівно, оскільки 
ще не вміють користуватися прийомами 
запам'ятовування, тому вважають, що вивчити урок – 
означає розповісти його вчителю так, як викладено в 
підручнику;  7) через недостатньо сформований 
самоконтроль діти, як правило, перевіряють себе за 
кількісними критеріями (повторюють матеріал стільки 
разів, скільки сказав учитель, як правило, не 
задумуючись про якість його відтворення); 8) 
спостерігається особливість відтворення: “Діти не 
люблять згадувати те, що забули, вони охочіше 
передають те, що свіжим зберігається в їхній пам’яті” 
(К. Д. Ушинський);  9) забування залежить від прийомів 
запам'ятовування, від того, наскільки цікавою була 
інформація;  10) відбувається інтелектуалізація пам'яті. 
Зростання її осмисленості  сприяє засвоєнню молодшим 
школярем смислових прийомів запам'ятовування: 
порівняння нового з відомим, різних частин матеріалу 
між собою; групування, класифікація.  

 
Особливості розвитку пам'яті в підлітків: 1) 

з’являються більші вимоги до пам’яті, особливо 
словесно-логічної та її швидке формування; 2) зростає 
залежність пам’яті  від процесу навчання і тенденції 
ускладнення навчальних програм у міру дорослішання 
дитини; 3) відбувається розвиток мимовільної і 
довільної пам'яті  під впливом більш складної системи 
знань; 4) спостерігається перебудова в організації 
мнемічних процесів,  здатність керувати довільним 
запам'ятовуванням, відмова від дослівного заучування за 
допомогою повторень, заміна дослівного відтворення 
вільним з елементами інтерпретації; 5) освоєння 
різноманітних мнемічних прийомів (складання плану, 
поділ навчального матеріалу на частини тощо).  

Особливості розвитку пам'яті у старшокласників : 
1) домінування словесно-логічної, довготривалої 
пам'яті; 2) зростання довільності та вибірковість пам'яті; 
3) оперування найбільш прийнятними для себе 
способами та мнемотехнічними прийомами логічного 

запам'ятовування складного абстрактного матеріалу; 4) 
спеціалізація пам’яті.. 

 
6. Принципи поліпшення пам'яті:  
1. Розвивати спостережливість, що  призведе до 

збільшення кількості і якості складних асоціацій. 2. 
Використовувати кілька органів чуття для 
запам'ятовування. Інформація, що йде по декількох 
каналах одночасно, не тільки позитивно дублюється, але 
і краще запам'ятовується через більш системний вплив 
на пам'ять. А також легше пригадується в зв'язку з 
наявністю більшої кількості тригерів. Вербальні 
коментарі з приводу  асоціацій, образів і почуттів, що 
запам’ятовуються теж не зашкодять. 3. Свідомо 
(активно) прагнути запам'ятати і пригадати необхідну 
інформацію. Усвідомлення процесів пам'яті сприяє 
кращому керуванню ними. 4.  Позитивно себе 
мотивувати, не лаяти, а хвалити. 5. З огляду на те, що в 
реалізації пам'яті бере участь майже весь головний 
мозок —  розвиток інших психічних здібностей (уваги, 
інтелекту, відчуттів, творчих здібностей) гарантовано 
приведе до поліпшення пам'яті. 6. Формування 
відповідних настанов на запам'ятовування. Якщо людина 
при запам'ятовуванні розраховує, що дана інформація їй 
буде потрібна і завтра і через десять років, тоді вона 
запам'ятає й у  подальшому згадає набагато більше, ніж 
у випадку, якщо при запам'ятовуванні інформація 
потрібна буде тільки  протягом  наступних п'яти хвилин. 
7. Концентрація уваги в момент запам'ятовування і 
наступного пригадування значно поліпшує  процеси 
пам’яті. А зробивши паузу, щоб подумати і краще 
сконцентруватися , ми ще більше поліпшимо свою 
пам'ять. 8. Використання різноманітних мнемотехнік – 
впорядкування інформації для більш зручного 
запам'ятовування і наступного пригадування. 
Інформація, що найчастіше запам'ятовується, 
неструктурована, розмита в гущі другорядної інформації 
і недостатньо зрозуміла. Виділивши важливу 
інформацію, зрозумівши її значення, розташувавши у 
певному порядку (організувавши) –  людина 
запам'ятовує набагато більше, на тривалий період і при 
згадуванні не  буде мати значних ускладнень.9. Викори-
стання емоцій дозволяє міцно зафіксувати необхідну 
інформацію. Структури мозку, що відповідають за 
пам'ять і емоції, дуже взаємозалежні, і помірні емоції 
сприяють більш якісному запам'ятовуванню. Але 
надмірні емоції  вносять дезорганізацію в процеси 
мислення, у першу чергу уваги і, відповідно, 
погіршують пам'ять.  

 
7. Умови ефективного запам'ятовування та 

успішного відтворення матеріалу  
 

Умови ефективності запам'ятовування  
Ефективність довільного запам'ятовування матеріалу 

залежить від низки умов: 1)  розуміння, осмислення, 
розкриття в матеріалі істотних зв'язків і відношень. Без 
цього запам'ятовування перетворюється на механічне 
заучування; 2) настанови  на запам'ятовування.  Чим 
вагомішими є мотиви, що супроводжують діяльність 
суб'єкта, тим успішнішими є результати 
запам'ятовування. 3) структурування матеріалу.  
Матеріал сприймається і запам'ятовується краще, якщо 
він подається в структурованому вигляді. Особливо слід 
наголосити на необхідності виділення головного в 
інформації, найбільш суттєвого; 4) організації процесу 
заучування. Вона виявляється у продуманій 
послідовності заучування й розподілі матеріалу 
протягом певного часу. Заучувати треба так, щоб два 
схожих предмети не вчити одночасно. Наприклад, 
запам'ятовування буде продуктивнішим, якщо вчити 
історію, математику, педагогіку, фізику, і менш 
продуктивним за такої послідовності: матема тика, 
фізика, історія, педагогіка. Заучування слід розподіляти 
в часі. Продуктивніше повернутися до матеріалу через 
2-3 год, ніж читати підряд два-три рази; 5) 
запам'ятовування має  містити всі види пам'яті.  У 
навчанні необхідно спиратися на зір, слух і моторну 
пам'ять. Тому, запам'ятовуючи матеріал, його треба 
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записувати, читати, повторювати вголос або про себе;  6) 
мовленнєве оформлення.  Легше запам'ятовується 
інформація, яка подається звичними словами, добре 
засвоєними поняттями; 7) емоційне оформлення.  
Емоційно насичений матеріал запам'ятовується краще, 
ніж емоційно нейтральний, тому бажано в процесі 
викладу матеріалу впливати не тільки на розум, але й на 
почуття слухачів; 8) постійні тренування , використання 
універсального способу запам'ятовування – повторення. 
Регулярна й напружена робота пам'яті стає звичкою, 
створює умови для формування продуктивної пам'яті;  9) 
використання мнемічних прийомів.  Основними є 
складання плану, виділення опорних пунктів, 
систематизація матеріалу, опора на образні зв'язки, 
порівняння тощо; 10) перенесення знань у сферу 
практичної діяльності.  Ефект запам'ятовування значно 
посилюється, якщо інформація є для суб'єкта 
необхідною, пов'язаною з метою його діяльності, 
супроводжуэться власною зацікавленістю.  

 

Продуктивність мимовільного  запам'ятовування 
залежить від місця матеріалу в структурі діяльності з 
огляду на мету й умови її досягнення. Самостійно 
придумуючи математичні завдання, учні запам'ятовують 
числа значно краще, ніж при розв'язуванні аналогічних 
готових завдань. Запам'ятовування матеріалу, який сто -
сується основної мети діяльності, залежить від змістов -
ності зв'язків у ньому.  

За відтермінованого відтворення мимовільне запа -
м'ятовування може бути вдвічі ефективнішим за 
довільне. Те, що запам'ятовується мимоволі – у процесі 
діяльності, не спрямованої на запам'ятовування, нерідко 
фіксується і зберігається в пам'яті краще, ніж те, що 
запам'ятовується спеціально.  

Настанова впливає на факт і тривалість запам'ятову-
вання. Настанови включають матеріал, що запам'ято -
вується, у відповідні контексти, закріплюють його в пев -
них системах, з яких одні охоплюють короткочасні 
етапи, інші – епохи в житті людини. В одному з 
досліджень учням: запропонували вивчити два однакові 
за складністю уривки, зазначивши, що один вони 
повинні відтворити наступного дня, інший – через 
тиждень. Перевірка відтворення обох уривків через два 
тижні виявила краще відтворення матеріалу з 
настановою на тиждень.  

 
Для ефективного запам'ятовування  необхідно: 

опрацьовувати матеріал з інтересом та бажанням; бути 
спокійним і врівноваженим; мати мету. Спершу потрібно 
зрозуміти інформацію, а потім запам'ятовувати її, 
виокремлюючи основні твердження, факти і висновки, 
пов'язуючи нове з добре відомим; допомагають при 
цьому дії – створення схем, діаграм, графіків, порів -
няння стилів. Важливу роль відіграють використання 
різних видів пам'яті, закріплення матеріалу (за першу 
добу забувається приблизно 25% матеріалу). Проміжки 
часу від відтворення до повторення мають бути все біль -
шими: спочатку через 15–20 хв., потім – через 8– 9 год., 
24год., 3 доби. 

 
При опрацюванні тексту  рекомендують спершу 

прочитати весь текст, щоб зрозуміти головну думку, 

підкреслити, виписати, повторити потрібне. Друге 
читання має бути уважним і передбачати виокремлення 
деталей, третє – запам'ятовування, четверге – контроль 
його якості, заповнювання пропусків, п'яте – довільний 
переказ тексту подумки чи, згадування основних думок, 
відповіді на запитання. 

Після математики радять учити історію, після фізики 
– літературу, бо пам'ять любить різноманітність. Не 
варто вчити вірші строфами: короткі – цілком, довгі – 
частинами і загалом.  

Організовуючи процес повторення, слід звернути 
увагу на те, що для заучування доцільніший розподіл 
повторень за часом, ніж концентрація їх. Тривалі пов -
торення викликають утому і знижують мотивацію, 
успішність заучування. Чергування роботи з відпочин -
ком підвищує бадьорість і увагу.  

 
Основними умовами успішного відтворення  є: 1) 

правильне розуміння  поставленого запитання, що 
допомагає вибрати з пам'яті потрібний матеріал і 
гальмує сторонні асоціації. Неправильне розуміння 
запитань, а тим більше постановка запитань, які 
“збивають”, не сприяє пригадуванню потрібного 
матеріалу. Пригадування утруднюється в разі втоми, а 
також у тих випадках, коли людина схвильована, боїться 
за свою відповідь, невпевнена в собі; 2) використання 
ефективних прийомів пригадування.  Важливими будуть 
такі: складання плану (письмового або усного) 
матеріалу, що пригадується; активна актуалізація 
образів відповідних об'єктів; довільна актуалізація 
опосередкованих асоціацій, які додатковим шляхом 
ведуть до відтворення того, що треба; 3) упевненість  у 
можливості пригадати. 

 
Способи активізації процесів  пам’яті школярів:  
– забезпечення правильної організації інформації, 

що запам'ятовується;  
– оформлення подачі матеріалу таким чином, щоб він 

викликав мимовільний інтерес;  
– встановлення зв'язку нового матеріалу з 

попереднім;  
– активна обробка матеріалу самими учнями (поділ  

на частини, складання плану, підбір заголовків);  
– чергування сприймання і відтворення матеріалу;  
– використання раніше продуманих і чітко 

сформульованих питань до тексту;  
– зміна способів повторення, поєднання повторення 

частин і матеріалу в цілому; 
– виховання звички до осмисленого сприймання 

матеріалу; 
– створення мисленнєвих образів (запам'ятовування 

незвичного матеріалу через створення на його основі 
мисленнєвого образу); 

– створення позитивних емоцій;  
– використання установки на запам'ятовування;  
– фіксація у пам’яті думок (а не слів, речень) з 

метою запам’ятовування тексту; 
– розподілення повторень протягом доби (економія 

часу більш, ніж у два рази, порівняно з тим, коли 
матеріал одразу заучується напам'ять).  
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Тема:  МИСЛЕННЯ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
 
1. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. 
2. Основні теорії мислення. Концепції розвитку мислення в онто генезі.  
3. Мислення як процес.  Мисленнєві процеси та операції, їхня характеристика.  
4. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу  
5. Види мислення, їхні особливості та характер взаємоді ї. Особливості педагогічного мислення  
6. Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач.  
7. Індивідуальні відмінності в мисленні людини та її інтелект  
8. Розвиток мислення . Активізація мислення в навчальній діяльності  
 

Теми  ІНДЗ 
 
1. Основні теорії мислення. Концепції розвитку мислення в онтогенезі.  
2. Фізіологічні основи мислення.  
3. Альтернативні підходи до розвитку мислення.  
4. Основні етапи процесу розв'язання  мисленнєвих задач.  
5. Зв'язок між коефіцієнтом інтелекту і життєвими успіхами.  
6. Особистісні властивості творчої людини: проблеми і шляхи розвитку творчого мислення.  
7. Розвиток та формування культури мислення у дітей.  
 
Основні поняття теми:  мислення, розуміння, аналіз, синтез, порівняння, абстракція, узагальнення, класифікація, 

систематизація, проблемна ситуація, задача, наочно-дійове, наочно-образне, абстрактно-логічне, теоретичне, практичне, 
дискурсивне, інтуїтивне, репродуктивне, продуктивне мислення, поняття, судження, умовивід; самост ійність, глибина, 
широта, гнучкість, критичність мислення. 

 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 
Папка І.1. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Основні функції мислення  

Файл 1. 
 Дайте загальну характеристику мислення.  
 Назвіть специфічні особливості мислення як вищої форми пізнава льної діяльності. 
 Охарактеризуйте основні функції мислення : розуміння, розв’язання проблем і задач , цілеутворення , рефлексію. 
Поясніть, у чому полягає відмінність мислення від чуттєвого пізнання.  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Мислення – це:  а) відображення предметів і явищ в цілому при їх безпосередньому впливі на аналізатори;   б) процес 

опосередкованого і узагальненого відображення предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних зв'язках і 
відношеннях;  в) індивідуально-психологічні особливості людини, що виступають умовою успішного виконання діяльності;   
г) відображення окремих властивостей, якостей предметів і явищ об'єктивної дійсності внаслідок їх впливу на аналізатори.  

 
Крок 2.  
Виберіть з поданих особливостей процесів відображення ті, які харак теризують мислення людини.  
1. Узагальнене відображення дійсності,  нерозривно пов'язане з мовою та мовленням  
2. Відображення минулого досвіду у вигляді чуттів, думок та образів сприйнятих раніше предметів та явищ.  
3. Відображення предметів та явищ в сукупності їх властивостей і частин.  
4. Вища форма психічного відображення  
5. Відображення окремих властивостей та явищ матеріального світу.  

 
Крок 3. Вставити пропущені слова  
Мислення – це соціально зумовлений, пов'язаний з мовленням психічний процес самостійног о відображення істотно 

нового, тобто процес __________ та _________ відображення дійсності в ході її аналізу і синтезу, що виникає на основі 
практичної діяльності, з чуттєвого пізнання і здатний виходити далеко за його межі  

 
Крок 4. 
Сократ вважав мисленням «розмову, яку душа веде сама з собою, коли що -небудь розглядає».  
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Поясніть думку філософа.  
 

Крок 5. 
Спробуйте відповісти на "сакраментальні" запитання психології мислення.  
1. Що є джерелом наших думок?  
2. Чому з того факту, що думка реальна, не можна ств ерджувати, що вона матеріальна?  
3. Чи можливий у буквальному значенні слова обмін думками?   
 

Папка І.2. Основні теорії мислення. Концепції розвитку мислення в онтогенезі 

Підготуйтеся до колоквіуму з питань:  
Теорії мислення . Коротка історія розвитку психології мислення.  
Крок 1.  
Установіть відповідністьміж теоріями мислення та їх ключовими ідеями  

Теорії мислення Основні ідеї теорії 

А  асоціаністична  
     

Б Вюрцбурзька школа  
 

В гештальт-психологічна  
  

Г біхевіоризм 
 

Д   психоаналіз 
 

Е  гуманістична психологія  
 

Ж операціональна концепція інтелекту  
 
К теорія онтогенетичного розвитку мислення  

 
Л теорія мислення як системи опрацювання  
    інформації 
 
М діяльнісна теорія мислення  

 
Н когнітивна теорія  мотивації  

 
   

1  з появою електронно-обчислювальних машин виникло 
розуміння мислення як системи опрацювання інформації .  
Головним завданням було простежити рух потоку інформації 
в "системі" (тобто в мозку).  

 
2 дослідники, аналізуючи мотиви самоактуалізації, 
простежують їхній вплив на мислення  

 
3  розвиток мислення розглядали як процес засвоєння 
дитиною суспільно-історично вироблених розумових дій та 
операцій. Цим процесом можна активно і планомірно 
керувати  

 
4  у контексті відношення мислення до об'єктивної реальності 
його розглядають як процес та як діяльність . Цей підхід 
уможливив збагачення психології мислення даними про зна -
чення мотивації, емоцій, цілеутворення в мисленнєвій 
діяльності; залежність мисленнєвих дій від цих компонентів; 
роль контролю за мисленням, оцінного ставлення до свого 
мислення тощо.  Учені дійшли висновку, що досягти 
самоздійснення особистості в мисленнєвому процесі можна 
через самостійне виявлення нею рефлексивних зусиль  

 
5  один з представників цього напряму розширено трактував 
мислення, ототожнював його з внутрішнім мовленням або із 
засобами невербальної комунікації  

 
6  у цій теорії "дотепність" трактується як вияв творчого 
мислення. Мисленнєва діяльність, стверджують 
послідовники,  може відбуватися під впливом несвідомого 
мотиву або його замінника - бажаного мотиву.  

 
7 представники послідовного ідеалізму стверджували: "Ми не 
тільки скажемо: мислю – означає існую, а також: світ існує, 
як ми його встановлюємо та визначаємо".  

 
8 один з представників цього напряму розглядає мислення як 
біологічний процес. Він використовує поняття інтелект, а не 
мислення.  

 
9 зв'язок, ланцюжок уявлень утворює думку. Ланцюжок 
мимовільних образів-уявлень є  основою будь-якого 
розумового процесу  

 
10 мислення характеризували як раптове, не підготовлене 
аналітичною діяльністю, спрямованою на вирізнення суттєвих 
ознак проблемної ситуації.  

 
11 умежах цієї теорії вивчають зв'язок мислення з рівнем 
домагань та вплив на цей процес мотивації досягнення.    
Вивчають  вплив різних мотивів, їхню ієрархічність на процес 
пізнання 
 

      Відповідь: А____,  Б____,  В____, Г____, Д ____,  Е____, Ж ____,  К ____,  Л ____,  М ____,  Н____. 
  

Папка І.3. Мислення як процес.  Мисленнєві процеси та операції, їхня характеристика  

Файл 1. 
Назвіть основні мисленнєві операції та поясніть їхню сутність.  
 
Крок 1.  
Операційний компонент мислення, що забезпечує його процесуальність, складають операції аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення, абстрагування, класифікації, систематизації, конкретизації тощо.  
 
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  
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Операції мислення Тлумачення понять 

А порівняння 
 

Б аналіз 
 

В синтез 
 

Г абстрагування  
 

Д узагальнення  
 

Е конкретизація 
 

Ж класифікація 
 

1 розподіл об'єктів на підгрупи, класи і роди на основі знаходження у них істотних  
   спільних ознак 
 
2 виокремлення одних ознак об'єкта і  одночасне ігнорування інших 
 
3 поєднання окремих елементів, частин і ознак в одне ціле  
 
4 відображення загальних ознак і якостей явищ дійсності  
 
5 мислене розкладання цілого на частини  
6 надання предметного, наочного характеру тій чи іншій абстрактно узагальн еній 
   думці, поняттю, правилу, закону  
 
7 встановлення схожості або відмінності предметів, явищ  
 

Відповідь:    А ____,  Б ____, В ____,  Г____ , Д ____,  Е____ , Ж ____. 
 

Папка І.4. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу  

Файл 1. 
Проаналізуйте логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу: поняття (родові і видові; загальні, збірні та 

одиничні; конкретні та абстрактні; категорії, зміст та обсяг поняття; визначення); судження (одиничні, часткові, загальні; 
про існування певних об'єктів; про властивості об'єктів; про відношення об'єктів; прості і складні; стверджувальні і 
заперечні; тотожно істинні і тотожно хибні; здійсненні і нездійсненні); умовиводи (індуктивні і дедуктивні; міркування, 
силогізм, висновок, аналогія).  

 
Крок 1.  
Об'єктом логічного дослідження є "форми" мислення: поняття, судження, умовисновки.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Форми  мислення Тлумачення понять 

А   поняття  
 

Б   судження 
 

В  умовивід 
 

Г   умовисновок 
 
 

1  складна мислительна діяльність, у процесі якої людина, зіставляючи й аналізуючи 
різноманітні судження, приходить до нових загальних чи окремих висновків  
 
2  форма мислення, що виводится з декількох суджень, і характеризується здатністю 
до узагальнюючого висновку на основі правил логіки  
 
3 як форма мислення відображає окремі відношення між предметами і їхніми 
ознаками, причому шляхом ствердження або заперечення  
 
4  форма мислення, в якій відображається суть пред метів і явищ реального світу в 
їхніх істотних, необхідних ознаках і відношеннях 
 

Відповідь:    А ____,  Б ____, В_____,  Г____. 

 
Крок 2.  
Учні, дізнавшись, що на Марсі наявна атмосфера, припустили, що на цій планеті є життя. На основі якої форми 

мислення зроблено цей висновок?  
А  аналіз складу атмосфери на Марсі 
Б  умовивід за аналогією  
В  лабораторне дослідження  
Г  індукція 
 
Крок 3.  
Форма умовиводу, де на підставі знання про окреме формулюється висновок про загальне, називається :  

а) дедукцією;  б) індукцією;  в) аналогією;  г) помилкою.  
 
Крок 4.  
Про  яку форму  мислення йдеться в самоаналізі героя з твору Артура  Конан Дойля?  
“…I have a kind of intuition that way. Now and again a case turns up which is a little more complex. Then I have to bustle 

about and see things with my own eyes. You see I have a lot of special  knowledge which I apply to the problem, and which 
facilitates matters wonderfully. Those rules of deduction laid down in that article which aroused your scorn are invaluable t o me 
in practical work. Observation with me is second nature”(Arthur Conan Doyle ). 

А  спостереження  
Б  екзистенціальне судження  
В  умовивід 
Г  дедукція 
 

Папка І.5. Види мислення, їхні особливості та характер взаємодії . Особливості педагогічного мислення  

Файл 1. Види мислення 
Проаналізуйте види мислення  за наступною класифікацією: за змістом (наочно-дійове, наочно-образне, словесно-

логічне або абстрактне); залежно від змісту завдань, до розв'язання яких воно застосовується (технічне, наукове, 
художнє); за характером завдань (практичне,  теоретичне, інтуїтивне, аналітичне); за ступенем новизни й оригінальності 
(репродуктивне і продуктивне); реалістичне, аутистичне, его центричне. 

Охарактеризуйте основні типи мислення: наочно -дійове, наочно-образне, понятійне, словесно-логічне та ін.  
 
Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Види  мислення  Тлумачення понять 
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А  наочно-дійове 
 

Б  наочно-образне 
 

В абстрактне 
 

Г  практичне 
 

Д  інтуїтивне 
 

Е  продуктивне 
 

 

1  протікає дуже швидко, згорнуте в часі, не має чітко виражених етапів, мінімально 
усвідомлюване.  
 
2  використовується в практичній діяльності (столяр,слюсар, інженер)  
 
3 мислення з опорою на поняття, судження, що відбувається за допомогою логіки  
 
4  мислення, яке відбувається в ситуації сприймання конкретних об'єктів чи 
перетворення ситуації за допомогою рухового  акту 
 
5  мислення, в змісті якого переважають образи та певною мірою узагальнені 
уявлення про об'єкти  
 
6  це психологічна основа людської творчості, джерело інновацій у всіх сферах 
діяльності людини. 
 

Відповідь:    А ____,  Б ____, В_____,  Г____ , Д ____ ,  Е____. 
 

Папка І.6. Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач  

Файл 1.  
Розкрийте мислення, як діяльність.    
Що таке проблемна ситуація і задача? 
Назвіть етапи і способи розв'язання мисленнєвих задач.  
Назвіть причини труднощів у розв'язанні мисленнєвих задач. 

 
Крок 1. 
Яка мисленнєва операція недостатньо розвинута у школярів, унаслідок чого в них бувають помилки в розв'язанні  

задач?  
А. Дитину, яка прийшла до школи, запитують: «Що таке птах?» Вона відповідає: «Він сіренький, маленький, має  

маленький носик і ротик».  
Б. Дитині пропонують задачу: «У хлопчика було три цукер ки, одну він загубив. Скільки цукерок у нього залишилося?»  

Не звертаючи уваги на запитання, учень говорить: «Треба шукати її і знайти ».  
 

Папка І.7. Індивідуальні відмінності в  мисленні людини та її інтелект  

Файл 1. 
Проаналізуйте індивідуальні відмінності у мисленні людини (глибина – поверховість, послідовність – непослідовність, 

самостійність – несамостійність, критичність – некритичність, гнучкість – негнучкість, швидкість – повільність). 
Розкрийте поняття про інтелект  
 
Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та  описовими тлумаченнями їхніх значень.  

Операції 
мислення 

Тлумачення понять 

А  самостійність 
 

Б  глибина 
 

В гнучкість 
 

Г критичність 
 

Д  широта 
 

Е  усвідомленість 
 

Ж  активність 
 
К економність  

 

1  енергійність, рішучість у процесі розв'язування проблем, завдань  
 
2  об'єктивне оцінювання своїх і чужих думок;  
 
3 уміння долати бар'єр минулого досвіду (знань), відходити від звичних шляхів 
розмірковування, розв'язувати суперечність між наявними знаннями і вимогами 
проблемної ситуації, відшуковувати оригінальні способи розв'язування проблеми  
 
4  виявляється в залученні до розв'язування задачі необхідних засобів і знань, що не 
даються безпосередньо в умовах задачі,  а взяті з інших сфер знань, наук тощо  
 
5  здатність виокремлювати суттєві ознаки при вивченні нового матеріалу і розв'язуванні 
задач, узагальнювати їх, заглиблюватись у сутність виучуваного  
 
6  здатність передавати у словах, графіках, схемах, моделях мету  і результат мислення  
 
7 це важлива риса творчого продуктивного мислення, що сприяє виникненню оригінальних 
задумів  
 
8 здатність розв'язувати проблему найкоротшим шляхом, відсутність непродуктивних 
суджень, які не наближають до розв'язку, а породжують нов і проблеми  

 

Відповідь:    А ____,  Б ____, В_____,  Г____ , Д ____, Е ____ , Ж ____ , К ____ , 
 
Крок 2.  
На думку Дж. Гілфорда, творче мислення є оригінальним – людина шукає власне розв'язання проблем; гнучким – 

людина вміє при потребі змінити свою попер едню думку, по-новому підійти до розв'язання наболілих питань; глибоким – 
людина вміє бачити нові, приховані від сприйняття проблеми задачі.  

А яку назву має такий стан, при якому людина відмовляється від власної думки, поглядів, а приймає думку більшості?  
 

Крок 3.  
Про які індивідуальні особливості мислення  йдеться у наведених цитатах  
1. Народне прислів'я свідчить: "Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже".  
Ця приказка про: а)  конформність;  б) аналітичність; в) логічність думок ; г) винахідливість; д) упертість 
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Крок 4.  
Один з прихильників М. Твена вирішив написати йому листа, але не знав адреси, тому підписав конверт так: "Марку 

Твену. Бог знає куди". Лист відшукав знаменитого Марка Твена. Прихильник отримав відповідь: "Бог знав. Дя кую. Марк 
Твен". 

Про яку індивідуальну  особливість мислення письменника це свідчить?Чому?  
А конформність  
Б аналітичність, логічність думок  
В винахідливість 
Г упертість  
 
 

Крок 5.  
Академік Ландау мав не дуже привабливу зовнішність, але вмів дотепно знайомит ися з прекрасною половиною. 

Підходив до жінки, поплескував її по плечі й запитував: "Чи можна з вами познайомитися?". Особа оглядалася й обурюва -
лася: "Ви що, дурень?" "Ні, я академік Ландау", – лунало у відповідь. Це мало, як ви розумієте, грандіозний еф ект.  

Про яку індивідуальну  особливість мислення ученого це свідчить? Чому?  
А логічність думок  
Б критичність мислення  
В дотепність 
Г самостійність  мислення 

 

Крок 6.  
Одного невиправного злодія засудили до кари смерті. Перед стра тою він просив дозволу у Фрідріха II – короля 

прусського – самому вибрати вид покарання. Король погодився. Тоді засуджений ска зав, що хоче вмерти від глибокої 
старості. Фрідріх II розсміявся і дарував йому життя.  

Про яку індивідуальну  особливість мислення злодія це свідчить? Чому?  
А логічність думок  
Б кмітливість 
В критичність мислення  
Г самостійність  мислення 
 

Крок 7.  
Французький філософ Ф.Ларошфуко казав: "Якщо ви хочете мати ворогів, дайте друзям відчути вашу перевагу над 

ними, а якщо ви хочете мати друзів, дайте їм можливість відчути їхню перевагу над вами".  
Про що говорив філософ? Поясніть.  
А аналітичність думок  
Б критичність мислення  
В розсудливість  
Г самостійність  мислення 
 
Крок 8.  
Якось Б.Шоу отримав листа такого змісту: "Я – найкрасивіша жінка Англії. Ви – наймудріший чоловік. Нам варто було 

б народити дитину". Б.Шоу не хотів образити жінку, а тому відповів: "Я боюся, що дитина успадкує мою красу і ваш 
розум".  

Про що говорив філософ? Поясніть.  
 

 

Крок 9.  
Найбільш розповсюджений розподіл стилів мислення – розподіл на "теоретиків" ("класиків") і "емпіриків" 

("романтиків"). Нижче  наведені характеристики тих і інших. Визначте, де мова йде про "теоретиків", а де – про 
"емпіриків". 

1. Їх відрізняють велика спостережливість, допитливість, віртуозне використання порівняльного ан алізу.  
2. Вони вважають, що відкриття позначаються яскравими спалахами уяви.   
3. З їхнього погляду, те, що не  спостерігається в досвіді, не можна використовувати в науковому міркуванні.  
4. Цінність їх у тім, що зроблені ними відкриття є вихідною інформацією для наукового прориву, реалізованого 

іншими.       
5. Їхня сильна сторона – аналітичність, раціональність мислення, невисока емоційність.  
6. Вони визнають наукою тільки встановлення зв'язків між безпосередньо вимірюваними величинами.  
7. Вони спрямовуються в прорив, позначений зусиллями інших, і роблять результат доказовим і переконливим для 

інших. 
8. Коли в матеріалі є "біла пляма", вони заповнюють відсутні деталі гіпотезою, що спирається на інтуїцію.  
9. Слабкість їх – у зайвій, часто необґрунтованій довірливості до знайдених закономірностей.  
10. Вони менш спостережливі, ніж інші, але й не настільки довірливі  
 

Папка І.8. Розвиток мислення. Активізація мислення в навчальній діяльності  

Розкрийте процес розвитку мислення в онтогенезі.  
Які ви знаєте способи активізації мислення.  
 
Бліц 
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Мислення має соціальну природу.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Мислення  здійснює у процесі пізнання перехід від явища до його сутності.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Швидкість розуму залежить від квапливості думки. Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Фантазія без розуму створює страховиська.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Думку можна виразити не тільки мовою.  Так чи ні? А. Так. Б.  Ні. 
Продовженням мозку є рука.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Мислення не пов’язане із розумінням.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Мисленнєва діяльність не завжди виявляється продуктивною.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
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ДОДАТОК 

МИСЛЕННЯ 
 

 
1. Поняття про мислення як вищу форму 

пізнавальної діяльності. Основні функції мислення   
 
Мислення – вища форма психічного відображення. 

Це пізнавальний процес опосередкованого й 
узагальненого відображення людиною предметів і явищ 
об'єктивної дійсності у їхніх істотних властивостях, 
зв'язках та відношеннях у ході аналізу і синтезу, що 
виникає з чуттєвого пізнання на основі практичної 
діяльності.  

Пізнання починається із відчуття та сприймання. 
Інформація, сприйнята за допомогою органів чуттів, 
узагальнюється, осмислюється, тобто є матеріалом 
розумової діяльності. Мислення через відчуття і 
сприймання пов'язане із зовнішнім світом.  Через це 
його називають опосередкованим відображенням. У ході 
мислення здійснюється більш глибоке пізнання світу, 
людина виходить за межі чуттєвих вражень і пізнає такі 
предмети і явища, зв'язки між ними, які безпосередньо 
не сприймаються (ультразвук, радіація, існування 
елементарних часток). Через узагальнення людина 
пізнає внутрішню сутність предметів і явищ, їх зміст.  

Мислення має активний, дійовий і цілеспрямований 
характер. Мислення нерозривно пов'язане з мовою та 
мовленням. Мислення у своїй вищій формі відбувається 
у поняттях (абстрактно-логічне мислення), але воно 
може відбуватися і в образах (наочно-образне мислення) 
і навіть у діях, що виявляють себе в русі (наочно-дійове 
мислення).  

 
Осно вні  фу нкці ї  мислення  
Розуміння – це здатність осягнути сутність і 

значення того, що є предметом мислення. Пов’язане зі 
знанням, але не зводиться до нього. Знання, які людина 
отримує через органи чуття та логічним шляхом, 
становлять змістовий бік мислення. Розуміння ж є 
процесом людського мислення, спрямоване на розкриття 
об’єктів у їх істотних зв’язках з іншими об’єктами, 
пов’язане із включенням нового знання в суб’єктивний 
досвід людини. 

Розв’язання проблем і задач.  Мислення виникає тоді, 
коли суб'єктивного досвіду для досягнення мети не 
вистачає, тобто в проблемній ситуації. Першим кроком 
до розв’язання задачі є усвідомлення і формулювання 
питання й проблеми. Усвідомити і сформулювати 
питання - це вже певний крок до розв'язання проблеми. 
А розуміння того, що відомо і що потрібно шукати, 
свідчить про перетворення проблемної ситуації на 
задачу. Уміння знайти зв'язок відомого і невідомого в 
задачі означає знайти спосіб її розв'язання.  

Цілеутворення означає, що постановка загальної, 
проміжної та кінцевої мети є цілеутворювальним 
процесом, що відбувається у мисленні.  

Рефлексію розглядають як діяльність суб'єкта, що 
спрямована на усвідомлення способів і дій його 
пізнання. Самопізнання виконує регулювальну функцію 
щодо поведінки або діяльності суб'єкта. (В.Д. 
Шадриков).   

2. Теорії мислення 
 
Питання про те, що таке мислення та яку роль воно 

відіграє у пізнанні і діяльності людини, цікавило 
людство здавна. Так, ще за античності виникло 
розмежування діяльності органів чуття та діяльності 
мислення (Геракліт Ефеський – V ст. до н.е.; Парменід - 
V ст. до н.е.; Платон – IV ст. до н.е.).  

Асоціаністична теорія. Перші уявлення про 
універсальні закономірності психічного життя 
пов'язували з утворенням зв'язків (асоціацій). У XVII ст. 
вважали, що зв'язок, ланцюжок уявлень утворює дум ку. 
Розвиток мислення – це процес нагромадження 
асоціацій. Ланцюжок мимовільних образів -уявлень 
брали за основу будь-якого розумового процесу.  

Мислення часто ототожнювали з логікою, виділяли 
поняттєво-теоретичне мислення, яке часто неправомірно 

називали логічним. До інтелектуальних здібностей у той 
час відносили "світоспоглядання", логічні міркування та 
рефлексію (самопізнання).  

Вюрцбурзька школа.  На відміну від асоціанізму, 
представники Вюрцбурзької школи (О. Кюльпе, М. Ах, 
К. Марбе та ін.) розглядали мислення як внутрішню  дію 
(акт). Механізмом розвитку думки вважали процес 
виявлення відношень між думками. Завдання розглядали 
як детермінанту мислення – роботи "Я". У контексті 
мислення як процесу розв'язування задач розрізняли 
мислення і розумову діяльність.  

Вюрцбурзька школа виокремила мислення у 
самостійну діяльність, але відірвала його від практичної 
діяльності, мови та чуттєвих образів. Прикладом 
послідовного ідеалізму може бути таке міркування 
одного з представників цієї школи: "Ми не тільки 
скажемо: мислю - означає існую, а також: світ існує, як 
ми його встановлюємо та визначаємо".  

Гештальтпсихологія.  Представники гештальтпси-
хології (М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка, К. 
Дункер) започаткували новий підхід до мислення, 
розглядаючи його як акт переструктурування ситуаці й. 
Первинним змістом будь-якого психічного процесу вони 
вважали цілісні утворення - конфігурації, форми, або 
"гештальти". Мислення характеризували як раптове, не 
підготовлене аналітичною діяльністю, спрямованою на 
вирізнення суттєвих ознак проблемної ситуації. 

М. Вертгеймер, К. Дункер зазначають, що 
розв'язування задачі полягає в тому, що окремі елементи 
проблемної ситуації починають сприйматись у новому 
гештальті, у нових відношеннях; тобто проблемна 
ситуація переструктуровується, її елементи виявляють 
нові ознаки та відношення. Сам процес розв'язування 
задачі спрямований на відкриття нової властивості 
об'єкта, що існує у певній системі відношень з іншими 
елементами задачі. Розв'язок задачі настає як гештальт, 
як цілісне утворення, що становить певний крок у цьому 
процесі. 

Біхевіоризм.  Напрям започаткував Дж. Уотсон на 
початку XX ст. Він розширено трактував мислення, 
ототожнював його з внутрішнім мовленням або із 
засобами невербальної комунікації. Виділяв три форми 
мислення: 1) просте розгортання мовленнєвих навичок; 
2) розв'язування задач не нових, але таких, що зрідка 
трапляються; 3) розв'язування складних задач, що 
вимагають словесного вираження міркування перед 
виконанням певних дій. 

Психоаналіз.  Мислення розглядається у психоаналізі 
як мотиваційний процес. 3. Фройду належить робота з 
психології мислення "Дотепність та її відношення до 
несвідомого". У ній "дотепність" пояснено як вияв 
творчого мислення. В основі її лежать несвідомі первин -
ні мотиви. Виникає дотепність та її результати в обхід 
незадоволення первинних потреб, тобто творчість є 
сублімованим задоволенням цих потреб. Мисленнєва 
діяльність може відбуватися під впливом несвідомого 
мотиву або його замінника - бажаного мотиву.  

Психоаналіз лише частково торкнувся проблеми 
зв'язку мислення з мотивами. Питань, як впливає 
мотивація на організацію, будову мисленнєвої 
діяльності, не вивчали.  

Теорія мотивації.  Згідно з когнітивною теорією 
мотивації, мотивація поведінки людини йде від 
пізнання, відповідно до нього. У межах цієї теорії 
вивчають зв'язок мислення з рівнем домагань та вплив 
на цей процес мотивації досягнення. Теорія мотивації 
досягнення пояснює реальний мотив як продукт 
інтеграції або навіть конкуренції двох тенденцій: суб'єкт 
боїться невдач та прагне пережити задоволення від 
успіху. На процес пізнання впливають різні мотиви, 
їхню ієрархічність вивчає пізнавальна теорія мотивації.  

Гуманістична психологія.  Досліджує мотиви 
самоактуалізації. Розпочав вивчення цих мотивів ще К. 
Юнг, проте глибше аналізував А. Маслоу. У переліку 
рис особистості, яка самоактуалізується, є чимало таких, 
що стосуються мислення (ефективність сприйняття 
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дійсності, комфортне ставлення до реальності, постійна 
поява нового у розумінні того, що відбувається, почуття 
гумору тощо). Отже, дослідники, аналізуючи мотиви 
самоактуалізації, простежують їхній вплив на мислення.  

Операціональна концепція інтелекту.  Ж. Піаже 
розглядає мислення як біологічний процес. Він 
використовує поняття інтелект, а не мислення. Для Ж. 
Піаже характерним є генетичний підхід до розв'язання  
проблем інтелекту. Згідно з теорією Піаже, у цьому 
процесі може бути виділено п'ять стадій (або п'ять 
етапів у побудові операцій).  

1. Стадія сенсомоторного інтелекту (від 8-10 місяців 
до 1,5 р.). 

2. Символічний, або допонятійний інтелект (від 1,5 -2 
років до 4 років).  

3. Стадія інтуїтивного (наочного) інтелекту (від 4 до 
7-8 років). 

4. Стадія конкретних операцій (з 7 -8 років до 11-12 
років). 

5. Стадія формальних операцій, або рефлексивний 
інтелект (з 11-12 до 14-15 років). 

Теорія онтогенетичного розвитку мислення. У 20-
40 pp. XX ст. Л.С. Виготський, O.P. Лурія, О.В. 
Запорожець, П.П. Блонський досліджували розвиток 
мислення у дітей, зокрема їхній інтелект і мовлен ня. 
Особливо важливий внесок у теорію онтогенезу 
мислення зробили дослідження Л.С. Виготського  та його 
послідовників. Розвиток мислення вони розглядали як 
процес засвоєння дитиною суспільно-історично 
вироблених розумових дій та операцій. Цим процесом 
можна активно і планомірно керувати (П.Я. Гальперін).  

Теорія мислення як системи опрацювання 
інформації. З появою електронно-обчислювальних 
машин виникло розуміння мислення як системи 
опрацювання інформації (А. Ньюелл, Г. Саймон, М. Мін -
ський, Дж. Маккарті, Д. Міллер, Ю. Галантер, К. 
Прібрам). Головним завданням було простежити рух 
потоку інформації в "системі" (тобто в мозку). 
Основними поняттями цього підходу є ті, що стосуються 
когнітивної діяльності: інформація, вхід, перероблення, 
кодування і підпрограма.  

Особливого значення збиранню інформації про 
ознаки елементів проблемної ситуації надавали В.М. 
Пушкін, O.K. Тихомиров та ін.  

Діяльнісна теорія мислення.  У контексті 
відношення мислення до об'єктивної реальності його 
розглядають як процес та як діяльність (О.М. Леонтьєв, 
В.В. Давидов, В.Л. Поплужний, O.K. Тихомиров). Цей 
підхід уможливив збагачення психології мислення 
даними про значення мотивації, емоцій, цілеутворення в 
мисленнєвій діяльності; залежність мисленнєвих дій від 
цих компонентів; роль контролю за мисленням, оцінного 
ставлення до свого мислення тощо.  

Діяльнісний підхід дає змогу розглядати мисленнєву 
діяльність як умову самоздійснення особистості.  Учені 
дійшли висновку, що досягти самоздійснення 
особистості в мисленнєвому процесі можна через 
самостійне виявлення нею рефлексивних зусиль (І.М. 
Семенов, Ю.С. Степанов).   
 

3. Мислення як процес.  Мисленнєві процеси та 
операції, їхня характеристика  

 
Мисленнєві (розумові операції) – порівняння, аналіз, 

синтез, абстрагування, систематизація, класифікація, 
узагальнення, конкретизація. Вони взаємодіють між 
собою, а також спрямовані на розпізнавання об'єктів та 
контроль  за виконанням перетворюючої функції 
мисленнєвої діяльності.  

Порівняння –  пізнаються схожі та відмітні ознаки і 
властивості об'єктів. Порівнянню належить важлива 
роль у розкритті істотних ознак предметів.  

Аналіз – це уявне розчленування об'єктів свідомості, 
відокремлення в них частин, ознак і властивостей.  

 Синтез – це уявне поєднання окремих частин, ознак 
і властивостей об'єктів в єдине, якісно нове ціле.  

Синтезувати можна елементи, думки, образи, 
уявлення.   

Абстрагування –  уявне відокремлення одних ознак і 
властивостей предметів від інших і від самих предметів, 
яким вони властиві.  

Узагальнення – це продовження і поглиблення син-
тезуючої діяльності мозку за допомогою слова.  

Класифікація –  відокремлення та подальше 
об'єднання об'єктів на основі спільних істотних ознак.  

Систематизація –  упорядкування знань на підставі 
гранично широких спільних ознак груп об'єктів.  

 
4. Логічні форми мислення як продукти 

мисленнєвого процесу 
Результати процесу мислення (думки) існують у 

формі понять, суджень, міркувань, умовиводів.  
Поняття – це думка, в якій відображаються суттєві, 

особливі ознаки предметів та явищ. Наприклад, поняття 
«дерево» (живе, коріння, стовбур, листя, крона); «стіл» 
(кришка, ніжки, дерев'яний). Поняття охоплює 
сукупність суттєвих знань про предмет чи явище. Воно 
характеризується змістом – сукупністю суттєвих 
властивостей, якими володіють зараховані до поняття 
предмети. Наприклад, поняття «Марс» об'єднує такі 
ознаки: «планета Сонячної системи», «кулеподібна 
форма», «обертається навколо Сонця».  

З поняттям здійснюють різні розумові операції, най -
важливіші з яких – узагальнення та обмеження. Сфор -
мулювати узагальнене поняття – це відшукати залежні 
від нього поняття (узагальнене поняття «меблі» – родове 
поняття «стіл»). Обмежити поняття – означає підшукати 
до нього більш часткове (щоб обмежити поняття «стіл», 
потрібно підібрати видові поняття «письмовий стіл»,  
«обідній стіл»).  

Судження – це форма думки, в якій виражається 
зв'язок між предметами та явищами дійсності або між їх 
властивостями та ознаками («Іван вищий за Петра»). 
Утворюються вони безпосередньо, коли ідеться про те, 
що людина сприймає («За вікном гріє сонце»), а також 
опосередкованим міркуванням («Дерево у воді не тоне. 
Цей предмет виготовлений із дерева. Він не тон е у 
воді»). Судження бувають правильними і хибними. 
Правильність їх перевіряється логічно і практично. 
Деякі помилкові судження функціонують тисячоліття ми 
(«Сонце обертається навколо Землі»).  

Умовивід – форма мислення, у процесі якого людина, 
зіставляючи та аналізуючи різні судження, виводить із 
них нове (висновок, наслідок). Умовиводи можуть бути 
індуктивними та дедуктивними. В індуктивному 
умовиводі з поодиноких фактів, посилань виводять 
загальне правило, роблять висновок («Італія – 
республіка, Португалія – республіка, Фінляндія – рес-
публіка, Франція – республіка. Італія, Португалія, 
Фінляндія, Франція – західноєвропейські країни. Деякі 
західноєвропейські країни –республіки»). У дедуктивних 
умовиводхх із загальних тверджень виводять поодинокі 
(«Якщо йде дощ  – земля мокра. Іде дощ. Отже, земля 
мокра»). 

Одним із поширених видів дедуктивного умовиводу 
є силогізм – умовивід, у якому з двох суджень 
одержують третє – висновок, зумовлений ними («Усі 
види мистецтва емоційні. Музика  – вид мистецтва. 
Отже, музика – емоційна»). Якщо вихідні судження 
істинні, то за дотримання логічних законів висновок 
завжди істинний. Силогізми бувають помилковими за 
наявності помилок у засновниках, посиланнях («Усе, що 
добре для фірми, добре для її працівників. Зменшення 
платні працівникам – добре для фірми. Отже, зменшення 
зарплати добре для працівників»). Джерелом помилки є 
неправильність вихідної тези. Із таких тверджень часто 
роблять помилкові висновки. 

 
5. Види мислення, їхні особливості та характер 

взаємодії. Особливості педагогічного мислення  
 
За формою або змістом: наочно-дійове, наочно-

образне, абстрактно-логічне. За характером 
розв'язування задач: теоретичне, практичне. За ступенем 
розгорнутості: дискусійне, інтуїтивне. За ступенем 
оригінальності: репродуктивне (відтворювальне), творче 
(продуктивне).  
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Наочно-дійовим мисленням називають його вияви, 
які відбуваються в ситуації сприймання конкретних 
об'єктів і діяння з ними. Ця форма мислення найбільш 
притаманна дітям до 3 років, коли вони граються з 
предметами: будівельним матеріалом, кубиками, 
ламають, розбирають іграшки тощо. Тобто дитина 
мислить діючи.  

Наочно-образне мислення – розумовий процес 
безпосередньо пов'язаний зі сприйняттям мислячою 
людиною оточуючої дійсності. У простій формі наочно-
образне мислення виявляється в дошкільнят у віці 4-7 
років. Тут практичні дії ніби відходять на другий план, 
і, пізнаючи об'єкт, дитині необов'язково брати, 
торкатися його руками, але їй необхідно чітко 
сприймати й наочно уявляти цей об'єкт. Саме наочність 
є характерною особливістю мислення дитини в цьому 
віці. Наочність ніби випереджає мислення.  

Словесно-логічне, або абстрактне, мислення  
здійснюється у словесній формі за допомогою понять, 
які не мають безпосереднього чуттєвого підґрунтя, 
властивого сприйманням та уявленням .   

Логічне мислення  – обґрунтоване, мотивоване, 
доказове, несуперечливе мислення, яке, виходячи з 
правильних вихідних позицій і суджень, веде до 
правильних, об'єктивних висновків. 

Інтуїтивне мислення  протікає дуже швидко, 
згорнуте в часі, не має чітко виражених етапів, 
мінімально усвідомлюване.  

Продуктивне мислення  – це психологічна основа 
людської творчості, джерело інновацій у всіх сферах 
діяльності людини. 

 
Особливості педагогічного мислення   
Особливості педагогічного мислення проаналізовано 

у книзі М.В. Савчина, який підкреслював, що успішне 
розв'язання вчителем педагогічного завдання 
відбувається завдяки розвиненому професійному 
мисленню, характерна особливість якого виявляється у 
яскраво вираженому практичному спрямуванні. 
Педагогічне мислення забезпечує аналіз конкретних 
педагогічних ситуацій і перспектив їх розвитку, 
постановку проблем у конкретних умовах діяльності, 
створення планів їх розв'язання, регулювання процесу 
здійснення запланованого, оцінку одержаних 
результатів.  

Учений проаналізував  основні ознаки стилю суча-
сного педагогічного мислення, а саме:  

1) об'єктивність – неупередженість в аналізі освітніх 
процесів, відсутність схильності розглядати події крізь 
призму власних інтересів і потреб;  

2) активність – інтелектуальна ініціатива (прогнозу-
вання, планування, розв'язання проблемних ситуацій, 
планування дій, що змінюють ситуацію, спрямовують її 
розвиток тощо);  

3) різнобічність – орієнтація на всі аспекти 
проблеми, аналіз ситуації в різних проекціях і 
площинах, мисленнєвий експеримент;  

4) критеріальність – визначеність, структурованість 
педагогічного мислення, його «поняттєва 
забезпеченість»;  

5) інтегративність – розгляд кожного факту, явища, 
ситуації в контексті провідних зв'язків, стійких або 
ситуативних відносин, побудова гнучких інтегративних 
моделей; 

6) системність – спрямованість на формування 
системного уявлення про педагогічний об'єкт, з'ясування 
його структури і зв'язків, відсутність еклектичності;  

7) комплексність – уміння долати міжпредметні 
бар'єри, орієнтуватися на міждисциплінарне пізнання і 
перетворення педагогічної дійсності;  

8) вірогідність – розуміння відносності розгляду 
педагогічних явищ, усвідомлення того, що вони 
реалізуються не лінійно (як закон), а вірогідно (як 
тенденція);  

9) ієрархічність – охоплення не лише загальної суті, 
але і структури педагогічних явищ, вмотивоване 
рангування їх елементів;  

10) домінантність – спрямованість на виокремлення 
головного в сукупності педагогічних явищ, у зв'язках 
між ними; 

11) перспективна спрямованість – врахування 
перспективи, що надає сенсу вчинкам і діям, єдиної 
логіки діяльності вчителя;  

12) аналітичність – з'ясування суті подій, 
забезпечення точності і чіткості їх розгляду;  

13) логічна строгість, несуперечливість – відсутність 
спотворень, зміщень смислів і значень у побудові 
мисленнєво-мовленнєвих моделей, недопущеність 
типових логічних помилок, вербальної агресії;  

14) критичність і самокритичність – здатність об'єк-
тивно, неупереджено розуміти себе самого, уникати 
педагогічних помилок    

 
6. Мислення як діяльність. Процес розв'язання 

задач 
Необхідно розрізняти проблемну ситуацію та задачу.  
Проблемна ситуація  – це психічний стан, який 

виникає в людини тоді, коли набуті нею знання не 
забезпечують виконання потрібної дії і є необхідність у 
нових умовиводах, відповідно до нових умов. Тобто 
проблемна ситуація означає, що в процесі діяльності 
людина наштовхнулася на щось невідоме. Проблемна 
ситуація – це незрозуміле та малоусвідомлене враження 
(«щось не так», «щось не те»). Проблемна ситуація – 
конфлікт між обставинами й умовами, між знаннями та 
можливостями, якими володіє людина, і тими, яких 
прагне досягнути.  

Усвідомлення проблемної ситуації є першим етапом 
її розв'язання. На другому етапі відбувається 
відокремлення відомого й невідомого. Унаслідок цього 
проблемна ситуація перетворюється на задачу.  

Задача – це усвідомлена мета, сформульована 
проблема.  

При виникненні проблемної ситуації мислення є 
завжди, а при розв'язанні задач – процесів мислення 
може й не бути. «Два помножити на два» – це задача, 
але для свого розв'язання вона не потребує мислення.  

Будь-яка мисленнєва діяльність розпочинається із 
запитання, ініціатором якого може бути сама людина або 
хтось інший, наприклад, учитель. Мислення виявляється 
тільки тоді, коли в людини немає готової відповіді на 
поставлене запитання. Проблема, запитання повинні 
бути чітко усвідомлені, інакше не буде над чим думати.  

Розв'язання мисленнєвих задач складається з п'яти 
етапів: 

1. Чітке усвідомлення запитання задачі, того, що 
шукають. 

2. Аналіз даних задачі. Дані зіставляються із 
запитанням, співвідносяться з досвідом і знаннями.  

3. Центральний етап – знаходження способу, 
принципу її розв'язання. Ідея його виникає як здогад, 
припущення або гіпотеза.  

4. Розв'язання задачі – знаходження шуканого, 
одержання відповіді на запитання задачі. Розв'язання 
задачі може відбуватися по-різному: методом спроб і 
помилок, шляхом використання алгоритму, за 
допомогою інтуїції.  

5. Перевірка правильності розв'язання задачі. Вона 
може здійснюватися практично й логічно.  

Мислення та розв'язання задач тісно пов'язані. Але 
їх не можна ототожнювати, убачаючи в мисленні лише 
розв'язання задач. Воно необхідне і для самої 
постановки задачі, і для усвідомлення нових проблем. 
Мислення потрібне також для засвоєння знань, 
розуміння тексту під час читання та в багатьох інших 
випадках, зовсім нетотожних розв'язанню задач.  

Мисленнева діяльність не завжди виявляється 
високоорганізованою і продуктивною. Нерідко не 
вдається знайти розв'язок задачі, дійти до нього прямим 
шляхом. Причинами цього можуть бути:  

1) невідповідне, неточне бачення ситуації. Часто 
людині перешкоджає відсутність бачення , розуміння 
основних передумов досягнення результату. Спочатку 
вона ніби бачить усю ситуацію, але часто це бачення 
виявляється невідповідним, неточним, надто загальним 
чи надмірно зосередженим на деталях;  
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2) спокуса швидкого об'єднання аспектів, проблем. 
Наявність у задачі нечітко усвідомлених проблемних 
питань негативно позначається на баченні цілого, 
нав'язує вузький погляд на проблему, непродуктивно 
фокусує його;  

3) суб'єктивні труднощі і проблеми. Це насамперед 
сильні переживання, які суттєво погіршують здатність 
людини спокійно думати, унаслідок чого предмети та їх 
властивості сприймають у зміненому значенні. Пози -
тивні емоції (не дуже сильні) значно поліпшують 
можливості мислення; 

4) домінування у процесі розв'язування задачі «Я» 
людини, неконтрольоване прагнення завжди мати рацію. 
Така людина не залежить ні від актуальної пі знавальної 
ситуації, ні від законів логіки, бо в центрі її – власне Я. 
 

7. Індивідуальні відмінності в мисленні людини та 
її інтелект 

Індивідуальні особливості мислення  залежать від 
співвідношення в ньому чуттєвого і мислительного, 
образу й слова; співвідношення аналізу й синтезу в 
мисленнєвому процесі; типологічних особливостей 
нервової системи, які характеризуються силою, 
врівноваженістю, рухливістю процесів збудження і 
гальмування.  

До індивідуальних особливостей мислення належать  
самостійність, критичність, гнучкість, глибина, широта, 
послідовність, швидкість.  Самостійність – вміння 
побачити і сформулювати нову проблему без сторонньої 
допомоги; осмислити і використати суспільний досвід, 
при цьому бути незалежним у своїх поглядах, сміливо 
висловлювати думку.  Наслідувальність розуму 
виявляється в постійному копіюванні відомих способів 
міркування, у відсутності потреби зробити самостійні 
кроки у розв'язанні проблеми. Гнучкість – вміння 
змінити спосіб вирішення проблеми, якщо він не 
задовольняє умову. Людина з гнучким розумом уміє 
розглядати всі, навіть суперечливі точки зору, зважувати 
їх істинність. Протилежною цій якості є інертність 
розуму, що виявляється у малорухомості мислення, у 
здатності мислити лише звичним способом, лише за 
звичною схемою.  Аналітичність, логічність думок – 
уміння виділяти істотне й узагальнювати, послідовно та 
чітко приймати рішення, доречно висловлюватися.  
Розсудливість – вміння оцінити ситуацію, відповідно до 
цього будувати свою поведінку.  Винахідливість – 
уміння знайти вихід з будь-якої ситуації, розв'язати 
будь-яку проблему.   

Глибина думки – здатність детально аналізувати, 
порівнювати та знаходити істотне, здійснювати 
різносторонній підхід до розв'язання проблеми, 
аргументувати її рішення і не обмежуватися вузьким 
колом ідей. Поверховість розуму – протилежна якість, 
що виявляється у вирізненні поверхових, несуттєвих, 
випадкових особливостей та зв'язків між ними, на основі 
яких не можна зробити правомірних висновків. Широта 
мислення – здатність охопити широке коло питань у 
різних галузях знання та практики. Широта мислення є 
показником ерудованості особистості, її інтелектуальної 
різнобічності.  

Послідовність мислення  виявляється в умінні дотри-
муватися логічної наступності при висловлюванні 
суджень, їх обґрунтуванні. Послідовним можна назвати 
мислення людини, яка суворо дотримується теми 
міркування, не відхиляється в бік, не “перестрибує” з 
однієї думки на іншу, не змінює предмет міркування.  
Швидкість мислення  – це здатність швидко розібратися 
у складній ситуації, обдумати правильне рішення й 
прийняти його.  Критичність мислення  – здатність 
суб'єкта пізнавальної діяльності не потрапляти під вплив 
чужих думок, об'єктивно оцінювати позитивні та 
негативні аспекти явищ чи фактів, виявляти цінне та 
помилкове в них.  
 

 
 
 
 
 

8. Розвиток мислення. Активізація мислення в 
навчальній діяльності 

 
Розвиток мислення школярів різних вікових  груп 
 
Першим видом мислення в онтогенезі є наочно-

дійове, що спирається на предметну діяль ність дитини. 
Провідною умовою розвитку мислення виступає пред -
метна діяльність дитини, прагнення її до вирішення 
виникаючих практичних завдань. У ранньому віці 
починають складатися розумові операції. Пізнання 
дійсності у дошкільника відбувається у наочно-образній 
формі, з'являється міркування (розгорнений розумовий 
процес), планування, бурхливо розвиваються розумові 
операції. 

З початком шкільного навчання пізнавальний досвід 
дитини набуває якісно нової структури,  дитина 
користується низкою способів розумової діяльнос ті, 
серед яких: самостійне формулювання запитань -
проблем; пошук відповіді на них з опорою на 
міркування вголос, з використанням порівняння й 
узагальнення, аналогії; висування можливих варіантів 
рішення, аргументів; обґрунтування висновків.  

Особливості мислення молодших школярів:  1) З 

початком навчання в структурі мислення дитини зростає 
значущість абстрактних компонентів порівняно з 
конкретно-образними; 2) відбувається поступове 
зростання рівня системності та критичності мислення, 
що призводить до спроможності молодшого школяра 
розв'язувати інтелектуальні завдання, які вимагають 
кількох логічно пов'язаних розумових дій; 3) 
розвивається здатність учня  підходити до вирішення 
практичного завдання у внутрішньому плані за 
допомогою формулювання, без звернення до практичних 
дій;  4) здійснюється подальший розвиток розумових 
операцій, що призводить до появи у школяра 
дедуктивного мислення, вміння узгоджувати свої думки 
між собою і усувати суперечності у своїх міркуваннях, 
приходячи до правильних висновків; 5) дитина починає 
оволодівати засобами свідомого, довільного аналізу, 
синтезу, порівняння. Мисленнєві дії  поступово стають 
свідомо контрольованими актами. 

Особливості мислення підлітків : 1) розвиваються 
словесно-логічне мислення, монологічне, діалогічне і 
писемне мовлення, відбуваються становлення 
довільності пізнавальних процесів, вироблення 
індивідуального стилю інтелектуальної діяльності; 2) 
поглиблюється зміст мислення,  удосконалюються його 
засоби, формуються розгорнені міркування і умовиводи, 
а з недостатньо усвідомлених і мимовільних вони 
стають довільними і свідомо регульованими;  3) підліток, 
абстрагуючись від світу конкретного, наочного 
матеріалу, міркує в суто словесному плані. Основним 
інтелектуальним новоутворенням даного періоду є 
здатність до роздумів за допомогою вербально 
сформованих гіпотез, а не маніпулювання з конкретними 
предметами. Мислення стає менш предметним і 
наочним; 4) хоча абстрактне мислення підлітка 
перебуває в стадії його становлення, рефлексивність 
мислення дозволяє підлітку аналізувати абстрактні ідеї. 
З конкретно-понятійного мислення підлітка поступово 
стає абстрактно-понятійним; 5) виявляється здатність 
оперувати гіпотезами  при вирішенні інтелектуальних 
завдань; можливість аналізувати абстрактні ідеї, шукати 
помилки і логічні протиріччя в абстрактних судженнях; 
6) у підлітків поступово формуються такі якості 
мислення як послідовність, гнучкість, точність, 
самостійність і критичність. Самостійність мислення 
проявляється  в спроможності підлітка розв'язувати 
задачі, доступні для учнів даного віку, без сторонньої 
допомоги розбиратися у нових фактах, явищах, подіях, 
спираючись на нові знання. Самостійність тісно 
пов'язана з критичністю. 

Основна особливість розумової діяльності учнів 
середніх класів – підвищення з кожним роком 
спроможності до абстрактного мислення, зміни 
співвідношення між конкретно-образним й абстрактним 
мисленням на користь останнього.  



Емілія Гуцало.   Основи психологічної компетентності майбутнього педагога:  Практикум 
 

 
 

46 

Особливості мислення старшокласників: 1) 
домінування словесно-логічного типу мислення, його 
варіативність; 2) перехід до вищих рівнів 
абстрагувального та узагальнювального мислення  3) 
учні засвоюють багато наукових понять, навчаються 
використовувати їх в процесі вирішення різних задач. 
Це означає сформованість у них теоретичного,  або 
словесно-логічного, мислення.  Завдяки цьому процес 
міркування стає економнішим і продуктивнішим; 
формується система взаємопов'язаних узагаль нених і 
образних операцій; 4) істотну роль у розумовій 
діяльності старшокласників починають відігравати 
наукові гіпотези, пошукові міркування. Розвивається 
здатність міркувати, обґрунтовувати свої судження, 
доводити істинність висновків, контролювати процес 
міркування, переходити від розгорнених до згорнених 
його форм. Процес міркування стає економнішим і 
продуктивнішим.   Мислення стає часто дедуктивно -
гіпотетичним.  

 
Способи активізації мислення школярів у навчальній 

діяльності: 1) зміцнення мотивації. Якщо завдання 
визначене власними інтересами, то воно більш сильно 
спокушає до розв’язання. Проте, занадто сильна 
мотивація гальмує мисленнєві дії; 2) переформування – 
погляд на проблему з нової точки зору, наприклад, 
конкретизувати, знайти часткове розв’язання,  
спростити, використати аналогію; 3) чітке усвідомлення  
умови завдання, визначення меж того, що відомо, а що 
ні, якої саме інформації не вистачає, і як її можна 
знайти; 4) при вирішенні задач творчого характеру 
давати учням більше часу і орієнтувати на те, що 

найбільш очевидний спосіб рішення не завжди 
найкращий; 5) слід враховувати, що в процесі 
розв’язання завдання можуть виникнути стереотипи, які 
заважають засвоєнню нових стратегій пошуку: 6) 
використання переваг понятійного мислення, а також 
зниження зайвої критичності під час оцінювання 
результату; 7) для посилення інтелектуальних потенцій 
важливим є відчуття успіху. Це додає учням упевненості 
у своїх силах, налаштовує на нову пізнавальну 
активність; 8) доцільність використовування  
підсвідомості. Якщо  людина довго ламає голову над 
задачею, занурюється в неї, але розв’язати  так і  може, 
то доцільно зупинитися та зайнятися чимось іншим. 
Підсвідомість саме буде працювати над проблемою і, 
можливо, видасть найкращий результат.  

Психолого-педагогічні умови розвитку мислення:  1) 
забезпечення гармонійного поєднання мотиваційних та 
операційних компонентів мислення; 2) загальними 
умовами формування пізнавальної мотивації є 
демократичний стиль виховання дитини; 3) розвиткові 
операцій мислення сприяє порівняння, узагальнення, 
аналіз, прагнення пояснити незрозуміле і невідоме 
(наприклад, у роботі з художньою літературою, при 
організації спостережень, спеціальних занять); 4) 
формування мислення повинно спрямовуватися на 
освоєння школярем оточуючої дійсності у контексті 
творчого ставлення до оточуючого; 5) важливо 
розвивати такі якості критичного мислення  як 
готовність до планування; гнучкість як здатність до 
сприйняття свіжих ідей і перегляду очевидних речей; 
наполегливість; готовність виправляти свої помилки; 
усвідомлення свого розумового процесу тощо.  
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Тема:  УЯВА 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
1. Поняття про уяву 
2. Класифікація і види уяви.  
3. Функції та індивідуальні особливості уяви.  
4. Процеси створення образів уяви. 
5. Фізіологічна основа уяви.Уява та органічні процеси.  
6. Розвиток уяви в онтогенезі  
7. Розвиток та виховання уяви у дітей.  Способи активізації уяви учнів  

 

Теми  ІНДЗ 
1. Роль уяви в житті та професійній діяльності людини.  
2. Становлення творчої професійної діяльності, співвідношення творчості і професіоналізму.  
3. Уява та індивідуальна творчість.  
4. Вплив уяви на стан організму.  
5. Поняття «інсайт», особливості його виникнення та вияву.  
 
Основні поняття теми:  уява, попереджуюче відтворення, мимовільна уява, довільна уява, репродуктивна уява, творча 

уява, аглютинація, гіперболізація, типізація, ятрогенія, ідеомоторний акт, мрія, фантазія, антиципація, аналогія, алегорія, 
галюцинація. 

 
БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  

 

Папка І.1. Поняття про уяву 

Файл 1. 
Що таке уява? У чому полягає специфічність відображення дійсності у процесах уяви?  
Яке місце займає уява серед інших психічних процесів?  
Від чого залежить багатство створюваних людиною образів уяви?  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Яке з наведених визначень уяви є найбільш повним та правильним?  
Уява – це: а) психічна діяльність, наприкінці якої здійснюється побудова нових форм уявлень чи думок;  б) сукупність 

уявлень про навколишню дійсність;  в) процес створення образів, предметів, ситуацій, обставин шляхом установлення 
нових зв'язків між відомими образами та знаннями ; г) сукупність уявлень минулого, які зафіксовані у пам’яті.  

 

Крок 2. Вставити пропущені слова та пояснити специфічність уяви.   
«Уява – це відліт від минулого досвіду, це перетворення даного і породження на цьому підґрунті _________ образів, 

які є і продуктами творчої діяльності людини і прообразами для неї» (С.Л .Рубінштейн). «Уява, або фантазія, як і 
мислення, належать до числа вищих __________ процесів, у яких чітко виявля ється людський характер діяльності» (А. В. 
Петровський). «У своїй психічній діяльності ми відображаємо не тільки ті об'єкти, що діють на наші органи чуття в даний 
момент або діяли в минулому. Ми уявляємо і ті предмети та явища, яких ми безпосередньо не ___ ______. Так ми 
створюємо на основі словесних описів уявлення про людей, географічні місцевості, історичні події, які ніколи не були 
об'єктом наших безпосередніх сприймань. Ми уявляємо собі і ті об'єкти, яких не існує, над здійсненням яких ми працюємо 
або працювали інші люди, уявляємо можливі події, мріємо про майбутнє нашого власного і суспільного життя» (Г.С. 
Костюк). 

 
Крок 3. Виберіть правильну відповідь.  
Із нижченаведеного переліку положень виберіть ті, що розкривають пізнавальні  функції уяви . 
А розкриття внутрішньої, безпосередньо не даної у відчуттях та сприйманнях сутн ості об’єктів та явищ дійсності  
Б створення образів нових об’єктів, випереджальне відображення реальності  
В зосередження свідомості на об’єкті діяльності 
Г відображення окремих якостей та властивостей об’єктів  
 
Крок 4.  
У якому з наведених речень йдеться про уяву:  а) коли я пригадую кінофільм “Стакер”, у мене ніби перед очима 

постає живий образ A.Тарковського;  б) вона уявила зажурену матір, з якою бачилася учора;  в) він згадав про своє  бажання 
випити кави;  г) читаючи “Тигролови” Івана Багряного, я бачила ніби живи х героїв твору.  

 

Крок 5.  
"Всесвіт не має меж і краю, він безмірний і нескінченний", – сказав Дж. Бруно, уявляючи безмежність Всесвіту, і був 

страчений. 
"Людство досягне зірок і заповнить собою Всесвіт", – сказав К.Б. Ціолковський, і його висміяли сучасники.  
Яка характерна риса уяви виявилася у цих прикладах?  
 

Крок 6.  
Підраховано,  що із 108-ми фантастичних ідей письменника -фантаста Ж. Верна помилковими або нездійсненними 

виявилися лише 10. Із 50-ти ідей О. Бєляєва – лише 3. Фантаст і біохімік А. Азімов ще у 1950 році у романі “Я робот” 
передбачив появу робототехніки. Проте є письменники, фантастичні образи яких не знаходять втілення.  

Про що свідчать ці дані? Як вони характеризують уяву? 
 

Папка І.2. Класифікація і види уяви  

Файл 1. 
Проаналізуйте види уяви за наступною класифікацією : у зв'язку із застосуванням волі (активна – довільна; пасивна – 

мимовільна); залежно від характеру діяльності людини (продуктивна – творча; репродуктивна – відтворююча); за змістом 
(художня, технічна, наукова).  

Порівняйтє відтворюючу і творчу уяву.  
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Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Види уяви Особливості видів уяви 

А мимовіліьна 
 
Б довільна 
 
В творча 
 
Г відтворююча 
 
Д художня  
 
Е технічна 
 
Ж наукова 

1 створення образу чогось нового для людини, що спирається на словесний опис або умовне 
зображення цього нового (креслення, схему, нотний запис тощо).  
 
2 створення нових образів, не керованих спеціально поставленою метою  
 
3 проявляється в тих випадках, коли нові образи або ідеї виникають у результаті свідомого 
наміру людини уявити щось  
 
4 уява має переважно чуттєві (зорові, слухові, дотикові та ін.) образи, надзвичайно яскраві 
й детальні  
 
5 образи матеріалізуються в кресленнях, схемах, за допомогою яких створюються нові 
предмети та об'єкти  
 
6 втілюється у  вмінні будувати гіпотези, знаходженні неординарних шляхів розв'язання 
проблеми, в побудові експериментальної ситуації, вмінні узагальнювати емпіричний 
матеріал  
 
7 створення нових оригінальних образів без опори на наявний образ предметів і явищ або їх 
зображень  
 
8 при читанні художнього твору в уяві виникають без спеціального наміру образи героїв 
твору 
 
9 учитель на уроці пропонує уявити якусь історичну подію, подорожуючи  по карті, уявити 
ті чи інші міста або країни  
 
10 читаючи навчальну літературу, вивчаючи географічні карти та історичні матеріали, 
людина відтворює за допомогою уяви те, що відображено в творах та історичних 
документах  
 

Відповідь:    А ____, ____,   Б ____, ____, В ____,  Г____,   Д ____,   Е____,  Ж ____. 
 

Крок 2.  
У чому полягає принципова відмінність між образами репродуктивної та продуктивної уяви?  
Проаналізуйте такі види уяви як мрія, фантазія, сновидіння, галюцинація.  
Розкажіть про роль мрій у житті людини. У чому полягають особливості мрії як різновиду творчої уяви?  
 
Крок 3.  
Які з перерахованих психологічних явищ можна віднести до продуктів пасивної, а які – до продуктів активної 

уяви? 

Види уяви  Психологічні явища 

А пасивна уява  
 
Б активна уява 

1  образи, спрямовані на той або інший спосіб  розв'язання ситуації  
2  образи сновидінь, марення 
3  образи, не пов'язані з волею  
4  образи, спрямовані на вирішення творчого або особистісного завдання  
5  мрія 
6  образи, що виникають “самі собою”  
7  образи, які виникають на підставі словесних описів ситуації  
8  образи, що виходять від самого суб'єкта як учасника подій  
9   інтуїція, прозріння 
10  ілюзія життя, де людина говорить, діє уявно  
 

Відповідь: А   ___,  ___,  ___,  ____, ____.    Б ___,  ___,  ___,  ___, ___. 
 

 Крок 4. Виберіть правильну відповідь.  
 Про який різновид уяви йдеться у наступному уривку з твору відомого письменника?  
“Не знаю, чи то з усіма таке діється, чи то лише зі мною, спраглим усього рідного, тепер далекого від мене, але згуки 

пісні, що торкалися мого вуха, лягали перед очима фарбами, малювали мені з дивною яскравістю цілі образи” 
(М.Коцюбинський). 

А галюцинації 
Б відтворювальна уява 
В мрія 
Г творча уява 
 
Крок 5. Виберіть правильну відповідь.  
Про який різновид уяви йдеться у поезії Д.  Орме? 
There’s a horrible thing in the wardrobe,  
That comes out when I turn off the light,  
There’s thing by my bed  
With fingers just waiting, 
To tickle my toes in the night. 
There’s a thing in the garden that  
Haves at the moon, 
A thing in the hall dark and grim, 
“It’s just your Imagination, that’s all,” – says Mum – “I don’t like the sound of him (David Orme ).  
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Виберіть правильну відповідь.  
А мимовільна пасивна уява у стані напівсну  
Б відтворювальна уява на підставі словесних образів  
В реалістичне уявлення 
Г образи бажаного майбутнього  
 
Крок 6.  
І. Рєпін, малюючи картину "Запорожці пишуть листа турецькому султану", писав, що голова обертом іде від їхнього 

гумору та галасу. Г. Флобер говорив, що він гостро відчував у роті присмак миш'яку, коли описував сцен у самогубства 
мадам Боварі.  Студенти-медики іноді «зауважують» у себе або у своїх близьких уявні симптоми хвороб, які вивчають.  

Поясніть ці факти. 
 

Папка І.3. Функції та індивідуальні особливості уяви  

Файл 1.  
Розкрийте функції уяви (уявлення дійсності в образах; регулювання емоційних станів; участь у довільній регуляції 

пізнавальних процесів і станів; формування внутрішнього плану дій).  
 
Файл 2.  
Розкажіть про індивідуальні особливості уяви  (широта, змістовність, сила, яскравість, повнота, стійкість, 

різносторонність, реалістичність, дієвість). 
 

Папка І.4. Процеси створення образів уяви  

Файл 1.  
Які механізми формування уявлюваних образів ви знаєте?  
 
Крок 1.  
Із запропонованих положень виберіть ті, що стосуються  способів створення  образів уяви  
А стереотипізація, рефлексія, ідентифікація, емпатія,  типізація 
Б акцентування, гіперболізація, аглютинація, типізація, аналогія , схематизація  
В предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість  
Г адаптація, сенсибілізація, синестезія, взаємодія ,  гіперболізація, аглютинація  
 
Крок 2.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Способи 
створення 
образів уяви 

Особливості та продукти « матеріалізації» образів  

А акцентування  
 
Б  гіперболізація  
 
В  аглютинація 
 
Г  типізація 
 
Д  аналогія 
 
Е схематизація  
 

1 характеризується збільшенням або зменшенням предмета, а також аналогічною зміною 
(кількісною чи якісною) окремих його частин  
 
2 виділення чогось спільного, суттєвого, яке повто рюється в однорідних образах  
 
3 створення образу, схожого на реально існуючий предмет, організм, дію 
 
4 створення образів за допомогою будь -яких якостей, властивостей, частин, узятих з різних 
уявлень  
 
5 довільне підкреслення, виділення певних властивостей об'єкта, окремих його рис  
 
6 образ уяви , коли розбіжності зменшуються, а риси  схожі виходять на перший план  
 
7 танк, акордеон, амфібія, тролейбус  
 
8 велетень Гуллівер;  дракон, який має сім голів  
 
9 орнамент, елементи якого художник узяв із рослинного світу  

 
 

Відповідь:    А ___,   Б ___, В ____,  ____, Г___,   Д ____ , Е____, ____ . 
 

Крок 3.  
Визначте, який з прийомів уяви використано в епізоді:“...чудовисько, яке я бачив уві сні, чимось нагадувало мені 

коня, однак голова в нього була людська, а ноги – від слона... З жахом я прокинувся”  
А акцентування  
Б аглютинація 
В порівняння 
Г літота  
Д гіперболізація  
 
Крок 4.  
Визначте, який з прийомів уяви використано в епізоді:  
“Очі, мов зорі, Мов спілі вишні. Коси шовкові, Ніжні та пишні. Стан смерековий, Рожеві щічки. Хай тобі сняться, 

Милий, щонічки.”: 
А акцентування  
Б аглютинація 
В порівняння 
Г літота  
Д гіперболізація  
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Крок 5.  
1. Визначте, які прийоми (аглютинація, гіперболізація, загострення, типізація) використані для створення образів 

творчої  уяви. 
2. За якими ознаками це можна встановити?  
 
А. У міфах і легендах давнини описуються різні фантастичні істоти – кентаври (з головою людини і тілом коня), 

сфінкси (з головою людини і тілом лева), дракони тощо.  
Б. Аналізуючи шляхи створення літературних образів, О. М. Горький писав: «Вони створюються, звичайно, не 

портретно. Не беруть певної якоїсь людини, а беруть тридцять -п'ятдесят відсотків однієї лінії, одного ряду, одного 
настрою і з них створюють Обломова, Онєгіна, Фауста, Гамлета, Отелло і т. д.». Він радив молодим письменникам: «Якщо 
ви описуєте крамаря, то треба зробити так, щоб в одному крамареві було описано тридцять кра марів, щоб якщо цю річ 
читають у Херсоні, бачили херсонського крамаря, а читають в Арзамасі – арзамаського...» 

В. Який прийом створення образу використано винахідниками під час конструювання а еросаней, танка-амфібії, 
дирижабля, екскаватора, тролейбуса та інших механізмів?  

Г. «– Що зроблю я для людей?! – дужче за грім вигукнув Данко.  
І раптом він розірвав руками собі груди, вирвав з них своє серце і високо підніс його над головою.  
Воно палало так яскраво, мов сонце, і яскравіше за сонце, і весь ліс замовк, освітлений цим смолоскипом великої 

любові до людей, а темрява розлетілася від світла його і там, глибоко в лісі, тремтячи, впала в гнилизну болота. Люди ж, 
зачудовані, стали як камені.» (О. М.  Горький. «Стара Ізергіль»)   

 

Папка І.5. Фізіологічна основа уяви.  Уява та органічні процеси   

Файл 1.  
Які фізіологічні механізми уяви?  
Охарактеризуйте роль уяви в регуляції організму.  
Опишіть механізм впливу образів уяви на фізіологічні процеси людини.  
Як уява пов'язана з емоційно-вольовою сферою особистості?  
Що таке ідеомоторні акти,  ятрогенії та дидактогенії?  
Яким чином антиципація  зумовлює діяльність людської уяви?  

 

Папка І. 6. Розвиток уяви в онтогенезі  

Файл 1. Робота з дидактичним текстом .    
Розробіть систему запитань до тексту. Проведіть взаємне опитування у парі.  
 
Уява розвивається, як і всі вищі психічні функції – від мимовільної до довільної, від репродуктивної до творчої. Вищі 

психічні функції виникають спочатку на рівні поведінки як форма практ ичної взаємодії дорослого й дитини, а потім 
завдяки мові – як складна внутрішня символічна діяльність. Починається вона із спільної діяльності дитини і дорослого, в 
якій дитина починає розуміти значення та функції предметів, дій, простору.  

Під кінець дошкільного періоду творча уява малюка розвивається досить швидко, постаючи як породження певної ідеї 
та як породження плану її реалізації. Уява виконує пізнавально-інтелектуальну функцію і захищає вразливу особистість 
дитини від важких переживань та душевних  травм. У дошкільному віці обидві функції розвиваються по-різному. У 2,5–3-
річному віці уява як безпосередня мимовільна реакція починає перетворюватися на довільний, опосередкований знаками 
процес, розподіляючись на уяву пізнавальну й афективну.  

Пізнавальна уява формується завдяки відокремленню предмета від образу, позначенню його за допомогою слова. На 
початку свого розвитку уява невіддільна від процесу опредмечення образів та дій, через які дитина починає керувати 
образами уяви. Планувати їх, складати в голові план дій дитина ще не може. Ця здатність у неї з'являється у 4 –5 років. 

Афективна уява утворюється внаслідок усвідомлення дитиною свого Я, її внутрішнього відокремлення від інших 
людей і своїх вчинків. У дітей від 2,5–3 до 4–5 років цей вид уяви розвивається інакше. Спочатку негативні емоційні 
переживання символічно виражаються через наслідування побаченого в мультфільмах, кіно, при прослуховуванні казок. 
На основі цього дитина починає створювати уявні ситуації, які знімають загро зу її Я. У розповіді-фантазії про своє життя 
вона наділяє себе особливо вираженими позитивними властивостя ми. На наступному етапі з'являється здатність знімати 
емоційне напруження, приписуючи неприємні відомості про себе, власні негативні вчинки іншим людям, а також 
предметам і тваринам. У 6–7 років дитина здатна уявляти себе і жити в уявному світі.  

Розвиток уяви відбувається в рольовій грі, яка ґрунтується на заміщенні реальних стосунків уявними. Роз ширюється 
сфера оперування значеннями: деякі речі постають у її с відомості як явища ідеального, змінюється механізм уяви. Уява 
перетворюється на внутрішню дію: старші дошкільнята розігрують складні сюжети, активно оперуючи образами. Вона 
стає складовою діяльності та визначає її особливості: знаючи про нере альність ігрової ситуації, дитина негативно реагує 
на спроби дорослого внести в неї реальні зміни. Вона грає, послуговуючись уявою. Уява є необхідною передумовою 
слухання казок, перегляду мультфільмів, повсякденно го спілкування з дорослими.  

Про бурхливий розвиток уяви в дошкільному віці свідчать дитячі малюнки. Світ у них постає не таким, яким дитина 
повинна була б його бачити, а таким, яким вона його зна є. Як і в грі, зображення мають  мінливі значення: те, що було 
«людиною», може стати «машиною», «крокодилом». Задум  малюнка змінюється кілька разів. 

Із віком розвиток уяви уповільнюється, поступаєть ся розвитку мислення. Складається враження, що в подальшому 
житті її роль зменшується. Це зафіксовано в законі (ефекті) Рібо, за яким розвиток уяви починається з трьох років життя 
дитини та охоплює дошкільний, підлітковий вік, юність. У цей час вона не за лежить від мислення, але у зв'язку з його 
формуванням між ними виникає антагонізм. Далі роль уяви послаб люється, посилюється здатність міркувати. Пізніше уява 
підпорядковується мисленню, тому в більшості людей вона знижується і лише в деяких підноситься над мисленням, 
стаючи справді творчою силою./…/  

Силу і гнучкість творчій фантазії дає тренування. Навіть рівень розвитку особистості залежить від того, як і про що 
вона мріє. У людини, яка визначає свою поведінку близькою перспективою, менше сили волі, ніж у тієї, яка бачить себе 
далеко.  

Розвиток уяви дитини можуть порушувати невдалі педагогічні впливи, стандартизоване шкільне навчан ня. Сприяють 
йому казки, художня література, фантастичні твори, загалом мистецтво, природа. Для тренування уяви можна 
використовувати спеціальні прийоми і вправи. Діяльність уяви залежить від загальної спрямованості особистості, від її 
психічного життя. Особлива роль у створенні образів уяви належить інтересам, потребам, світогляду особистості, що 
наповнюють її духовний світ. З діяльністю уяви пов'язане формуван ня гуманності, чуйності, почуття обов'язку тощо. 
Виявити чуйність може лише людина, яка, знаючи життя та особливості характеру інш ої людини, здатна уявити її 
душевний стан у певний момент.  
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Отже, уява як пізнавальний процес, що полягає у фор муванні нових образів, пов'язана зі здатністю особистості 
змінювати і перетворювати світ, дає змогу виходити за межі реального світу. Вона безпос ередньо залежить від образної 
пам'яті і мислення, опирається на минулий досвід людини.  

 

Папка І.7. Розвиток та виховання уяви у дітей.  Способи активізації уяви учнів 

Файл 1.  
Що передбачає виховання уяви в процесі педагогічної діяльності?  
Назвіть прийоми, які розвивають уяву в дітей.  
Проаналізуйте способи активізації уяви школярів різних вікових груп.   

 
Крок 1.  
Порівняйте уяву дитини і дорослого. Які твердження з  наведених нижче ви вважаєте правильними?  
1. Уява може бути однаково добре розвинута і  в дитини, і в дорослого.  
2. Рівень розвитку уяви завжди відповідає тій стадії  розвитку, на якій  знаходиться  дитина.  
3. Уява дитини багатша за уяву дорослого.  
4. В міру дорослішання людини сила  її уяви  зменшується.  
5. Ґете стверджував, що діти з усього можуть зробити усе.  
6. Фантазія дорослого  обмежена рамками логіки і досвіду.  
7. Дитина живе у фантастичному світі більш, ніж у реальному.  
8. Продукти дійсної творчої уяви у всіх  сферах творчої діяльності належать тільки вже дозрілій фантазії дорослого.  
9. У підлітків  в період статевого  дозрівання з'єднуються могутній підйом уяви і перші  ознаки дозрівання фантазії.  
10. Дитина може уявити собі набагато менше, ніж доросла людина, але вона більше довіряє продуктам своєї уяви.  
11. Уява дитини більш емоційна,  н іж уява дорослого.  
12. Чим багатший  досвід людини, тим краще розвинута уява.  
13. У зрілому віці крива уяви йде донизу   

 
Крок 2.  
Оцініть зауваження вихователя, які вона зробила в старшій групі в кінці заняття з ліплення на тему «Собачка».  
– Аню, ти виліпила дуже маленьку голову в собаки.  
– Сашко, чому ти виліпив собаку, яка тримає кістку в зубах? Яке було завдання?  
– Сергійко, а ти що зліпив? Велику вівчарку та цуценя. Ну, й діти в мене у групі! – скаржилась Алла Андріївна.  
 
Бліц 
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Образи уяви не  впливають на фізіологічні процеси людини . Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Уява дитини може бути багатшою, ніж уява дорослої людини . Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Створення нових образів є результатом діяльності мозку людини . Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Основа роботи уяви полягає у перетворенні уявлень пам'яті . Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Стимулюють уяву запах, ритми музики.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
У здійсненні складних процесів уяви бере участь кора головного мозку.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Пасивна мимовільна уява виникає під час сну.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Напівжінки-напівриби є результатом гіперболізації . Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Дракон із сімома головами, багаторука богиня в індійській міфології  є результатом акцентування . А.Так. Б. Ні. 
Локатор – аналог органів орієнтації кажана  створено на основі аналогії. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Образи типових героїв-коханців, типових негідників, типових «хороших» хлопців створено на основі типізації .  
Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Художня уява створює ефект присутності – перенесення у вигаданий світ.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Утілення актором сценічного образу – результат діяльності творчої і репродуктивної уяви.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Здатність до творчості притаманна всім людям.  Так чи ні?  А. Так. Б. Ні.  
Образи фантазії сприймаються як приємні та здійсненні. Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
У 6–7 років дитина здатна уявляти себе і жити в уявному світі.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Чим багатшим є досвід людини, тим багатшою і продуктивнішою буде її уява.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Уява підлітка набуває більш критичних форм.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
   

 
ДОДАТОК 

УЯВА 
 

1. Поняття про уяву 
Уява – це вищий психічний пізнавальний процес, 

який полягає у створенні  нових образів на основі 
попереднього  досвіду людини.  Уява – психічний 
пізнавальний процес створення образів, предметів, 
ситуацій, обставин шляхом установлення нових зв'яз ків 
між відомими образами та знаннями.  Уява є процесом 
раціонального пізнання дійсності.   

Психологічні характеристики уяви: 1) уява – це 
специфічно людський психічний процес, що виник і 
сформувався у процесі праці. Не уявивши готовий 
результат праці, неможливо братися до роботи ; 2) уява 
виводить людину за межі буденного існування. Минуле 
зафіксовано в образах пам'яті. Майбутнє – в мріях і 
фантазіях; 3) уява – основа наочно-образного мислення. 
Вона дає змогу орієнтуватися в ситуації без 
застосування практичних дій; 4) уява відрізняється від 
сприймання. Образи уяви не завжди відповідають 
реаліям, в них є елементи фантазії;  5) з уявою в 

практичній діяльності людей пов'язують процес 
художньої творчості.    

 
2. Класифікація і види уяви .Види уяви 
Залежно від участі волі в діяльності уяви її 

поділяють на мимовільну та довільну.  
Мимовільна уява – створення нових образів не 

спрямовується спеціальною метою уявити певні 
предмети чи події.  

Довільна уява проявляється в тих випадках, коли 
нові образи або ідеї виникають у результаті свідомого 
наміру людини уявити щось.  

Репродуктивна уява – це процес створення людиною 
образів нових об'єктів на основі їх словесного опису чи 
графічного зображення.   

Художня уява має переважно чуттєві (зорові, 
слухові, дотикові та ін.) образи, надзвичайно яскраві й 
детальні.   

Технічна уява – це створення образів просторових 
відношень у вигляді геометричних фігур і побудов.  
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 Наукова уява – передбачає формулювання гіпотез, 
проведення експериментів,  узагальнень.  

За характером продуктивності виділяють: 
відтворювальну уяву – продукти якої вже були відомі 
раніше; творчу уяву.  Відтворююча уява — створення 
образу чогось нового для людини, що спирається на 
словесний опис або умовне зображення цього нового 
(креслення, схему, нотний запис тощо).  

Творча уява включається у творчу діяльність і 
допомагає людині створювати нові оригінальні образи. 
Творча уява – створення нових оригінальних образів без 
опори на наявний образ предметів і явищ або їх 
зображень  або створення нових образів, які потребують 
відбору матеріалу у відповідності до задуму і можуть 
бути втілені у незвичних, оригінальних речах.  

За мірою свободи, довільності визначають: пасивну 
уяву, яка виявляється у хворобливих фантазмах, 
маренні, або в такому фантазуванні, яке не має 
усвідомленої мети; активну уяву, яка відбувається в 
рамках творчої діяльності, підкореній певній меті. 
Активна уява – це процес довільного створення 
індивідом наочних образів, які можуть бути практично 
втілені суб’єктом у життя.  

За характером образів виокремлюють конкретну уяву 
й абстрактну уяву, яка   оперує більш узагальненими 
образами (схемами, символами).  

Мрія  –  уява, спрямована в майбутнє . Створення 
мисленного образу бажаного майбутнього розвитку 
подій. 

Фантазія  –  продукт уяви. Фантазія змінює вигляд 
дійсності, відбитої у свідомості. Для неї характерна 
транспозиція (перестановка) елементів реальності. Вона 
дозволяє знайти  новий погляд на вже відомі факти й 
тому має величезну художню і науково-пізнавальну 
цінність. Творча активність, що породжує фантазію, 
значною мірою спонтанна, пов'язана з особистою 
обдарованістю й індивідуальним досвідом людини, що 
складаються в процесі діяльності. З погляду аналітичної 
психології, фантазія — це самовираження несвідомого, 
утвореного забутими або витісненими особистісними 
переживаннями й архетипами колективного несвідомого. 
Фантазії виникають при падінні інтенсивності 
свідомості, у результаті чого практично не 
відокремлюються від підсвідомого (сон, перевтома, 
марення). 

 
3. Функції та індивідуальні особливості уяви  
Функції уяви: 1) моделювання кінцевого результату 

діяльності й тих засобів, які необхідні для її виконання; 
2) створення програми поведінки людей, коли 
проблемна ситуація невизначена; 3) створення образів, 
які не програмують діяльність, а підміняють її; 4) 
створення образів об’єктів з опорою на схеми, графіки, 
описи тощо; 5) створення принципово нових предметів 
та явищ. 

Існують індивідуальні, типологічні особливості уяви 
(пов'язані зі специфікою пам'яті, сприймання і 
мислення). В одних людей переважає конкретне, образне 
сприймання світу (художній тип), у інших – оперування 
абстрактними символами, поняттями (розумовий тип).  

 
4. Процеси створення образів уяви 
Процеси створення образів уяви :  
1) аглютинація – створення нового образу шляхом 

сполучення елементів, узятих із різних уявлень (русалка, 
кентавр, пегас, хатинка на курячих ніжках тощо); 2) 
гіперболізація – це збільшення предмета (велетень 
Гулівер), зміна кількості його частин (дракони з сімома 
головами, багаторукі богині з індійської міфології) або 
перебільшення сили (богатирі); 3) літота – зменшення 
предмета (Котигорошко, хлопчик -мізинчик, 
Дюймовочка);  4)  акцентування – довільне 
підкреслення, виділення певних властивостей об'єкта, 
окремих його рис (дружні шаржі, карикатури); 5) 
типізація – одна з форм узагальнення, для якої 
характерним є виділення суттєвого, що повторюється в 
однорідних фактах і втілюється в конкретному образі. 
Наприклад, Отелло – образ, у якому втілені риси 
типового ревнивця; 6)  схематизація – створення нового 

образу шляхом зглажування розбіжностей між об’єктами 
одного класу або виду, відкидання зайвих і другорядних 
деталей, і натомість виділення рис схожості (схематичне 
зображення квітки, схематичне зображення людини на 
знаках дорожнього руху тощо) 7)  аналогія як 
уподібнення (літальні апарати створені за аналогією до 
птахів, підводні човни – до риб тощо); 8) символізація – 
використання символів (сни як послання від власного  
несвідомого).  

 
5. Фізіологічна основа уяви.  Уява та органічні 

процеси 
Ідеомоторний акт – перехід уявлення про рух м'язів 

у реальне виконання цього руху (інакше кажучи, поява 
нервових імпульсів, що забезпечують рух, щойно 
виникає уявлення про нього). Ідеомоторний акт є 
мимовільним, неусвідомленим і, як правило, має слабко 
виражені просторові характеристики.  

Антиципація – здатність особистості в тій або іншій 
формі передбачати розвиток подій, явищ, результатів 
дій. У психології розрізняють два поняття антиципації: 
здатність людини уявити можливий результат дії до її 
здійснення, а також можливість людини уявити спосіб 
розв'язання проблеми до того, як вона реально буде 
вирішена. 

Ятрогенія – несприятливі зміни психічного стану і 
психогенні реакції, що провокують виникнення неврозів, 
як результат неправильних (некваліфікованих) дій 
лікаря, що здійснює ненавмисний вплив на пацієнта 
внаслідок необережних висловлювань про важкість 
захворювань або неправильний прогноз хвороби; 
необачне посилання на погане закінчення  аналогічних 
захворювань в інших людей. Ятрогенні захворювання 
виявляються у безлічі форм і характеризуються 
наявністю різноманітних депресивних та іпохондричних 
станів. 

 
6. Розвиток уяви в онтогенезі 
Розвиток уяви дитини тісно пов'язаний з розвитком її  

творчості, зі становленням особистості . Про перші 
прояви уяви у 2,5-3 роки свідчить уміння дитини діяти в 
уявній ситуації з уявними предметами. Однією з причин 
виникнення уяви є суперечність між прагненням дитини 
наслідувати дорослого, бути таким, як він, і 
об'єктивними можливостями реалізації цього прагнення.  

Згодом поява сюжетно-рольової гри дошкільника 
дозволяє подолати цю суперечність: малюк діє в умовній 
уявній ситуації, але як дорослий У дошкільному віці 
процеси уяви виявляються у малюванні, ліпленні, 
конструюванні, ігрових варіаціях.  Діти із задоволенням 
слухають невеликі розповіді, казки, співпереживають 
героям. Вони створюють нові образи, приписуючи 
предметам не властиві їм якості, надаючи їм здатності 
перетворюватися в інший предмет.  Л.С. Виготський 
вважав дошкільний вік найважливішим (сензитивним) 
віком для розвитку уяви, а відтак і для закладання основ 
творчості.   

Особливості уяви молодших школярів:  1) 
відбувається перехід від репродуктивної форми уяви 
(простого комбінування уявлень) до творчої (побудови 
нових образів).  Дитяче фантазування виконує 
пізнавальну, практичну функції, починає впливати на 
розвиток особистості завдяки появі мрій; 2) уява в 
цьому віці надзвичайно бурхлива, яскрава, з 
характерними рисами некерованості.  Образи уяви 
викликають у людини емоції, супроводжуються 
реальними переживаннями. Так, дитина по-справжньому 
лякається від страхітливих казкових героїв.  

Л.С. Виготський назвав цей факт “законом емоційної 
реальності уяви”;  3) збагачуються й стають 
різноманітними витвори уяви дитини, збільшується 
швидкість утворення образів фантазії; 4) 
спостерігаються труднощі створення  молодшим 
школярем образів об'єктів, яких він безпосередньо не 
сприймав (засвоєння географічних, історичних понять, 
розв'язування математичних задач); 5) протягом 
молодшого шкільного віку уявлювані образи стають 
більш точними і чіткими, узагальненими та яскравими; 
виникнення образу пов’язане не з опорою на конкретний 
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предмет, картинку, а з опорою на слово; 6) уява набуває 
довільного характеру, передбачаючи створення задуму, 
використання прийомів побудови образів уяви;  7) у 
процесі учіння вдосконалюється відтворювальна уява, 
яка стає реалістичнішою і більш керованою.  

 
Особливості  уяви підлітків  
У цьому віці відбувається подальший розвиток 

творчої уяви,  про що свідчать продуктивність, 
оригінальність, самостійність процесу уяви, а також 
зміна домінування її видів: від мимовільного 
(пасивного) до довільного (активного), від 
репродуктивного до творчого.  Підлітки все частіше 
починають звертатися до художньої творчості (писати 
вірші, серйозно займатися малюванням тощо). 
Збагачення життєвого досвіду підлітків, розширення  
знань  основ наук змінюють не тільки зміст образів 
їхньої уяви, а й способів утворення цих образів. Образи 
уяви підлітка ґрунтуються на реальності. Далекі від неї 
фантастичні уявлення виникають у нього лише за 
наявності спеціально поставленої мети створити щось 
незвичайне. Розширюються способи утворення образів 
уяви, провідним серед яких стає мовлення, особливо 
внутрішнє. Фантазія підлітка – це гра дитини, що 
переросла у фантазію (Л.С. Виготський).  

Особливості уяви старшокласників : відбувається 
удосконалення репродуктивної і творчої уяви; 
розвивається більш критичне ставлення до витворів 
власної уяви, посилюється самоконтроль за її роботою; 
спостерігається співвіднесення образів уяви, особливо 
мрій, з реальністю та власними можливостями.  

 
7. Розвиток та виховання уяви у дітей   
Особливого значення набуває уява в навчанні, вона є 

вагомою передумовою для засвоєння знань, що 
вимагають уміння уявити конкретну ситуацію, яку учень 
не може сприйняти безпосередньо. Відсутність 
правильних уявлень може стати причиною викривленого 
розуміння учнями матеріалу.  

Виховання уяви в процесі педагогічної діяльності 
передбачає: використання різних видів продуктивної 
діяльності на різних вікових етапах; дитяче 
словотворення; комбінування отриманих раніше 
уявлень, їх перетворення; переходи від переважно 
репродуктивних форм уяви до творчої переробки 
уявлень; вдосконалення у процесі учіння 
відтворювальної уяви; використання методу 
схематизації уявлень.  

Для розвитку уяви і творчості дитини необхідна 
підтримка дорослих, заохочення допитливості школярів, 
їх експериментування, пошукових дій, оригінальних 
рішень, виходу за межі зразка. Авторитарне ставлення, 
гіперопіка і емоційна холодність та байдужість 
знижують ініціативу, самостійність дитини, викликають 
вивчену безпорадність, зневіру у власні сили, які 
приводять до відмови від пошуку.  

Виховувати уяву можна різними цікавими вправами. 
Наприклад, учитель може запропонувати  дітям 
розглянути конкретний предмет (стілець, книгу, ручку) і 
розповісти його “біографію”; розглянути репродукцію 
не дуже відомої картини і розповісти, як розвивалися б 
події далі, якби герої картини ожили; знайти серед 
знайомих людей прототипи відомих персонажів 
літературних творів, народних казок.  

Окремими приоймами формування уяви виступають 
заохочення до розробки задуму, до планування його 
втілення, до створення уявних ситуацій; стимулювання 
уяви під час читання дитячої літератури; постановка 
творчих завдань, проблемних ситуацій ігрового змісту.  

 
Способи активізації уяви учнів  
 
 У молодшому шкільному віці активізації уяви 

сприяють різні види продуктивної діяльності, такі як 
конструювання, ліплення, малювання. Велике значення в 
розвитку творчої уяви має словотворення. Треба 
стимулювати словесну творчість дітей, заохочувати їх 
до складання казок, дражнилок і т. ін. Треба вчити дітей  
ментально змінювати образи, почуття і думки про 
предмет, не торкаючись його руками; за допомогою уяви 
створювати і руйнувати віртуальну реальність, не 
чіпаючи реального оточення. Психологічні 
експерименти показують, що яскравість і точність  
уявлень у дитини зростають під впливом вправлення. 
Активізувати уяву дитини можна в процесі створення 
образів, коли вона комбінує отримані раніше уявлення,  
перетворює їх. До числа найбільш доступних для дитини 
засобів перетворення дійсності можна віднести зміну 
величини предметів, яка іноді доходить до крайнощів. 
Взагалі перебільшення широко використовується дітьми 
для створення різних протилежностей.  

Активізація уяви полягає у формуванні її творчого 
виду,  переході від простого довільного комбінування 
уявлень до логічно обґрунтованої побудови нових 
образів. Вчитель має підвищувати вимогливість дітей до 
витворів власної уяви.  

У розвитку уяви важливу роль відіграє дитяча 
книжка. При сприйманні дитячих оповідань, казок 
спостерігається дві тенденції. По-перше, дитина 
намагається внести корективи в авторський текст, 
покарати несправедливих, захистити слабких. По -друге, 
літературні образи сходять зі сторінок книг у життя і 
допомагають дитині розібратись у незрозумілих 
ситуаціях, визначити, де добро, де зло.   

У підлітковому віці активізація уяви полягає у 
розширенні змісту її образів, оскільки уява бере участь у 
процесах розуміння художніх творів, технічних 
креслень, описів історичних подій, у переходах думки 
від конкретного до абстрактного, в різних видах творчої 
діяльності тощо. Важливо навчити учня формулювати 
різні за складністю задуми (планувати, програмувати 
свою діяльність) і реалізовувати їх. Ці завдання 
ефективно вирішуються при організації дорослим про -
дуктивних видів діяльності підлітків.  

Старшокласник мріє про майбутнє. Якщо для дітей 
єдиною усвідомлюваною реальністю є зовнішній світ, 
куди вони проектують свою фантазію, то рання юність 
знаменується відкриттям для себе власного 
внутрішнього світу, розвитком здатності 
заглиблюватися в себе, у світ своїх переживань і 
психічних станів. Значне місце у психічному житті в 
цьому віці посідають мрії, які стають особливо 
конкретними і дієвими.    

У формуванні уяви у контексті розумового розвит ку, 
зростання пізнавальної активності школярів ефективним 
є створення проблемних ситуацій, які не мають готового 
способу вирішення або його засоби відсутні.  

 
 

 
Література основна 

 
1. Варій М.Й. Загальна  психологія: Підручник/ Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – 2-ге видан., випр.і доп. –

К.: “Центр учбової літератури”. – 2007.  
2.   Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. / В.В.  Волошина Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, 

О. В. Темрук  — К.: Каравела, 2005. - 280 с 
3. Дубравська  Д.М. Основи психології: Навч. посібник.  — Львів: Світ, 2001.  —  280 с 
4. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. - К.: ВД “ Професіонал”, 2007. – 608 с. 
5.  Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долин ська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Каравела, 2012. – 

464 с. 
6. Загальна психологія: Підруч. Для студ. Вищ.навч. закладів / Під заг. ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. 
7. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна. – Суми: 

ВТД “Університетська книга”, 2009. – 239 с. 



Емілія Гуцало.   Основи психологічної компетентності майбутнього педагога:  Практикум 
 

 
 

54 

      8. М'ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібник– К.: Вища школа., 1998.– 184 с. 
9. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник./ Р.В. Павелків. — К.: Кондор, 2009. —576 с. 
10. Психологія: Навч. посіб. / О.В.Винославська, О.А.Бреусенко -Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. 

ред.О.В.Винославської. — Київ: Фірма " ІНКОС", 2005.  
11. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999. — 

558 с.  
12. Савчин М.В.Загальна психологія: навч. посіб. / М.В. Савчин. — К.: Академвидав, 2011. — 464 с.  
13. Сапогова Е. Б. Задачи по общей психологии: Учебное посо бие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001.—  447 с.   
 

Література додаткова  
 
14. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. — М., 1979. — С. 3-30. 
15. Мізерна О.О. Корекційна тренінгова програма для подолання агресивних проявів серед підлітків // Пра ктична 

психологія та соціальна робота. —  2003. — №5.  
16. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології/ За ред Т.І.Пашукової. – К.: Т-во 

"Знання”, КОО, 2000. – 204 с. 
17. Роменець В. А. Фантазія, пізнання, творчість.— К.: Вища шк., 1965. 
18. Рибо Т. А. Творческое воображение. — СПб., 1901..  
19. Суровцев  В.В. Формування у молодших школярів виконавської майстерності  засобами театрального мистецтва // 

Практична психологія та соціальна робота, 5, 2003. — C. 61–67. 

 
Тема:  УВАГА 

 
Питання, які виносяться на обговорення  

 
1. Поняття про увагу, її фізіологічну основу.  Функції уваги  
2. Види уваги, їхня характеристика.  Форми уваги 
3. Властивості уваги та особливості їх взаємодії  
4. Онтогенез уваги  
5. Роль уваги у навчанні і вихованні школярів. Виховання уважності учня  
6. Способи організації і керування увагою. Підтримання й виховання уваги в учнів під час уроку. Основні критерії 

розвинутої уваги  
Теми  ІНДЗ 

 
1. Природа уваги в теоріях та концепціях  
2. Функції уваги в навчально-виховному процесі 
3. Розвиток уваги у дітей, боротьба з неуважністю та відволіканням 
4. Умови ефективного формування уважності; способи органі зації і керування увагою учнів  
5. Вікові та індивідуальні особливості уваги, умови розвитку післядовільної  уваги в юнацькому віці  
 
Основні поняття теми:  увага, домінанта, обсяг, розподіл, зосередженість, спрямованість, стійкість, концентрація, 

переключення, флуктуація; довільна, мимовільна, післядовільна увага; колективна, групова, індивідуальна увага; 
сенсорна, інтелектуальна, моторна увага.  

 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 
Папка І.1. Поняття про увагу, її фізіологічну основу. Функції уваги 

 
Файл 1.  
Що таке увага? У чому вона виявляється? 
Що таке домінанта?  

 
Крок 1.  
Яке з визначень уваги є ПОМИЛКОВИМ? 
Увага це: 
А психічне явище, що виражається у зосередженості свідомості суб'єкта в даний момент часу на якомусь реальному 

або ідеальному об'єкті  
Б особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості й зосередженості свідомості на певних 

предметах  і явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях  
В психічний стан, який  характеризує інтенсивність психічної активності (насамперед пізнавальної) і виражається в її 

зосередженості на дії, предметі, явищі, процесі, внутрішньому стані  
Г цілісне відображення предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття  

 
Файл 2. Фізіологічні основи уваги  

 
Крок 1.  
Із запропонованих варіантів відповідей виберіть ДВІ правильні.  
Фізіологічні механізмами уваги є:  а) взаємна індукція процесів збудження та гальмування; б)  дисоціації життєвих 

вражень та об’єднанні виокремлених елементів у нові комбінації;  в) виникнення в корі півкуль головного мозку осередку 
оптимального збудження (домінанти) ; г) здатності нервової системи фіксувати і зберігати враження.  

 
Крок 2. Знайдіть заплановані змістовні  ПОМИЛКИ у тексті  та виправте їх  
Основою зосередженості психічної діяльності є складні фізичні процеси. Анатомо -фізіологічною основою уваги є 

загальна активізація діяльності мозку.  Фізіологічною основою уваги є осередки збудження, що з'являється у корі великих 
півкуль головного мозку під впливом  роздратування . Оптимальні збудження стають домінувальними і гальмують слабші, 
що виникають в інших ділянках кори великих півкуль.  У стані напівсну людина напружує м'язи, має своєрідний вираз 
обличчя, здійснює особливі рухи (поворот очей і голови в бік подразника). Чутливість органів чуття до зовнішніх 
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подразників підвищується або знижується (внаслідок зосередження на внутрішній діяльності, власних психічних станах). 
Змінюються вегетативні процеси: серцебиття, кровообіг. Зовнішні зміни, виразні рухи свідчать про стан уваги людини.  
 

Крок 3.  
Поясніть механізми впливу названих нижче факторів на процеси уваги. Які рекомендації випливають з цього?  
Увага залежить від циркадних ритмів: уночі , незалежно від ступеня утоми людини, увага більш розсіяна,  ніж удень. 

Встановлено, що в нічну зміну люди працюють менш ефективно, навіть якщо вони сплять   достатньо удень. Більшість 
нещасних випадків і помилок на робочому місці відбувається вночі.  Люди на, яку оперують уночі, має менше шансів 
вижити. Дослідження, проведені на авіалініях, показали: у нічний час пілоти діють менш точно в з в'язку з уповільненням 
реакції. Це  є результатом  порушення циркадних ритмів   
 

Файл 3. Функції уваги 
Крок 1.  Знайдіть  ПОМИЛКУ. 
Увага виконує такі функції: а) активізує необхідні й гальмує непотрібні психофізіологічні процеси;  б) сприяє 

цілеспрямованому та організованому відбору інформації; в) забезпечує тривале зосередження на об'єкті; г) забезпечує 
комбінаторну діяльність мозку.  

 
 

Папка І.2. Види уваги, їхня характеристика.  Форми уваги   

Файл 1. Види уваги 
Які  ви знаєте види уваги?  
Дайте характеристику видів уваги: мимовільна (пасивна) і довільна (активна), післядовільна; природня і соціально -

обумовлена; безпосередня й опосередкована; чуттєва, інтелектуальна, моторна.  
У чому полягає відмінність між мимовільною і довільною увагою?  
За яких умов довільна увага переростає у післядовільну?  
 
Крок 1.   
Установіть відповідність між поняттями та  описовими тлумаченнями їхніх знач ень. 

Види уваги Особливості видів уваги  

А  мимовільна (пасивна) 
 
Б  довільна (активна), 
 
В  післядовільна 
 
Г  зовнішня 
 
Д  внутрішня 
 
Е  природня 
 
Ж  соціально-обумовлена 
 
К  безпосередня  
 
Л  опосередкована  
 
М  чуттєва 
 
Н  інтелектуальна  

1 свідомо спрямована і регульована особистістю зосередженість уваги, зумовлена 
потребами діяльності  
 
2 мимовільна, довільна чи післядовільна зосередженість людини на об'єкті, який 
сприймають органи чуття  
 
3 зосередженість на уявленнях пам'яті, емоціях,  почуттях, думках,  умовах і 
способах розв'язання завдання тощо.  Яскраво виявляється під час розв'язування 
завдань подумки  
 
4 увага, що виникає на основі пізнавального інтересу. Поєднує в собі риси 
довільної і мимовільної уваги  
 
5 виникає незалежно від наміру та мети людини  
 
6 вроджена здатність вибірково реагувати  на ті чи інші зовнішні або внутрішні 
стимули, які несуть в собі елементи інформаційної новизни  
 
7 не керується нічим, крім того об’єкта, на який вона спрямована і який відповідає 
актуальним інтересам і потребам людини 
 
8 пов’язана з емоціями та вибірковою роботою органів чуття  
 
9 складається в ході життя в результаті навчання і виховання і пов’язана з 
вольовою регуляцією поведінки, із свідомим вибірковим реагуванням на об’єкти  
 
10 пов’язана із зосередженістю і спрямованістю думки  
 
11 регулюється за допомогою спеціальних засобів (слів, вказівних знаків, 
предметів) 

Відповідь:    А ___,   Б ___, В ___,  Г___,   Д ___,   Е___,  Ж___,   К ___, Л ___, М ___, Н ___. 
 

Крок 2.   
Орієнтувальний  рефлекс розглядається як об'єктивна, вроджена ознака: а) мимовільної уваги; б) довільної уваги;  
в) післядовільної уваги;  г) групової уваги.  
 
Крок 3.  Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Умовою виникнення мимовільної уваги є:  а) дія несподіваного подразника;  б) новизна подразника;  в) активізація 

внутрішньої уваги;  г) поява незвичайного подразника; д) відсутністю попередньої готовності людини до даного 
сприймання або дії; е) раптовість дії подразника; ж) нетривалість, тому що продовжується, доки діють відповідні 
подразники. 

 
Крок 4.   
Який вид уваги привертають ці умови?  
Учениця розповідає: “Я хочу знати геометрію, але вона мені важко дається. Слухаючи вчителя, я іноді помічаю, що 

думка моя десь інде. Тоді я нагадую собі, що потрібно краще стежити за тим, що говорить учитель, адже дома буде ще 
важче самій розібрати теорему. Я про себе повторюю кожне слово вчителя і так підтримую свою увагу” (за А. І. Гебосом).  

Отже, постановки мети, цілеспрямованості і спеціальної організації  вимагає: а) мимовільна увага;  б) зовнішня 
увага;  в) довільна увага; г) чуттєва увага.  
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Крок 5.   
Оптимальною та  найбільш економною в разі  різноманітних видів діяльності є:   а) мимовільна увага;  б) довільна    

увага;  в) післядовільна увага . 

 
Файл 1. Форми уваги 
Залежно від форм навчальної діяльності виокремлюють колективну, групову, індивідуальну увагу.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Форми уваги Особливості   

А   колективна  
 

Б   групова 
 

В   індивідуальна  
  

1  зосередження всіх учнів на поясненнях учителя  
2  зосередження уваги індивідом на своєму завданні 
3  зосередження всіх учнів на одному предметі  
4  виникає при проведенні лабораторних робіт, під час обговорення певного завдання, 
коли учні працюють малими колективами  
5  виникає при самостійному  виконанні контрольної роботи  

Відповідь:    А ___,  ___,   Б ___, В ___,  ___ .   
 

Папка І.3. Властивості уваги та особливості їх взаємодії.  

Файл 1.  
Які основні властивості притаманні увазі?  Дайте характеристику головним  властивостям уваги.  
Які властивості складають концентрацію уваги? Які ознаки сконцентро ваності людини? Скільки часу триває висока 
концентрація уваги?  
Що таке стійкість уваги? Від чого залежить стійкість? Як підтримувати високий рівень стійкості уваги?  
Чим обумовлюється необхідність коливання уваги?  
Чим переключення уваги відрізняється від відволікання? За яких умов переключення уваги є необхідним і корисним?  
Скільки об’єктів включає середній обсяг уваги? Чи можна його збільшити?  
Що таке розподіл уваги? У яких професіях розподіл уваги є професійно важливою якістю? Обґрунтуйте свою 
відповідь. 
 
Крок 1.   
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  
 

Головні 
властивості уваги 

Особливості  вияву 

А концентрація   
Б  коливання 
В  переключення 
Г  розподіл 
Д  обсяг 
Е  стійкість 
Ж  зосередженість  
  

1  періодичне відволікання та послаблення уваги до певного об'єкта або діяльності  
2  здатність нервових процесів обмежувати сферу свого поширення вихідним осередком 
виникнення; концентрація свідомості на предметі сприйняття  
3  свідоме переміщення уваги з одного об'єкта на інший, пов'язане з пер еходом від однієї 
діяльності до іншої або з постановкою нового завдання  
4  утримання уваги на одному об'єкті або на одній діяльності, абстрагуючись від усього 
іншого 
5  одночасна увага до двох або кількох об'єктів та виконання дій з ними чи 
спостереження за ними  
6  тривале утримання уваги на предметі чи якій -небудь діяльності  
7 кількість об'єктів, які сприймаються одночасно з достатньою чіткістю    
  

Відповідь:    А ___,   Б ___, В ___,  Г___,   Д ___,   Е___,  Ж___.   
 
Крок 2.  Виберіть правильні відповіді. 
Багато хто чув про феноменальні здібності Юлія Цезаря, який, за легендою, міг здійснювати одночасно сім незалежних 

одна від одної справ. Відомо також, що Наполеон Бонапарт міг одночасно диктувати своїм секретарям сім відповідальних 
дипломатичних документів.  

Здатність Юлія Цезаря і Наполеона можна пояснити : а) творенням історичних міфів;  б) високою автоматизацією у 
виконанні певних дій;  в) гіпнотичним впливом на спостерігачів; г)   вмінням дуже швидко переключати увагу;  д) високим 
рівнем  розподіленості уваги; е) стійкістю уваги.  

 
Крок 3.  Виберіть правильну відповідь.  
Коли учні самі розв’язують  задачі й одночасно стежать за учбовими діями  школяра біля класної дошки, то 

говорять про таку властивість уваги, як : а) обсяг уваги;  б) зосередженість уваги;  в) розподіл уваги;  г) стійкість уваги.  
Чи можливо розподіляти увагу в межах одного аналізатора: слухати уважно дві промови, слухати й читати?  
 
Крок 4.   
Розвиток яких властивостей уваги допомагає акторові виконувати свою роботу?  
Діяльність актора складна. Поряд з основними завданнями він виконує і додаткові. Актор не тільки спрямовує увагу на 

роль, на виконання сценічних завдань, а й на партнера і на суфлера (за А. Гебосом).  
 

Папка І.4. Онтогенез уваги 

Файл 1.  
 
Крок 1.  
Прокоментуйте наведений приклад.  Чи варто було турбуватися батькам? Чому не підтвердилися їхні побоювання?   
В одній  сім'ї батьки були стурбовані тим, що їхні сини 7 і 8 років дивляться разом з ними фільми із сексуальними 

сценами. У самий критичний момент, коли герой роздягає героїню в шика рній машині, їхній старший син, підтверджуючи 
побоювання батьків, голосно кличе брата до телевізора. Мати вже готова виключити телевізор, як раптом чує: "Дивися, 
дивися, це і є "мерседес-600"!  

 

Папка І.5. Роль уваги у навчанні і вихованні школярів. Виховання уважності учня 

Що таке уважність і в чому вона виявляється?  
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Чому учень, замріявшись на уроці,чує слова, але не розуміє їхнього змісту? Чи можна назвати його неуважним? Про 
які якості уваги йдеться?  

 
Крок 1.   
Учитель математики  розповідав вихованцям про трагічний випадок з Архімедом, який, захопившись розв’язанням 

оборонних проблем під час облоги Сиракуз, не подбав про власну безпеку й поплатився життям.  
Потім учитель настільки сильно заволодів увагою учнів, пояснюючи нову теорему, що ніхто з них не поч ув дзвінка з 

уроку.  
Як можна пояснити стан учнів і педагога?  
 
Крок 2.   
Молодий вчитель  спонукав учнів розв'язувати подумки задачу й одночасно демонструвати наочні засоби навчання.  
У результаті задача не була розв’язана.  
Яку помилку зробив педагог? Поясніть стан учнів. 
 
Крок 3.   
Синоптики, передаючи по рації повідомлення про погоду, іноді включають у ряд знаків і цифр фрази, які не  

стосуються того, що повідомляється, на кшталт такої: «Хитра лисиця пере стрибнула через ліниву собаку». Це – не шифр. 
Призначення цієї фрази полягає в тому, щоб збадьорити радиста, який тривалий час знаходиться на вахті, викликати в 
нього посмішку.  

Поясніть з погляду психології необхідність застосування та кого засобу та ефект, який він викликає.  
 

Папка І.6. Способи організації  і керування увагою. Підтримання й виховання уваги в учнів під час уроку. 

Основні критерії розвинутої уваги  
Файл 1.  
Які умови ефективного формування уваги?  
Що таке уважність і що таке неуважність?  
Які є види відволікання? Які основні причини відволікання?  
Які є види розсіяності? Які причини розсіяності?  
Що таке рухливість уваги? Які її причини?  
Назвіть способи організації і керування увагою учнів.  
Проаналізуйте основні критерії розвинутої уваги.  

 
Крок 1.  
Зазначте, які умови потрібні для виникнення і підтр имання довільної уваги, а які  – мимовільної уваги учнів на уроці.  
A. Постановка запитань і розв'язання невеликих завдань упро довж певного часу.  
Б. Особливості впливу подразників: новизна, їх абсолютна і відносна сила, контраст між ними, зміна в подразниках.  
B. Усвідомлення поточних результатів діяльності у формі внутрішнього словесного звіту.  
Г. Найкращий розпорядок діяльності, створення звичних умов діяльності.  
Ґ. Використання певних потреб, із задоволенням яких пов'я заний навчальний матеріал.  
Д. Використання певних установок і психічних станів.  
Е. Постановка значущих цілей і завдань діяльності.  

 
Крок 2.  
Учені зазначають, що до  негативних рис неуважності належать: 1) нестійкість уваги, що проявляється у легкому 

відволіканні; 2) розсіяність, яка виявляються у нездатності зосередитися на об’єкті чи діяльності; 3) надмірна рухливість 
уваги.  

Установіть відповідність між рисою неуважності та особливостями її вияву  

Риси неуважності Особливості та вияви у реальному житті  

А відволікання  
 
Б розсіяність 
 
В рухливість  
 

1 неспроможність зосередитись на об’єкті діяльності протягом довгого часу  
 
2 постійний перехід від одного об’єкта до іншого, від однієї діяльності до іншої при 
низькій ефективності кожної  
 
3  неможливість зосередитися через дію зовнішніх подразників або сильних сторонніх 
переживань  
 
4 Дені Дідро, наймаючи візників, забував відпускати їх, через що  він був вимушений 
сплачувати  їм за цілу добу,  яку вони дарма простоювали біля його будинку  
 
5 людина, що довідалася про величезний виграш у лотерею, у вкрай радісному  
збудженні виїхала на червоне світло і потрапила у аварію  
 
6 одного разу Ньютон задумав зварити яйце. Узявши годинник, він відмітив початок 
варіння. А через деякий час  з'ясував, що тримає в руках яйце, а варить годинник  
 
7 першокласник під час пояснень учителя постійно перекладав книжки, потім почав 
перевіряти зміст пеналу, потім поліз під парту діставати ручку, знай шов яблуко й 
почав його гризти  
 
 

Відповідь: А ____, ____,   Б ____, ____, ____, В____, ____. 
 

Бліц 
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Увага є внутрішньою умовою психічної діяльності. Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Мимовільна увага пов’язана з  інстинктивною поведінкою. Так чи ні?  А. Так. Б.Ні. 
Довільна увага є психологічною умовою досягнення мети. Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
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Здатність боротися із відволіканням притаманна довільній увазі. Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Післядовільна увага передує діяльності. Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Завдяки післядовільній увазі інтерес до діяльності підвищується.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
У стані внутрішньої уваги реагування органів чуття знижується. Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Найкращий результат зосередженості уваги досягається за умов абсолютної тиші.  Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
Чи завжди розсіяність уваги є показником невміння особистості зосередитись на об’єкті діяльності? Так чи ні?  
А.Так. Б. Ні. 
Максимум через кожні 12 секунд відбувається коливання уваги, мимовільне відволікання.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Навмисне переключення уваги завжди супроводжується деяким нервовим напруженням. Так чи ні?  А.Так. Б.Ні. 
Неповне переключення уваги свідчить, що людина перебуває під враженням від попередньої уваги.   
Так чи ні? А.Так. Б.Ні. 
Короткочасні відволікання не мають значення для діяльності. Так чи ні?  А.Так. Б.Ні.  
Середній обсяг уваги дорослої людини становить 4 -6 об’єктів, дитини – 2-3. Так чи ні? А.Так. Б.Ні.  
Порушення правильного дихання призводить до неуважності . Так чи ні? А. Так. Б.Ні.  
Причиною неуважності є відсутність знань.  Так чи ні? А. Так. Б.Ні  

ДОДАТОК 

УВАГА 
 
1. Поняття про увагу, її фізіологічну основу . 

Функції уваги 
 
Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка 

виявляється в спрямованості та зосередженості  
свідомості на вагомих для особистості предметах, 
явищах навколишньої дійсності або власних 
переживаннях. Увага – форма психічної діяльності 
людини, завдяки якій вона спрямовує та зосереджує 
свідомість на одному об'єкті, одночасно абстрагуючись 
від інших.   

Увага в системі психологічних явищ посідає 
особливе місце, оскільки вона є  формою організації 
психічних процесів та умовою їх успішного протікання.  

Функції уваги – відбір значущих предметів, об'єктів 
та ігнорування інших впливів; збереження діяльності 
протягом певного часу, затримка об'єкта у фокусі 
свідомості, що пов'язано з процесом зосередженості; 
регулювання й контроль діяльності, поведінки, 
протікання психічних процесів.  

Фізіологічною основою  уваги є відкритий І. 
Павловим закон індукції нервових процесів: збудження в 
одній ділянці кори головного мозку зумовлює 
гальмування в сусідніх ділянках; гальмування ділянки 
кори підвищує збудливість у сусідніх її ділянках. У 
кожен момент бадьорості в корі головного мозку є 
осередок підвищеної збудженості.  

Ухтомський осередок оптимального збудження 
назвав домінантою, яка визначає характер активності 
організму і викликає гальмування в сусідніх ділянках 
кори головного мозку, блокує інші реакції організму, 
підпорядковує собі сусідні імпульси-подразнення, 
посилює увагу до основної діяльності.  

Домінанта – «панівний осередок збудження», який 
визначає характер реакції організму в даний момент. 
Домінанта визначає напрям уваги. Унаслідок зміни умов 
домінанта змінюється, що виявляється у зміні 
спрямованості та поведінки особистості.  

Основою зосередженості психічної діяльності є 
складні фізіологічні процеси. Анатомо -фізіологічною 
основою уваги є загальна активізація діяльності мозку.  
Фізіологічною основою уваги є осередки збудження, що 
з'являється у корі великих півкуль головного мозку під 
впливом подразнень. Оптимальні збудження стають 
домінувальними і гальмують слабші, що виникають в 
інших ділянках кори великих півкуль.  У стані уваги 
людина напружує м'язи, має своєрідний вираз обличчя, 
здійснює особливі рухи (поворот очей і голови в бік 
подразника). Чутливість органів чуття до зовнішніх 
подразників підвищується або знижується (внаслідок 
зосередження на внутрішній діяльності, власних 
психічних станах). Змінюються вегетативні процеси: 
серцебиття, кровообіг. Зовнішні зміни, виразні рухи 
свідчать про стан уваги людини.  

 
3. Види уваги, їхня характеристика.  Форми уваги 
Види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна.  

   Мимовільна увага  – виникає несподівано, незалежно 
від свідомості, непередбачено, за умов діяльності або на 
дозвіллі, під впливом найрізноманітніших подразників, 
які впливають на той чи інший аналізатор організму.  

     Мимовільна увага: 
• увага, не зумовлена вольовими зусиллями;  
• є у людей і тварин; 
• організується за законами орієнтовного рефлексу;  
• відіграє роль при пристосуванні людини або 

тварини до навколишнього середовища, у процесі 
задоволення біологічних потреб;  

• пов'язана з інстинктивною поведінкою;  
• є генетично первісним ступенем уваги в 

історичному, онтогенетичному, індивідувальному 
розвитку людини; 

• є пасивною, більш низькою формою уваги;  
• виникає, як правило, внаслідок впливу подразника 

на будь-який аналізатор;  
• викликається: значними для людини подразниками, 

пов'язаними з емоційною сферою, неочікуваними 
факторами, явищами; 

• яскравими рухливими подразниками; 
• зміною рухливих подразників на тлі стабільних 

об'єктів; 
• появою нового об'єкта серед старих;  
• у людини мимовільна увага пов'язана з 

концентрацією свідомості на чомусь, але без певної 
мети;  

• використовується учителем для організації 
довільної та післядовільної уваги. 

Довільна увага  – це свідомо спрямоване 
зосередження особистості на предметах і явищах 
навколишньої дійсності, на внутрішній психологічній 
діяльності.   

Довільна увага: 
• є тільки у людини;  
• зумовлена вольовими зусиллями;  
• пов'язана з волею, свідомістю, цілями, планами, 

намірами, інтересами, ідеалами людини;  
• є вищим ступенем уваги в історичному, 

онтогенетичному, індивідуальному розвитку людини;  
• є активною, високою формою уваги;  
• визначається наявністю усвідомленої мети, 

психічного напруження, вольових зусиль;  
• виникла історично в процесі спілкування з 

оточуючими: ігрової, навчальної, трудової діяльності;  
• надає діяльності особистості більш стійкого, 

тривалого, продуктивного характеру;  
• має різну тривалість, залежно від змісту діяльності, 

життєвого значення, віку людини, спілкування .  
Довільну увагу викликають наступні причини: 

усвідомлення обов’язку та необхідності виконувати 
діяльність; інтереси, мотиви, прагнення, цілі, ідеали 
людини. 

Довільна увага здатна переростати у післядовільну. 
Це відбувається, коли суб’єкт діяльності настільки 
захоплюється, що за наявності мети зникає необхідність 
докладання значних вольових зусиль. Визначальним стає 
не вольове зусилля, а інтерес, який замінює функцію 
волі. Під його впливом збільшується вибірковість уваги. 
Післядовільній увазі властива економність, вона є 
оптимальною для виконання різних видів діяльності. 
Зруйнувати післядовільну увагу може сильнодіючий 
подразник. 
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Форми уваги: зовнішня і внутрішня; колективна, 
групова, індивідуальна. 

Зовнішня увага  є складовою перцептивної діяльності.  
Це мимовільна, довільна чи післядовільна зосе -
редженість людини на об'єкті, який сприймають органи 
чуття. 

Внутрішня увага  – зосередженість на уявленнях 
пам'яті, емоціях,  почуттях, думках, умовах  і способах 
розв'язання завдання тощо.  Яскраво виявляється під час 
розв'язування завдань подумки.  

 
4. Властивості уваги та особливості їх взаємодії  
Основні властивості уваги:  зосередження або 

сконцентрованість уваги, стійкість, переключення, 
розподіл та обсяг уваги.  

Концентрованість – зосередження уваги на певному 
об'єкті. Інтенсивність зосередження залежить від 
глибини інтересу до об'єкта діяльності.  

Стійкість уваги – тривалість зосередження на 
об'єктах діяльності, часовий інтервал збереження певної 
домінанти. Стійка увага може зберігатися протягом 10 -
15 хв.  

Коливання уваги – це зміна її інтенсивності.   
Переключення уваги – це навмисне перенесення 

уваги з одного предмета на інший, якщо цього вимагає 
діяльність, вміння швидко переносити увагу з од ного 
об'єкта на інший, зберігаючи при цьому високу 
продуктивність.  

Розподіл уваги –  це одночасна увага до двох або 
кількох об’єктів та одночасне виконання дій із ними чи 
спостереження за ними .  

Обсяг уваги – це кількість об'єктів, що можуть бути 
одночасно охоплені увагою в найкоротший час. Обсяг 
уваги дорослої людини – 4-6 об’єктів, школярів 
(залежно від віку) – 2-5 об’єктів. 

 
5. Онтогенез уваги 
За даними спостережень і експериментальних 

досліджень, послідовність розвитку дитячої уваги 
виглядає так. 

1. Перші тижні – місяці життя. Поява 
орієнтувального рефлексу як об'єктивної, вродженої 
ознаки мимовільної уваги дитини.  

2. Кінець першого року життя. Виникає 
орієнтувально-дослідницька діяльність як засіб 
майбутнього розвитку довільної уваги.  

3. Початок другого року життя. З'являються зачатки 
довільної уваги, що пов'язано з процесами виховання 
дитини. Дорослі поступово привчають дитину 
виконувати не те, що вона хоче, а те, що їй потрібно 
робити. Починає виявлятися свідомість, хоча ще в 
примітивній формі.  

4. Другий – третій рік життя. Велике значення для 
розвитку довільної уваги має гра. У ході гри дитина 
вчиться координувати свої дії відповідно до завдань гри 
та її правил. Паралельно з довільною увагою на основі 
чуттєвого досвіду розвивається і мимовільна увага.  

5. Чотири з половиною – п'ять років. З'являється 
здатність спрямовувати свою увагу під впливом складної 
інструкції дорослого. Дитина знайомиться з усе більшою 
кількістю предметів і явищ, постійні бесіди з батьками, 
ігри, у яких діти наслідують поведінку дорослих, 
маніпулювання предметами – усе це збагачує досвід 
дитини, розвиває її інтереси та увагу.  

6. П'ять–шість років. Основною особливістю цього 
етапу є нестійкість довільної уваги. Дитина легко 
відволікається на сторонні подразники, увага є досить 
емоційною – дитина все ще погано володіє своїми 
почуттями. На відміну від довільної уваги мимовільна 
увага є досить стійкою, тривалою і зосередженою. 
Поступово шляхом вправ та вольових зусиль 
розвивається здатність керувати своєю увагою.  

7. Шкільний вік. Подальший розвиток і 
вдосконалення довільної уваги відбувається за рахунок 
дисциплінованості, що сприяє формуванню контролю за 
власною поведінкою. У початкових класах у дитини 
переважає мимовільна увага і вона ще не може повністю 
контролювати своєї поведінки на уроках.  

У старших класах довільна увага досягає досить 
високого рівня розвитку. Старшокласник може досить 
довго зосереджуватися на певних видах діяльності, 
контролювати свою поведінку. У цьому віці на якість 
уваги впливають не тільки умови виховання, але й  вікові 
особливості, пов'язані з фізіологічними змінами, що 
відбуваються в цей період. Це супроводжується 
підвищеною втомлюваністю, дратівливістю, зниженням 
працездатності.  

 
6. Роль уваги у навчанні і вихованні школярів  
 
Увага відіграє велику роль у навчанні та вихованні 

школярів. Результати навчання залежать від сили і 
тривалості уваги учня,   розвитку властивостей та видів 
уваги. Увага  є організацією психічної діяльності 
школяра. Увага обслуговує різні психічні пізнавальні та 
емоційно-вольові процеси, складові навчальної 
діяльності.   Увага  обмежує певну кількість інформації, 
яка надходить через різні канали до мозку, свідомості; 
створює необхідні передумови для прийому найбільш 
актуальної інформації, виконує функцію фільтра 
інформації.  

Увага є необхідною умовою чіткого, усвідомленого 
відображення матеріалу та його міцного засвоєння . 
Успішність учбової  діяльності школярів обумовлена 
такими властивостями уваги як стійкість, зосередження, 
переключення,  розподіл, обсяг.  Часто нерозуміння 
учнем нового матеріалу, погане запам’ятовування, 
помилки під час виконання домашнього завдання 
пов’язані, як правило, з недостатньою увагою.  

Основні функції уваги сприяють відбору значущих 
предметів, об'єктів та ігнорування інших впливів. 
Завдяки увазі відбувається збереження діяльності 
школярів протягом певного часу. Увага затримує об'єкт 
у фокусі свідомості, що пов'язано з процесом 
зосередженості.  Вона здійснює регулювання й контроль 
діяльності, поведінки, протікання психічних процесів 
учнів.  

Від особливостей уваги залежать такі якості 
особистості, як спостережливість, здатність помічати 
ледь відчутні, але суттєві особливості предметів і явищ. 
На основі високого рівня розвитку довільної уваги 
формується уважність як риса характеру.  

 
Виховання уважності учня 
Уважність – це складне утворення, що визначається 

спрямованістю особистості, системою її ціннісних 
орієнтацій (Т. Лисянська). Учнівська уважність 
вважається явищем досить складним. Визначають її як 
здатність цілеспрямовано керувати своєю увагою, 
спрямовувати свідомість на об'єкт виконуваних дій. 
Уважність включає три компоненти: сталість уваги як 
тривалість безперервного психічного процесу, 
необхідного для завершення даного завдання (дії); 
уміння довільно переключати увагу з одного об'єкта на 
інший; стійкість як опірність щодо відволікаючого 
впливу сторонніх подразників.  

Критеріями вихованості уваги  (за Т.М. 
Лисянською) є: розвиток  різних  форм  фокусування   
об'єктів та  чіткість його регулювання;  вибірковий   
характер уваги,  вміння   правильно  вибирати  об'єкт  
зосередженості; спрямованість уваги; різні властивості 
особистості; єдність уваги і сприймання, уваги і пам'яті, 
уваги і мислення, уваги та уяви; подолання всіх 
різновидів неуважності на основі формування мотивів 
учіння та праці. 

Для виховання уважності вчителю важливо 
розрізняти стани уваги, види неуважності та причини 
розсіяності уваги.  

Стани уваги: 1) справжня уважність: готовність 
працювати протягом уроку, наявність відповідної 
робочої пози, міміки тощо; 2) хибна неуважність: 
зовнішні ознаки до праці виявлені слабко, що стосується 
більше меланхоліків, флегматиків; у сангвініків, 
холериків спостерігається вищий рівень активності; 3) 
дійсна неуважність: відсутність належної готовності до 
уроку, постійне відволікання від навчального процесу; 
4) хибна уважність: невідповідність зовнішньої форми 
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уваги робочому стану (ліньки думати, відсутність 
усвідомленого розуміння значущості навчального 
процесу тощо).   

Неуважність  – явище багатостороннє й 
багатоваріантне, що виявляється в невмінні 
зосередитися на об'єкті.  Неуважність, як і уважність, 
позначається на мисленні. Отже, усі негативні риси 
уваги (нестійкість, легкість відволікання, нездатність 
зосередитися на об’єкті чи діяльності (розсіяність), 
поверхова зосередженість, постійний перехід від одного 
об’єкта до іншого, від однієї діяльності до іншої при 
низькій ефективності кожної, тобто надмірна рухливість 
уваги) об'єднуються поняттям неуважності.  

Причини неуважності, розсіяності уваги:  
- ненавмисне, мимовільне відволікання від основної 

діяльності.  
- надто поспішне реагування на інформацію, що 

сприймається; 
- передчасне припинення процесу сприймання, або 

розмірковування (наприклад, хтось постукав у двері);  
- надмірна зосередженість, сконцентрованість на 

іншому об’єкті  (несправжня розсіяність);  
- низька розумова  активність (наприклад, якщо учень 

пасивно слухає товаришів або тривалі пояснення 
вчителя);  

збудливий тип нервової діяльності, який властивий 
холеричному типу темпераменту; надмірна рухливість 
нервових процесів, що спостерігається у людей із 
сангвінічним типом темпераменту;  

- негнучка увага, відсутність уміння переключатися; 
нездатна концентруватися (справжня розсіяність)  

- наявність аденоїдів, порушення правильного 
дихання, а отже, недостатнє постачання киснем мозку;  

- недостатня сформованість вольових якостей;  
-  підвищена фізична або розумова втомлюваність, 

погане самопочуття;  
- важкі переживання, психологічна травма, 

порушення режиму дня;  
- емоційне перенавантаження внаслідок великої 

кількості позитивних або негативних вражень;  
- монотонна, нецікава діяльність;  
- надто швидкий або надто повільний темп 

діяльності; 
- наявність різких сторонніх подразників.  

 
Дослідник І. Стернін подає систему найбільш 

типових поз та жестів, що свідчать про увагу або не -
увагу вашого співрозмовника (аудиторії).  

Про увагу свідчить таке: погляди слухачів 
спрямовані до того, хто говорить; положення тіла – 
корпус нахилений в бік мовця; слухач посунувся на 
краєчок стільця, щоб  бути ближче до нього;  легкий  
нахил голови – ознака зацікавленості.  

Про неувагу свідчить таке: погляд слухача 
спрямовано вбік; тіло напружене, посадка пряма, ноги 
зведені та рівно стоять на підлозі (така поза часто імітує 
увагу); голова не нахилена, слухач тримає її прямо, 
хребет випрямлений; слухач робить такі рухи: голова 
випрямляється, плечі піднімаються, потім опускаються, 
погляд починає блукати по сторонах – це свідчить про 
втрату думки, втрату уваги; тіло набуває пози, 
спрямованої в бік виходу; ноги витягнуті вперед та  
перехрещені, тіло відкинуте назад, голова опущена 
вперед (часто означає незгоду); голова підпирається 
всією долонею; автоматичне постукування кінцівками 
(пальці рук, ноги) або якимось предметом (ковпачком 
ручки тощо) по підлозі або поверхні столу; це вираз 
нетерпіння, причому чим швидший темп постукування, 
тим нетерпіння більше; малювання  на папері сторонніх 
предметів; застиглість очей, немиготливий погляд 
(імітація уваги); легке погладжування носа; міцно 
зчеплені руки; погладжування шиї (у чоловіків); 
поправлення зачіски, похитування ногою, пошуки чогось 
у сумочці (у жінок); рука торкається вуха та опускається 
вниз; або – губ та опускається вниз (приховане бажання 
заперечити, перебити); застібання піджака (у чоловіків).  

 
7. Загальні способи організації уваги вчителем :  

1) створення умов для виникнення післядовільної уваги;  
2) мотивація у вивченні предмету (для чого?); 3) пе-
реключення уваги – заміна слухової інформації на 
зорову, зміна на короткий час темпу роботи; 4) підтрим-
ка творчого підходу до завдання, відповідального став -
лення до результату діяльності; 5) використання факто-
ру новизни, використання спірних тверджень, інтриг; 6) 
використання прийому запланованої помилки; 7) надан-
ня можливості особистісної інтерпретації матеріалу 
слухачами, раптове зупинення початої  думки; 8) форму-
вання обсягу й розподілу уваги як певних трудових на-
вичок виконання кількох дій у  високому темпі; 9) ура-
хування статевих відмінностей уваги, розуміння і враху -
вання вікових особливостей;  10) використання гумору 
для зняття втоми; 11) розумне використання наочності; 
12) введення елементів співпраці.  

 
Прийоми керування увагою школярів  під час уроку 

передбачає: 1) доведення до свідомості учнів мети 
уроку, належна її мотивація; 2) виховання в учнів умінь 
швидко включатися у виконання поставлених завдань ;  
3) послідовність і доступність викладу матеріалу; вміле 
поєднання нового, невідомого з уже відомим учням 
матеріалом;  чіткість, доступність, лаконічність 
пояснень; 4) розвиток вміння  переборювати посильні 
для дітей розумові труднощі ; 5) максимальна опора на 
мислительну діяльність дітей,  стимуляція до 
розмірковування (використання порівнянь, зіставлень, 
узагальнень, класифікацій, аналізу, наведення власних 
прикладів, урахування інтересів учнів);   6) оптимальні 
темп уроку та викладу матеріалу;  живий контакт 
вчителя з класом; відсутність прямих голосних 
зауважень, які є дієвими для конкретного учня, але 
дезорганізовують інших дітей, оскільки спонукають їх 
до жвавого обговорення випадку; 7) різноманітність 
форм і видів навчальної діяльності (пояснення, само -
стійна робота; контрольна робота, дидактичні ігри 
тощо);   8) вміння спостерігати за станом уваги учнів, 
вчасно її підтримувати ; вимогливість учителя до уваги 
учнів; здійснення індивідуального підходу щодо 
активізації уважності .  

 
Способи виховання уважності: 1. Виховувати увагу 

через спостережливість на уроці, вдома, на природі.   
Вчити бути уважними не тільки на уроках, а й в повсяк -
денному житті.  2. Домагатися усвідомлення суспільної 
значущості діяльності учня, розвитку моральних якос -
тей. 3. Постійно виховувати у дітей стійкість уваги, 
вміння докладати певних вольових зусиль для посилення 
уважності, вчити вірити у свої можливості, заохочувати 
до досягнення поставленої мети, розібратися в тому, що 
незрозуміло. 4. Пов'язувати увагу з вимогою дисцип -
ліни. 5. Роз'яснювати кожній дитині особливості її 
уваги, як сильні, так і слабкі сторони уваги.  6. Привчати 
учнів працювати в різних умовах, тренуючи довільну 
увагу. 7. Формувати переключення уваги вправами пере-
ключення уваги з об'єкта на об'єкт.  8. Учити дітей диви-
тись навіть на знайомі речі з нової точки зору . 9. Прив-
чати дітей за жодних обставин не робити щось недбало. 
Це є запорукою формування в них уважності.   

Завдання  корекційної програми розвитку окремих 
властивостей уваги, відпрацювання та закріплення 
отриманих навичок : 

1. Розвинути здатність бути уважним.  
2. Розширити обсяг уваги.  
3. Підвищити здатність концентрувати увагу.  
4. Розвинути стійкість  уваги за її зосередженості.  
5. Розвинути здатність швидко переключати увагу і 

розподіляти її. 
 
Рекомендації батькам щодо розвитку уваги дітей: 

1. У кожне заняття включати вправи, ігри на розви -ток 
уваги. 2. Включати в заняття завдання, що потребу-ють 
тривалого зосередження: намалювати місто, побуду-вати 
складний міст, прослухати і переказати казку тощо.  
3. Частіше пропонувати дітям, особливо з низьким 
показником розвитку уваги, вправи: у газеті, у старій 
книзі на одній зі сторінок закреслювати олівцем усі 
букви «а», намагаючись не пропускати їх (завдання 
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поступово можна ускладнити, попросивши дитину 
закреслити всі букви «а», обвести у кружечок усі букви 
«к», підкреслити всі букви «о»). 4. Використовувати 
дидактичні ігри з чітко вираженими правилами. 5. Регу-
лярно включати дітей у виконання завдань за попере-
дньо розробленим планом дій: можна виконувати будівлі 
з конструкторів, малюнки, орнаменти, аплікації, вироби, 
форму яких ви задаєте словесно або за допомогою 
схеми. 6. Тренувати дітей у переказі розповідей, казок за 
схематичним планом. 7. Пропонувати дітям: повторю-
вати слова, цифри, речення; незакінчені фрази, які 
потрібно закінчити; запитання, на які необхідно  
відповісти. 8. Учити порівнювати, аналізувати зразок і 
результати своєї або чужої роботи, знаходити і виправ -
ляти помилки. 9. На уроках у школі від дітей вимагають 

швидкого переключення уваги з одного виду діяльності 
на інший. Цю властивість уваги можна формувати за 
допомогою рухових вправ. Дитина повинна починати, 
виконувати й закінчувати свої дії за командою дорос -
лого, швидко переходячи від одного виду рухів до 
іншого: стрибати, зупинятися, крокувати тощо.  10. Пері-
одичне переключення з одного виду роботи на інший, 
багатогранна структура заняття, активна пізнавальна 
діяльність, формування операцій контролю і самокон-
тролю — такий підхід зробить заняття цікавим для 
дітей, що саме по собі сприятиме організації їхньої 
уваги. 
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Тема:  ЕМОЦІЇ І ПОЧУТТЯ 

 
Питання, які виносяться на обговорення  

 
1. Поняття про емоції та почуття, їхня фізіологічна основа . Функції емоцій і почуттів  
2. Види емоцій і почуттів, їхня характеристика.     
3. Загальні властивості емоцій і почуттів  
4. Форми переживання емоцій і почуттів  
5. Індивідуальні емоційні прояви  
6. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі  
7. Роль учителя у подоланні негативних емоційних станів школярів   

 
Теми  ІНДЗ 

1. Теорії емоцій, характеристика теорій.  
2. Розвиток та формування емоційної сфери дітей.  
3. Зв'язок емоцій і почуттів з потребами людини.  
4. Емоції, почуття та людська індивідуальність.  
5. Роль емоцій і почуттів у сфері людських взаємин.  
6. Вияв емоцій та почуттів в художній творчості.  
7. Зв'язок моторики з емоційною сферою людини.  
8. Вплив органічних станів людини на її емоції та почуття.  
 
 
Основні поняття теми:  емоції, почуття, амбівалентність почуттів, модаль ність почуттів, стрес, афект, настрій, потяг, 

пристрасть, емпатія, ейфорія, психічна депривація, фрустрація, депресія, страх, тривога, сором, симпатія, радість, гнів, 
зневага, іронія, відраза, горе.  

 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
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Папка І.1. Поняття про емоції та почуття, їхня фізіологічна основа . Функції емоцій і почуттів 

Файл 1. Емоції і почуття 
Що таке емоції?  
Що таке почуття?  
Яка різниця між емоціями і почуттями? Що їх об’єднує?  
 
Крок 1.  
Емоції – це: а) особлива форма психічної діяльності людини, що вия вляється у спрямованості та зосередженості 

свідомості на об'єкті при одночасному абстрагуванні від інших;  б) загальна активна форма переживання організмом своєї 
життєдіяльності;  в) специфічні людські, узагальнені переживання ставлення до людських потреб, з адоволення або 
незадоволення яких викликає певні емоції ;  г) відображення соціальної суті людини. 

 
Крок 2.  
Почуття – це: а)  загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності;  б) психічний процес 

свідомої та цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставлених цілей;  в) 
переживання, у яких виявляється ставлення людини до навколишнього світу,  інших людей та самої себе; г) первинна 
інформація про брак або надлишок чогось, неясне відчуття чогось.  

 
Файл 1. Фізіологічні основи   
Розкрийте фізіологічні основи емоційних реакцій  
 
Файл 1. Функції емоцій 
Назвіть функції емоцій.  
Розкрийте функції почуттів у життєдіяльності особистості.  
Розкрийте роль почуттів та емоцій у практичній і пізнавальній дія льності людини. 
 
Крок 1.  
Про яку  роль і функцію емоцій у керуванні поведінкою йдеться у фрагменті з твору художньої літератури?  
“...Серце в Соломії упало, руки звисли безвладно. Та ненадовго. Новий приплив енергії, шалена відвага пойняли її волю, і 

вона кинулась уперед, розхиляючи й ламаючи очерет зі сліпою завзятістю зраненого оленя”  (М. Коцюбинський ).    
Виберіть правильну відповідь.  
А відображально-оцінна роль емоцій  
Б  мотиваційна роль емоцій  
В  активаційно-енергетична роль емоцій  
Г  спонукальна роль емоцій  
 
Крок 2.  

      Емоційне реагування формує перше враження про людину, що пов'язано із сигнальною функцією емоцій. На Захо ді 
багато керівників беруть на роботу співробітників за коефіцієнтом інтелекту (І Q), а підвищують на посаді за емоційним 
коефіцієнтом (ЕQ), який характеризує здатність людини до емоційного спілкування.  
      Поясніть дії керівників.  

 

Крок 3.  
Про яку прикладну роль емоцій йдеться у висловлюванні дослідника?  
“ Гаряче бажання знання – це єдиний двигун, який залучає й підтримує дослідника в його зусиллях, і це знання, яке, 

так би мовити, постійно вислизає з його рук, становить його єдине щастя й муку. Хто не знав мук невідомого, той не 
зрозуміє насолод відкриття, які, звичайно, сильніше за всі, що людина може почувати” (К.Бернар).  

Виберіть правильну відповідь. 
А комунікативна роль емоцій  
Б регулююча функція емоцій  
В роль емоцій у пізнавальних процесах і творчості  
Г оздоровча роль емоцій  

 

Папка І.2. Види емоцій і почуттів, їхня характеристика   

Файл 1.  
За якими ознаками класифікують емоції?  
Дайте характеристику видам емоцій. 
Охарактеризуйте базові і вторинні емоції.  
 

Крок 1.  
Про яку базову емоцію йдеться в уривку з твору Міхаеля Дібдіна? 
“…No words can describe the awfulness of what I saw then. For a moment my head felt light, I began to shake and was afraid I would fall…” 
А відраза 
Б.страх 
В радість 
Г подив 
 
Крок 2.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Види вторинних  емоцій  Характерні особливості  

А  альтруїстичні  
Б  комунікативні 
В  глоричні 
Г  практичні (праксичні) 
Д  пугнічні 
Е  романтичні 
Ж  гедоністичні  

1 пов'язані з потребою в самоствердженні, славі, прагненням здобу ти визнання, 
пошану 
2 очікування «світлого дива», почуття щасливої долі, особливої значущості  
3 бажання дійти успіху в роботі; почуття напруження ; захопленість роботою  
4 пов'язані із задоволенням потреби в тілесному і душевному комфорті  
5 бажання гострих відчуттів, захоплення небезпекою, ризиком, спортивний азарт  
6 виникають на основі потреби в сприянні, допомозі, заступництві  
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7 виникають на основі потреби у спілкуванні: бажання спілкуватися, ділитися 
думками та переживаннями  
 

Відповідь:    А ___,   Б ___, В ___,  Г___,   Д ___,   Е___,  Ж___,   . 
 
 Крок 3.  
Чим відрізняються  стенічні почуття від астенічних?  
Спробуйте визначити, які з перерахованих позитивних і негативних емоцій відповідають станові підвищеної, а 

які – зниженої активності людини.  

Показники активності 
людини  

Перелік  позитивних  та  негативних емоцій  

А  підвищення активності. 
Б  зниження активності  

1. Страх. 2. Обурення. 3. Екстаз.4. Пригніченість. 
5. Туга. 6. Інтерес. 7. Лють. 8.  Насолода  
 

Відповідь: А ___, ___, ___,  ___.  Б ___, ___,  ___,   ___ . 
 
Файл 2. Види почуттів 
Дайте характеристику почуттям людини (моральні (етичні), інтелектуальні, практичні, релігійні, естетичні). 
 

Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Види почуттів     Характерні особливості  

А моральні 
 
Б інтелектуальні  
 
В практичні 
 
Г релігійні 
 
Д естетичні 
 
 

1 почуття  рішучості, напруження, сміливості у процесі   діяльності  
2 почуття, які переживає людина у зв´язку з усвідомленням відповідності чи невідповідності своєї  
    поведінки вимогам суспільства 
3 почуття, пов´язані з когнітивною діяльністю людини 
4 вияви симпатії, прихильність, дружба, любов, кохання, закоханість 
5 переживаються як радісна зустріч із трансцендентною (поза людиною) та іманентною  
  (наявною у внутрішньому світі) реальністю  
6 совість як вищий рівень саморегуляції особистості  
7 вияви допитливості, цікавості, подиву, почуття зрозумілості або здивування, почуття впевненості,  
   сумніву 
8 ставлення людини до прекрасного в природі, житті людей і мистецтві  
 

Відповідь:  А  ____,  ____, ____, Б ____, ____, В ____, Г ____, ____, Д ____. 

 
 
 
Крок 2.  
Т. Шевченко вірив: "Якщо б краса у всіх її образах хоча б на полов ину людства мала свій благородний вплив, тоді б ми 

швидко наблизились до досконалості".  
Про яке почуття говорив письменник?  
  
Крок 3.  
Співвіднесіть фази розумового процесу й інтелектуальні емоції, які їх супроводжують.  

Фази розумового процесу Інтелектуальні емоції 

А постановка проблеми  
 
Б формування здогаду 
 
В первинна перевірка 
 
Г  прийняття здогаду 

1 задоволення від одержання знань, від розумової роботи  
2 прагнення проникнути в суть проблеми  
3 динаміка сумніву-впевненості  
4 подив 
5 радість відкриття істини 
6  здогад  

Відповідь: А  ____,  ____. Б ____. В ____. Г ____, ____. 
 

Папка І.3. Загальні властивості емоцій і почуттів  

Файл 1.  
Охарактеризуйте властивості емоцій. Наведіть приклади  
 
Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Головні властивості 
емоцій  і почуттів 

Особливості  вияву 

А  динамічність 
 
Б  адаптація 
 
В  амбівалентність 
 
Г  полярність почуттів  
 
Д  диференційованість 
(вузькість) почуттів  
 
Е  суб'єктивність 
емоційно-почуттєвих 
ставлень 
 

1 людина може одночасно відчувати позитивний і негативний емоційні стани  
 
2 у переживаннях людини переплітаються протилежні почуття  
 
3 виражається в одноманітності емоцій та почуттів  
 
4 що ближча подія, то сильніше наростає напруга  
 
5 ті самі явища можуть мати для різних людей різне значення 
 
6 за тривалого повторення вражень емоції втрачають гостроту переживань  
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Відповідь:    А ___,   Б ___, В ___,  Г___,   Д ___,   Е___. 
 

Папка І.4. Форми переживання емоцій і почуттів 

Файл 1.  
Проаналізуйте форми переживання емоцій і почуттів:  афекти, настрої, стрес, пристрасті, потяги.  
 
Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Форми 
переживання 
емоцій і 
почуттів 

Особливості вияву 

А афекти  
 
Б настрій 
 
В стрес 
 
Г пристрасть 

 

1 емоційні стани, які викликаються ситуаціями напруженості  
2 сильні і короткочасні емоційні процеси, які характеризуються порушенням вольового 
контролю за діями  
3 сильне, стійке, всеохоплююче почуття, що домінує над іншими спонуканнями людини  
4 відносно тривалий  емоційний стан, який забарвлює поведінку людини, її думки і 
переживання  
5 емоції вибухового характеру зі стрімким і бурхливим перебігом  
6 викликаються при появі несподіваних і надвильних подразників, дефіциту часу, перешкод у 
роботі  
 

Відповідь: А____, ____,  Б____,  В____, ____, Г____. 
 
Крок 2.  
Що, на вашу думку, призводить до більш сильного стресу:а) коли ви оцінюєте ситуацію як помірно загрозливу, але 

вам здається, що ви абсолютно не здатні з нею впоратися, або  б) якщо ви оцінюєте ситуацію як дуже загрозливу, проте 
відчуваєте, що у вас є  можливості та навички, щоб з нею впоратися?  

 

Файл 2.  
Розкажіть про основні емоційні стани  (страх, тривога, сором, гнів, роздратування, радість та ін.)  
 
Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Основні емоційні 
стани 

Особливості вияву 

А страх 
 
Б тривога  
 
В сором 
 
Г гнів 
 
Д радість 
 
Е фрустрація 

1 виникає в результаті усвідомлення людиною реальної чи уявної невідповідності своїх 
вчинків прийнятим у даному суспільстві нормам  
 
2 емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному  або соціальному існуванню індивіда  
 
3 може бути викликаний особистою образою, обманом та іншими моральними причинами, 
особливо якщо вони несподівані  
 
4 дезорганізація свідомості та діяльності, що зумовлена довгочасною нереалізованістю 
значущих планів  
 
5 може бути наслідком творчого успіху, хоч і не завжди його супроводжує  
 
6 негативний емоційний стан, що виникає в ситуа ціях невизначеної небезпеки, а також в 
очікуванні несприятливого розвитку подій  

Відповідь: А____, ____,  Б____,  В____, ____, Г____,  Д____, Е ____. 
  
Крок 2.  
Спробуйте завершити стародавню притчу. Дайте пояснення описаному явищу.  
"Куди ти йдеш?"  – запитав мандрівник, зустрівшись з Чумою."Йду в Багдад. Мені потрібно вморити там п'ять тисяч 

чоловік". Через кілька днів та ж людина знову зустріла Чуму."Ти сказала, що вмориш п'ять тисяч, а вморила п'ятдесят", – 
дорікнув він їй. "Ні, – заперечила Чума, – я погубила тільки п'ять. Інші померли від ... "  

  
 

Папка І.5. Емоційні властивості особистості  

Файл 1.  
Назвіть емоційні властивості особистості. 
У чому полягають відмінності в емоційних проявах людей?  
 
Крок 1.  
Спробуйте пояснити і проілюструвати прикладами наступні висловлювання.  
"Освічене серце", "тваринне задоволення", "голі емоції" ,"кричущий колір", "страсті -мордасті", "глибокі почуття", 

"дикий погляд", "кипіння  пристрастей", "параліч почуттів", "слабість емоційного резонансу", "божевільна пристрасть", 
"розпатлані почуття", "сам не свій", "втрачати голову", "вибух емоцій", "анатомія любові", "руйнівні емоції", 
"щиросердечне сум'яття", "розумні емоції", "емоційно насичена думка", "емоційне пізнання",  "нехай буде добрим розум у 
вас, а серце розумним буде".  

 
Крок 2.  
"Перекладіть” на мову сучасної наукової психології наступні афоризми.  
Когда встречаются два человека, встречаются шесть человек.  Каждый из них выступает таким, каким он видит себя; 

таким, каким его видит другой, и таким, каков он на самом деле (Уильям Джеймс) . 
Любов – це інше лице вічності, але це вростання, вгорання одної істоти в другу  ( В. Винниченко).   
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Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше 
себя…(Пришвин М. М) 
 

Крок 3.  Прочитайте притчу та визначте виявлену  емоційну властивість молодшого монаха.  
Однажды два монаха, принявшие обет строгой аскезы, подошли к не большой реке и только собирались перейти ее 

вброд, как появилась молодая женщина и попросила монахов помочь ей перебраться через реку.  
Младший монах был в растерянности, а старший, недолго думая, под хватил женщину на руки и перенес через реку. 

Поблагодарив за помощь, женщина удалилась, а монахи отправились дальше.  
Придя в себя, младший монах набросился на своего старшего това рища: «Как ты мог? Мы дали строжайший обет даже 

не приближаться к женщинам, а ты взял ее на руки!.. Прижимал к себе!..» Его негодова нию не было предела. Он 
неустанно бранил и бранил своего спутника, а тот молчал и невозмутимо шел дальше.  

Наконец старший монах остановился, с улыбкой посмотрел на своего продолжавшего кипятиться товарища и сказал: 
«Я нес эту женщину на руках всего пять минут и давно забыл об этом, а ты несешь ее уже два часа!»   

 

Крок 4.  Вставити пропущене слово та пояснити думку вченого.  
За словами К. Роджерса, «бути у стані __________ означає сприймати внутрішній світ іншого точно, зі збереженням 

емоційних та смислових відтінків... Ніби станеш цим іншим, але без втрати відчуття «ніби». Так відчуваєш радість або 
біль, як він їх відчуває».  

 
Папка І.6. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі  

Файл 1.  
Проаналізуйте емоційний розвиток  молодшого школяра, підлітка і старшокласн ика. 
 

Папка І.7. Роль учителя у подоланні негативних емоційних станів школярів   

Файл 1.  
Проаналізуйте розвиток і виховання культури емоцій і почуттів у дітей.  
Розкрийте деякі прийоми подолання страху та агресії  у дітей.  
Охарактеризуйте психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у ді тей  
 
Бліц 

Дайте правильні відповіді на альтернативні запитання (правильно/ неправильно). 

 
Люди, що мають високий емоційний інтелект, як правило, добре усвідомлюють власні почуття, але слабо 

усвідомлюють почуття інших. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Негативні емоції зумовлюють сильніші фізіологічні реакції, ніж позитивні.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Людина народжується зі сформованим механізмом вираження емоцій за допомогою міміки.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Емоції виникають у результаті уявляння людиною тих або тих об'єктів минулих і майбутніх подій . Так чи ні?  
А. Так. Б. Ні  
Кожній людині притаманна індивідуальна форма прояву емоцій.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Люди, що мають велику кількість позитивних емоцій, за визн аченням, дуже щасливі.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
У тварин і людини в головному мозку є «центри задоволення» і «центри незадоволення».  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Навіть дуже стомлена людина під час сильних емоційних переживань здатна енергійно та продуктивно  діяти. Так чи 

ні? А. Так. Б. Ні.  
Сильні емоції дезорганізовують мислення.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.    
У переживаннях людини переплітаються протилежні почуття.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Продуктивність діяльності не залежить від емоційного стану.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Настрій характеризує енергетичний потенціал людини.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Настрій дитини є для вчителя індикатором її внутрішнього благополуччя . Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Стреси мають мегшу інтенсивність і вибуховість, ніж афек.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Бурхливу радість успіху виявляють особи із заниженою самооцінкою.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Подоланню фрустрації сприяє перехід до цікавої справи.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Афект, який вибухає проти волі людини, показує “величину” ран и, яка була нанесена її психіці.  Так чи ні? А.  Так. Б. 

Ні. 
ДОДАТОК 

ЕМОЦІЇ І ПОЧУТТЯ  
 

1. Поняття про емоції та почуття, їхня 
фізіологічна основа  

Діяльність людини, її поведінка завжди викликають 
позитивне або негативне ставлення до неї. Ставлення до 
дійсності відображується в мозку й переживається як 
задоволення або незадоволення. Такі переживання 
називають емоціями, почуттями.   

Емоції  –  особливий клас психічних процесів, 
станів, явищ, що виражається у формі безпосереднього, 
пристрасного переживання суб'єктом життєвого змісту 
явищ, предметів і ситуацій для задоволення своїх 
потреб.  

Почуття  –  вища форма емоційного відношення 
людини до предметів і явищ дійсності, що вирізняється 
відносною усталеністю, узагальненістю, відповідністю 
потребам, мотивам і цінностям, які були сформовані в 
процесі її особистісного розвитку. [2]. 

Емоції й почуття розрізняють за походженням:  
1. Емоції, як правило, мають характер орієнтовної 

реакції, тобто несуть первинну інформацію про брак або 
надлишок чогось, тому вони часто бувають 

невизначеними й недостатньо усвідомлюваними 
(наприклад, неясне відчуття чогось). Почуття, навпаки, 
здебільшого предметні й конкретні. Емоції первинні, 
почуття вторинні. Емоції притаманні людині і тварині, 
почуття – лише людині.  

2. Емоції більшою мірою пов´язані з біологічними 
процесами, а почуття – із соціальною сферою.  Емоції 
елементарні психічні явища, почуття - складні. 

3. Емоції більшою мірою пов´язані зі сферою 
несвідомого, а почуття максимально представлені в 
нашій свідомості.  Емоції тісно пов'язані з 
інстинктивною, безумовно-рефлекторною підкорковою 
діяльністю головного мозку, почуття - кіркові 
утворення.  

4. Емоції найчастіше не мають певного зовнішнього 
вияву, а почуття мають.  

5. Емоції короткотривалі, а почуття тривалі, 
відображають стійке ставлення до яких-небудь 
конкретних об´єктів.  
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Емоції регулюють відносини людини із 
середовищем, почуття – її стосунки як особистості з 
іншими людьми.  (О.Г. Маклаков)  

Сутнісно емоції та почуття об'єднуються поняттям 
“переживання”, проте емоції визначаються як тимчасові 
переживання, а у почуттях виявляються потреби та 
мотиваційна сфера особистості, які є більш сталими.  

Переживання – емоційно забарвлений стан, що ви -
являється у формі задоволення або незадоволення 
(страждання), напруги або заспокоєння. За емоційним 
забарвленням вони можуть бути позитивними і нега -
тивними, приємними і неприємними.   

 
Фізіологічні основи емоційних реакцій  
Фізіологічним механізмом виникнення емоційного 

переживання людини є збудження кори головного мозку, 
підкоркових центрів і фізіологічні процеси, які 
відбуваються у вегетативній нервовій системі. При 
цьому провідна роль належить корі головного мозку. 
Вона регулює перебіг емоцій і почуттів, здійснюючи як 
гальмівний, так і збуджуючий вплив на підкоркові 
центри. Включення підкірки в  процес протікання 
почуттів має велике значення, оскільки в процесі 
діяльності людини стомлюються переважно нервові 
клітини кори великих півкуль, а нервові клітини 
підкірки такої втоми зазнають менше. Тому включення 
підкірки в емоційний процес створює великий резерв 
нервової енергії, яку людина використовує у своїх діях і 
поведінці. Позитивний емоційний стан знижує 
стомлюваність. Навіть дуже стомлена людина під час 
сильних емоційних переживань здатна енергійно та 
продуктивно діяти.  

Підкірка функціонує під контролем кори великих 
півкуль головного мозку. Контроль із боку кори 
виявляється, зокрема, в тому, що людина може 
регулювати силу емоцій, не піддаватися їм, затримувати 
зовнішні прояви своїх переживань (наприклад, стримати 
сміх, гнів тощо). Водночас підкірка позитивно впливає 
на кору великих півкуль, виступаючи джерелом їх сили. 
При емоціях збуджувального характеру суттєва роль 
належить ендокринній системі. У стані збудження у 
крові збільшується вміст адреналіну й цукру, що 
підвищує рівень життєдіяльності організму, забезпечує 
його готовність витрачати енергію.  

Загальна картина емоцій описується так. Процес, що 
виникає в корі великих півкуль при сприйманні, 
поширюється на  підкоркові центри, які включають у дію 
вегетативну нервову систему. Це викликає зміни в 
життєдіяльності організму: змінюється ритм дихання 
(людина задихається від хвилювання), кровопостачання 
окремих частин організму (від сорому червоніють, від 
жаху бліднуть), порушується функціонування залоз 
внутрішньої секреції (сльози від горя, «холодний» піт 
від страху) тощо. 

Емоції та почуття тісно пов'язані з другою 
сигнальною системою. Слово – засіб емоційного впливу 
на людину, регулювання її емоційної поведінки. Завдяки 
слову викликаються емоції й почуття в інших людей, а 
також затримуються їхні небажані емоційні реакції. При 
вивченні функціональної асиметрії головного мозку 
було встановлено, що ліва півкуля значною мірою 
пов'язана з виникненням і підтримуванням позитивних 
емоцій, а права – негативних.  

У тварин і людини в головному мозку є «центри 
задоволення» і «центри незадоволення». «Зони 
задоволення» і «зони незадоволення» розта шовані біля 
центрів органічних потреб. «Центри задоволення» 
нерідко локалізуються в нервових структурах, 
пов'язаних із харчовою і статевою активністю, а «центр и 
незадоволення» – в структурах оборонного рефлексу, 
зонах болісної чутливості, голоду і спраги.  

 
Функції емоцій і почуттів 
Основні функції емоцій  – сигнальна (тривога або все 

добре), пізнавальна (емоція як платформа мислення), 
мотиваційна (емоція як енергетичний підсилювач 
спонук).  

Основні функції почуттів: 1) регулятивна функція . 
Почуття спрямовують поведінку, впливають на 

активність діяльності, породжують захоплення, 
прагнення, наміри;  2) сигнальна функція . Почуття 
сигналізують, що із подій, явищ, об'єктів має значення 
для людини. Як правило, особистості виокремлюють 
об'єкти, які породжують переживання, створюють 
враження і запам'ятовуються, тобто є сигналами для 
організму та душі;  3) оцінювальна функція . Залежно від 
оцінки (гарний–поганий, приємний  – неприємний, 
красивий – некрасивий, чесний – нечесний тощо) 
виникають ставлення до предмета, інших людей, справи 
тощо; 4) експресивна функція . Виявляється в переживан-
нях людиною свого ставлення до об'єктів, подій, явищ. 
Наприклад, негативна оцінка людиною себе спричинює 
відповідне ставлення до себе і переживання його;   

5) спонукальна функція . Зумовлює прагнення опа-
нувати об'єкт, що подобається, увійти в контакт із при -
вабливою людиною, займатися діяльністю, яка подоба -
ється.  

 
2. Види емоцій і почуттів, їхня характеристика.     
Серед емоцій розрізняють простіші – складніші; 

базові – вторинні; позитивні – негативні; активні 
(стенічні) – пасивні (астенічні); емоційні реакції та 
емоційні стани. 

Прості емоції мало усвідомлюються, виникають у 
результаті задоволення первинних потреб людини 
(харчування, сон, відпочинок, безпека).   Прості емоції: 
пов'язані з безпосереднім відображенням взаємовідно -
шень людини з певними об'єктами;  викликаються 
безпосередньою дією на організм тих чи інших об'єктів;  
пов'язані із задоволенням первинних потреб людини;  
виникають одночасно з відчуттям смаку, запаху, кольору 
тощо;  можуть бути приємними чи неприємними для 
людини;  безпосередньо пов'язані з відчуттями (їх 
називають емоційним тоном відчуттів);   виконують 
регулюючу роль у житті й діяльності учня, учителя; 
спонукають  людину  шукати  одних,  уникати  інших 
об'єктів, відмовлятись від чогось, захищатись.  

Складні емоції пов'язані із розумінням тих об'єктів, 
які викликали емоцію, а також із усвідомленням їх 
життєвого значення. Вони виникають під час 
спілкування з людьми, у процесі діяльності, пов'язані з 
розумінням, усвідомленням людиною об'єктів, які 
викликають переживання (К. Е. Ізард).   

За своєю природою емоції можуть бути первинними 
(базовими) і вторинними (інтелектуальними ). 

Базові емоції.  Вони є вродженими і становлять 
основу для формування складніших емоційних процесів, 
станів та емоційно-особистісних якостей. До них 
належать радість, горе, страх, гнів, подив, відраза (К. Е. 
Ізард). Певною мірою базові емоції притаманні вищим 
тваринам. 

Вторинні емоції.  Основані вони на складніших 
процесах, супроводжуються значними фізіологічними 
змінами і в різних комбінаціях поєднують базові. Серед 
вторинних емоцій виокремлюють:  

1) альтруїстичні емоції. Виникають на основі потре -
би в сприянні, допомозі, заступництві за інших людей;  

2) комунікативні емоції виникають на основі 
потреби у спілкуванні: бажання спілкуватися, ділитися 
думками та переживаннями.  

3) глоричні (лат. gloria – слава) емоції. Пов'язані з 
потребою в самоствердженні, славі , прагненням здобути 
визнання, пошану;  

4) практичні  (праксичні) емоції – такі емоції 
викликані діяльністю, змінами в ході роботи, 
успішністю та неуспішністю, труднощами здійснення та 
завершення; бажання дійти успіху в роботі; почуття 
напруження; захопленість роботою; приємне задо-
волення від того, що робота зроблена.  

5) пугнічні (лат. pugna – боротьба) емоції. В їх основі 
– потреба подолання небезпек, яка «заряджає» на 
боротьбу. Спонукають до цього бажання гострих відчут -
тів, захоплення небезпекою, ризиком, спортивний азарт, 
«спортивна злість», межова мобілізація можливостей;  

6) романтичні емоції. Пов'язані з прагненням до 
всього незвичайного, таємничого, незвіданого. Їх ознаки 
– очікування «світлого дива», почуття щасливої долі, 
особливої значущості;  
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7) Гностичні (інтелектуальні) емоції пов'язані з 
потребою у пізнавальній гармонії, прагнення зрозуміти 
те, що відбувається, проникнути в сутність явища. Їх 
зумовлюють не просто потреба в новій інформації, а 
прагнення впорядкувати її, досягти «пізнавальної 
гармонії». А. Ейнштейн називав це «втечею від 
здивування» («когнітивною гармонією»);  

8) естетичні емоції. Відображають потреби людини 
в гармонії, прекрасному;  

9) гедоністичні  (грец. hodong – насолода) емоції. 
Пов'язані із задоволенням потреби в тілесному і душе-
вному комфорті;  

10) акізитивні (франц. acquisition – придбання) емо-
ції. Найчастіше переживають їх люди з вираженим 
інтересом до нагромадження, колекціонування, при -
дбання речей  (Б. І. Додонов)   

 
Стенічні почуття  (ті, що бадьорять) – підносить 

життєвий тонус, посилюють силу та енергію людини.  
Астенічні почуття  (ті, що гнітять) – знижують 

життєвий тонус, зменшують силу та енергію людини.  
 
У вітчизняній психології традиційно виокремлюють 

такі види емоційних реакцій: 1) емоційний тон 
відчуттів; 2) емоції (включаючи афекти); 3) настрої. 

Емоційні реакції (гнів, радість, туга, страх) 
поділяються на емоційний відгук, емоційний спалах й 
емоційний вибух (афект). Емоційний відгук є найбільш 
динамічним і постійним явищем емоційного життя 
людини, відображаючи швидкі  й неглибокі 
переключення в системах відносин людини до рутинних 
змін ситуацій повсякденного життя.  

Більш виражена інтенсивність, напруженість й 
тривалість переживання притаманна емоційному 
спалаху, який здатний змінити емоційний стан, але не 
пов´язаний із втратою самовладання. Для емоційного 
вибуху характерна емоційна реакція, яка бурхливо 
розвивається, великої інтенсивності з ослабленням 
вольового контролю над поведінкою і полегшеним 
переходом у дію. Це короткочасне явище, після якого 
настає занепад сил або навіть повна байдужість, 
сонливість. 

До емоційних станів   відносяться страх, тривога, 
сором, гнів, роздратування, радість та ін.  

 
Види  почуттів 
Особливою формою переживань є вищі почуття, у 

яких втілене все багатство саме людських стосунків. 
Вищі почуття поділяють на моральні, інтелектуальні, 
естетичні, практичні. Вищі почуття відображають 
переживання й ставлення людини до явищ соціальної 
дійсності.   

Моральні  почуття  – це почуття, які переживає 
людина внаслідок усвідомлення відповідності чи 
невідповідності своєї поведінки вимогам суспільної 
моралі (патріотичні почуття, дружба, любов, почуття 
обов'язку, гуманність, доброзичливість, співчуття).  
Вищим рівнем моральної саморегуляції особистості є 
совість. Моральні почуття можуть бути позитивними і 
негативними. До позитивних моральних почуттів 
належать симпатія, прихильність, дружба, любов, 
кохання, закоханість. Серед негативних моральних 
почуттів  розрізняють ворожість, озлобленість, цинізм, 
заздрість тощо.  

Релігійні почуття виявляються в ставленні людини 
до Бога і переживаються як радісна зустріч із 
трансцендентною (поза людиною) та іманентною (наяв -
ною у внутрішньому світі) реальністю.  

Практичні (праксичні) почуття – це почуття, які 
виникають у процесі практичної діяльності (почуття  
рішучості, напруження, сміливості).  

Інтелектуальні – переживання, які виникають в 
процесі розумової, пізнавальної діяльності людини. 
Такими є почуття любові до знань, почуття нового, 
здивування,  натхнення, інтерес, зацікавленість, 
здогадка, сумнів , упевненість тощо.   

Естетичні – емоційне ставлення людини до 
прекрасного в природі, житті людей і мистецтві.  

 

3. Загальні властивості емоцій і почуттів  
Емоції характеризуються певними властивостями, 

що стосуються їх функцій, динаміки, особистісної та 
предметної зумовленості.  

До властивостей емоцій належать:  
1) універсальність.  Емоції не залежать від характеру 

потреби і специфіки діяльності: надія, тривога, радість, 
гнів можуть виникнути при задоволенні будь -якої 
потреби;  

2) динамічність.  Наростання емоційної напруги 
неминуче змінюється її зниженням. Підвищується вона 
під час очікування: що ближча подія, то сильніше 
наростає напруга. Це відбувається і за постійної дії на 
людину неприємного подразника. Настання події 
сприймається як полегшення, умиротворення чи цілко -
вите знесилення;  

3) домінантність.  Сильні емоції здатні придушувати 
протилежні емоції, не допускати їх у свідомість лю дини; 

4) сумація і «зміцнення».  Найсильніше задоволення 
чи незадоволення людина відчуває не за першої, а за 
наступних появ емоціогенного подразника . Такі емоції 
сумуються протягом життя, що зумовлює збільшення їх 
інтенсивності, посилення відчуттів і їх сприймання. Цей 
процес відбувається непомітно для людини;  

5) адаптація. За тривалого повторення вражень емо-
ції та емоційний тон відчуттів притупляються, втрача-
ють гостроту переживань;  

6) упередженість (суб'єктивність). Прояв емоцій 
залежить від особистісних смаків, інтересів, моральних 
настанов, досвіду і темпераменту людини, а також си -
туації, у якій вона перебуває. В одних людей небезпека 
викликає страх, в інших – радісний, піднесений настрій;  

7) заразливість.  Людина в яскраво вираженому емо-
ційному стані може мимоволі передавати свій настрій, 
відчуття іншим людям, які спілкуються з нею. Унаслі док 
цього виникають загальні веселощі або нудьга, панік а; 

8) пластичність.  Конкретна емоція може сприйма-
тися з різними відтінками і навіть як емоція різного 
знаку (приємна або неприємна). За певних умов страх 
може сприйматися негативно або як джерело задово -
лення, випробування «гострих відчуттів»;  

9) іррадіація. Настрій (емоційний стан) може пере-
носитися з обставин, що його викликали, на все, що 
людина сприймає. Щасливому «все посміхається», зда -
ється приємним і радісним;  

10) перенесення.  Ця властивість є близькою до ірра -
діації. Наприклад, приємні спогади дитинства, пов'язані 
різними думками, переносяться на людей, які також там 
виросли; 

11) амбівалентність.  Людина може одночасно відчу-
вати позитивний і негативний емоційні стани;  

12) «перемикання».  Предметом (об'єктом) однієї 
емоції може стати інша емоція: в ідчуття сорому від 
своєї радості, насолодження страхом, смутком тощо;  

13) породження одних емоцій іншими . Страх, 
наприклад, може породжувати агресію, біль – сором 
тощо.  

 
Властивості почуттів 
Основними властивостями почуттів є: особистісний 

характер, полярність, невизначеність, динамічність 
(фазовість), знак, інтенсивність, широта, 
генералізованість і диференційованість, узагальненість, 
суб'єктивність. 

Особистісний характер почуттів.  Вони завжди є 
показником того, задовольняються чи не задовольня -
ються потреби людини. Будучи суб'єктивними, мають 
об'єктивну зумовленість та об'єктивний прояв у діях, 
висловлюваннях, учинках, тілесних змінах, тому під -
даються пізнанню. 

Полярність почуттів.  У переживаннях людини пере-
плітаються протилежні почуття. У різних ситуаціях вони 
неоднаково виражені: сильніше проявляються то 
позитивні, то негативні. Залежно від емоцій, які впли -
вають на діяльність людини, їх характеризують як 
активні або пасивні. Активні (стенічні) почуття активі -
зують людину, пасивні (астенічні) – пригнічують. Будь-
які якісно відмінні почуття й емоції (любов, гнів, страх, 
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ласка) можуть розглядатися як позитивні, негативні або 
невизначені (неорієнтовані).  

Невизначеність почуттів.  Виникає в новій, незнайо-
мій ситуації, за відсутності досвіду – у стосунках із 
новим оточенням або при ознайомленні з предметами 
діяльності чи зустрічі з новими людьми. Для емоцій 
характерне невизначене (орієнтувальне) ставлення, коли 
їх предмет викликає хвилювання, здивування, 
захоплення. Таким є первинне орієнтування, яке про -
являється в нових враженнях: «Що це таке?». Орієнту-
вальне почуття не стійке, легко переходить у позитивне 
або негативне ставлення. Деякі почуття закріплюються і 
стають домінувальними емоційними якостями.  

Динамічність (фазовість) почуттів.  Почуття зміню-
ються в часі: закріплюються, набувають складніших чи 
інтенсивніших переживань, стають зворушливішими, 
яскравішими. Що змістовніше переживання, то багат -
шими виявляються його зв'язки і відношення. За одних 
обставин почуття динамічно розвиваються (радість, гні в, 
виникнувши, наростають, досягають кульмінації, а потім 
згасають чи переходять у спокійний, радісний настрій 
або в неспокійне, іноді апатичне самопочування), за 
інших – тривають довго.  

Знак почуттів.  Ставлення може бути позитивним, 
негативним, байдужим.  Позитивно людина ставиться до 
того, що її хвилює, негативно – до того, що її відштов-
хує, викликає відразу, невдоволення. Найпростіше це 
виявляється в оцінках «подобається – не подобається», 
«люблю – не люблю», «задоволений – не задоволений», 
«цікаво – не цікаво». Байдуже чи нейтральне ставлення 
виражається у формулі «мені однаково».  

Інтенсивність почуттів.  Вона змінюється в процесі 
розвитку суб'єктивних відносин, іноді досить різко.  
Часто вистачає невеликого імпульсу, щоб позитивне 
ставлення не тільки зменшилося за інтенсивністю, а й 
стало негативним («від любові до ненависті – один 
крок»).  

Широта емоційних відносин.  У кожної особистості 
формується багатовимірна, багаторівнева і динамічна 
система суб'єктивних стосунків. Проявляється це в 
обсязі предметних сфер, аспектів дійсності, які викли -
кають у людини емоції та почуття. Емоційно -почуттєвий 
відгук може спричиняти професійна діяльність, спо -
глядання світу, людські стосунки, твори мистецтва, 
музика та ін. Розвинутість, різноманітність ставлень і 
змісту відносин позитивно позначаються на особистості.  

Генералізованість (різноманітність) і диференційо -
ваність (вузькість) почуттів.  Виявляється різноманіт-
ність у значній кількості почуттів, які систематично 
переживає людина. Вузькість виражається в одноманіт -
ності емоцій та почуттів. Одна людина може пережива ти 
ті самі почуття в різних ситуаціях, інша – одночасно 
кілька чітко визначених почуттів.  

Узагальненість емоційно-почуттєвих ставлень.  Ви-
никає, коли людина узагальнює емоційні враження і 
знання, керується ними. Наприклад, позитивне ста-
влення до фізичної культури буде узагальненим і стій -
ким, а необхідність займатися фізкультурою стане 
переконанням, якщо людина розумітиме її роль у 
розвитку свого здоров'я, одержуватиме від неї задово -
лення. Узагальненість  стосунків іноді спричинює упе-
реджене ставлення до людей, подій, ситуацій.  

Суб'єктивність емоційно-почуттєвих ставлень.  Ті 
самі явища можуть мати для різних людей різне значен -
ня. Для почуттів характерна інтимність, глибокий осо -
бистий зміст. Зумовлено це  спонукальною сферою, 
характером життєдіяльності людини .  
 

4. Форми переживання емоцій та почуттів  
До форм переживання емоцій і почуттів відносять 

афекти, настрої, стрес, пристрасті, потяги.  
Афекти – сильний і переважно нетривкий емоційний 

стан, пов'язаний з різкою зміною важливих для суб'єкта 
життєвих обставин; супроводжується різко вираженими 
руховими проявами і змінами у функціях внутрішніх 
органів. В основі афекту лежить пережитий людиною 
стан внутрішнього конфлікту, породжений 
суперечностями між його потягами, прагненнями, 
бажаннями або суперечностями між вимогами, що 

ставляться людині, та можливостями виконати ці 
вимоги.  

Настрій – відносно тривалий, стійкий емоційний 
стан помірної або слабкої інтенсивності, що виявляється 
в загальному тлі психічного життя індивіда й забезпечує 
переважання в ньому емоцій визначеної модальності 
(радісний – похмурий). Настрої формуються під впливом 
окремих життєвих подій: удач, зустрічей, прийнятих 
рішень і т. п. На відміну від ситуативних емоцій і 
афектів, настрій являє собою емоційну реакцію не на 
безпосередні наслідки таких подій, а на їх значення в 
контексті більш загальних життєвих планів, інтересів і 
очікувань людини. 

Стрес – стан психічного напруження, що виникає в 
людини у процесі діяльності за найскладніших,  важких 
умов як у повсякденному житті, так і  в особистих 
ситуаціях.  

Пристрасть – сильне, стійке, всеохоплююче 
почуття, що домінує над іншими спонуканнями людини 
та призводить до зосередження на предметі пристрасті 
усіх її прагнень і сил.   Може бути позитивною (до 
науки, спорту, колекціонування) і негативною (нарко -
тиків, алкоголю, нікотину тощо). Пристрасть – це рівень 
виразності почуття.  

Потяг – психічний стан, що виражає недиферен -
ційовану, неусвідомлену або недостатньо усвідомлену 
потребу суб'єкта. Потяг є плинним явищем, оскільки 
подана в ньому потреба або згасає, або усвідомлюється, 
перетворюючись на конкретне бажання, намір, мрію та 
ін. 

 
До основних емоційних станів відносять  страх, 

тривогу, сором, гнів, роздратування, радість   
Страх – емоція, що виникає в ситуаціях загрози 

біологічному або соціальному існуванню індивіда і 
спрямована на джерело дійсної чи уявної небезпеки. На 
відміну від болю й інших видів страждання, що 
викликаються реальною дією небезпечних для існування 
чинників, страх виникає при їх передбаченні. У залеж-
ності від характеру загрози, інтенсивності та специфіки 
переживання, страх варіює в досить широкому діапазоні 
відтінків (побоювання, острах, переляк, жах). У 
випадку, коли страх досягає сили афекту (панічний 
страх, жах), він здатний нав'язати стереотипи поведінки 
(втеча, заціпеніння, захисна агресія).  

Тривога – негативний емоційний стан, що виникає в 
ситуаціях невизначеної небезпеки, а також в очікуванні 
несприятливого розвитку подій. На відміну від страху як 
реакції на конкретну загрозу, тривога являє собою 
генералізованний, дифузний або безпредметний страх.  

Сором – емоція, що виникає в результаті 
усвідомлення людиною реальної чи уявної невідповід-
ності своїх вчинків прийнятим у даному суспільстві 
нормам та вимогам моралі. Сором може бути пов'язаний 
із поведінкою або проявами особистісних рис інших, як 
правило, близьких людей (сором за іншого). Сором 
переживається як незадоволеність собою, осуд або 
звинувачення себе. Прагнення уникнути подібних 
переживань є потужним мотивом  поведінки, спрямованої 
на самовдосконалення.    

Гнів – негативний психічний стан, спричинений 
сильними емоціями, переживаннями. Сильний гнів 
переростає в лють  – нестримувану агресивну поведінку. 
Гнів може бути викликаний особистою образою, 
обманом та іншими моральними причинами, особливо 
якщо вони несподівані. Найчастіше його причинами є 
фрустрація, невизначена перешкода на шляху до мети. 
Гнів можна спровокувати вербально (слово, вислів) і 
невербально (міміка, жест, пози). Проявляється він і як 
засіб самозахисту, супроводжуючись припливом сил, 
енергії за рахунок викиду в кров адреналіну, що мобілі -
зує енергоджерела організму. Це підвищує впевненість у 
собі, зменшує страх перед небезпекою. Лють настільки 
мобілізує енергію, що людина може втратити здатність 
контролювати вербальні і поведінкові прояви емоцій. 
Однак «те, що починається у гніві, закінчується в 
соромі» (Л. Толстой).  

Радість – сильне задоволення. Може бути наслідком 
творчого успіху, хоч і не завжди його супроводжує. 
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Вона виникає не тільки з приводу реального задоволення 
бажання, досягнення мети, а й на підставі передбачення 
(передчуття) його. Людина може переживати радість у 
мріях. З'являється вона дуже швидко, чим наближається 
до афекту. Бурхливу радість успіху виявляють особи із 
заниженою самооцінкою.  

Хвилювання  –  позитивний або негативний стан, 
спричинений значущими очікуваннями, подіями тощо. 
Це недиференційоване за знаком переживання – підви-
щений рівень емоційного збудження. Перед стартовий 
стан спортсмена, наречених на весіллі, студ ента перед 
іспитом, як правило, пов'язаний із сильним емоційним 
збудженням, похідними ознаками якого є неуважність, 
нестійкість (швидка зміна) переживань, зниження кри -
тичності, примхливість, упертість і брутальність у сто -
сунках.  

Фрустрація (лат.марні сподівання, обман) –  
дезорганізація свідомості та діяльності, що зумовлена 
довгочасною нереалізованістю значущих планів, намірів 
людини і супроводжується тривалим негативним 
переживанням (ворожістю, гнівом, відчуттям провини, 
досади, тривоги). Виникає після  невдачі, незадоволення 
сильної потреби, почутих докорів. У стані фрустрації 
людина переживає нервово-психічне потрясіння, 
озлобленість, пригніченість. Фрустрація може слабшати, 
зникати, підсилюватись. Її подоланню сприяє перехід до 
цікавої справи. 

Емоційне вигоряння  –  емоційне або фізичне висна-
ження і зниження продуктивності праці. Проявляється у 
відчуттях емоційної перенапруги й спустошеності, 
вичерпаності емоційних ресурсів. Людина відчуває 
неможливість віддаватися роботі, як раніше. 
Деперсоналізація пов'язана з виникненням байдужого і 
негативного ставлення до людей, яких доводиться 
обслуговувати в діяльності. Контакти з ними стають 
формальними, знеособленими. Негативні настанови 
спершу можуть бути прихованими і проявлятися в 
стримуваному роздратуванні, яке з часом спричинює 
конфлікти.  

Депресія – афективний стан, що характеризується 
негативним емоційним фоном, зміною мотиваційної 
сфери, когнітивних уявлень і загальної пасивності 
поведінки. Суб'єктивно людина в стані депресії відчуває 
важкі, болючі емоції і переживання – пригніченість, 
тугу, розпач. Потяги, мотиви, вольова активність різко 
знижені. Характерними є думки про власну 
відповідальність за різноманітні неприємні, важкі події, 
що відбулися в житті людини або її близьких. . 

Ейфорія – піднесено-радісний, веселий настрій, стан 
безтурботності, що не відповідає об'єктивним 
обставинам, при якому спостерігаються мімічні і 
загальнорухові пожвавлення та психомоторні 
порушення.  

Амбівалентність – двоїсте, суперечливе відношення 
суб'єкта до об'єкта, що характеризується одночасною 
спрямованістю на цей об'єкт протилежних імпульсів.   

 
6. Емоційні властивості особистості  
Конкретними емоційними властивостями особистості 

є емоційна стійкість, запальність, емоційна чуйність, 
вразливість, емоційна глибина, емоційна ригідність, 
лабільність емоцій, емоційна стійкість, експресивність, 
емоційність тощо.  

Запальність.  Емоційна збудливість відповідає 
загальній збудливості нервової системи, є важливою в 
діяльності, пов'язаній із творчістю, мистецтвом. Часто її 
супроводжує дратівливість, навіть гнів, що знижує 
ефективність діяльності.  

Запальну особу характеризують емоційна 
вразливість, бурхлива реакція на емоційні подразники, 
ситуації, нездатність переборювати надмірне емоційне 
збудження під час складної діяльності. Емоційно-
запальні люди не здатні проявляти силу волі, 
терплячість, наполегливість, самовладання та витримку.  

Емоційна чуйність. Наділені нею люди легко і 
швидко емоційно реагують на різні впливи – соціальні 
події, процес спілкування, особливості партнерів тощо. 
Протилежна цьому втрата емоційного резонансу – 

цілковита або майже цілковита відсутність емоційної 
реакції на події. 

Вразливість. Вона проявляється у бурхливому емо -
ційному реагуванні на події, ситуації, предмети, сто -
сунки, її зумовлюють типологічні  (тип нервової систе-
ми) особливості людини, життєвий досвід, спонукальна 
сфера, час, відсутність самовладання. У вразливих 
людей емоції переважають над пізнавальною функцією 
сприйняття світу.  

Емоційна глибина.  Одні і ті самі почуття різні люди 
переживають неоднаково. Виявляється емоційна глибина 
в переживанні цілого спектра взаємопов'язаних емоцій, 
що стосуються сутнісних ставлень і смислів людини.  

Емоційна ригідність (стійкість емоцій). При її визна-
ченні за основу беруть проміжок часу, протягом якого 
емоція продовжує проявлятися, попри те що обставини 
змінилися і збудник перестав діяти. Емоційно ригідних 
людей характеризують «в'язкість», стабільність емоцій.   

Лабільність (рухливість, швидке переключення) 
емоцій. Найхарактерніші її ознаки – швидка емоційна 
реакція на зміну ситуацій, обставин і партнерів, вільний 
вихід з одних емоційних станів і входження в інші. 
Занадто виражена лабільність емоцій може ускладню -
вати міжособистісні і групові стосунки, оскільки такі 
люди надто реактивні, імпульсивні, погано керують 
собою. Різке її вираження робить людину нездатною 
мати тверді погляди і переконання, симпатії та антипа -
тії. Емоційна лабільність властива особам із високим 
нейротизмом (тривожністю).  

Емоційна стійкість. Ця інтегративна властивість 
формується на основі взаємодії емоційних, вольових, 
інтелектуальних і мотиваційних компонентів психічної 
діяльності людини, яка забезпечує оптимальне дося -
гнення мети діяльності в складній емоційній ситуації. 
Характеризується емоційною незворушністю, невраз -
ливістю, нереагуванням людини на емоційні подразники, 
ситуації, здатністю переборювати надмірне емоційне 
збудження під час складної діяльності. Емоційно стійкі 
особистості здатні гальмувати емоційні реакції, 
виявляти «силу волі», терплячість, наполегливість, 
самоконтроль, витримку.  

Експресивність.  Її критерієм є здатність людини 
виражати свої емоції через зовнішні прояви – міміку, 
жести, голос, рухові реакції. Експресивність – це 
функція виявлення сили емоцій і контролю людини за їх 
вираженням.  

Емоційність.. Основними її характеристиками є 
вразливість, імпульсивність і емоційна лабільність. 
Вразливість – це афективна сприйнятливість людини, 
чуйність до емоціогенних впливів, емоційне реагування 
за найменших для цього підстав. Імпульсивність – 
швидкість, із якою емоція стає спонукальною силою 
вчинків і дій без їх попереднього обмірковування і 
свідомого рішення виконати. З емоційною збудливістю 
безпосередньо пов'язані інтенсивність і тривалість 
емоцій. Що більше виражена емоційність, то сильніший 
вплив на ефективність діяльності (обернена залежність). 
За усіма критеріями жінки емоційніші за чоловіків. 
Негативні емоції легше виникають, інтенсивніше і 
довше переживаються.  

Емоційність корелює з товариськістю. Особи з 
позитивними емоційними настановами (домінуванням 
емоції радості) мають ширше коло спілкування, ніж 
схильні до переживання негативних емоцій (страху, 
суму).  

Важливою якістю людини є емпатія – здатність 
розуміти, відчувати емоційні стани інших людей. Її 
рівень має генетичні передумови, а також є результатом 
спеціальних зусиль. За словами К. Роджерса, «бути у 
стані емпатії означає сприймати внутрішній світ іншого 
точно, зі збереженням емоційних та смислових відтін -
ків... Ніби станеш цим іншим, але без втрати відчуття 
«ніби». Так відчуваєш радість або біль, як він їх 
відчуває».  

З емоціями пов'язана навіюваність (суб'єктивна 
готовність піддатися стороннім впливам) і зараження 
(процес безпосереднього передання емоційного стану від 
однієї людини до іншої на психофізіологічному рівні 
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контакту поза свідомим впливом). За таких обставин 
емоції переважають розум.  
  

Типи емоційної індивідуальності особистості  
Емоційні натури  збудливі, дуже легко 

«запалюються» під впливом подразників. Для них 
характерна поривчастість, імпульсивність, яка часто 
переходить в афект.  

Сентиментальні натури характеризуються 
схильністю до споглядання. Світ відображається наче 
через призму переживань і емоційних станів. Чутливі і 
пасивні: їх почуття не викликають активної діяльності, 
світ їхніх переживань наче замкнений в самому собі.  

Пристрасні натури  виключно дійові, проявляють 
прагнення і відданість улюбленій справі, вони живуть 
багатим і напруженим, емоційно насиченим життям. У 
них завжди є предмет пристрасті. Це люди глибоких, 
великих почуттів.  

Холодні натури.  Інколи їх називають «людьми 
холодного розрахунку». Це люди, у яких почуття, 
емоційні стани проявляються в такій мінімальній мірі, 
що практично майже не мають впливу на їх поведінку, 
вчинки і дії 

 
7. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі  
Здатність до емоційних переживань проявляється 

одразу після появи дитини на світ. У ранньому віці 
емоції зумовлювалися безпосередньо оточуючими 
впливами,   у дошкільника вони починають опосеред -
ковуватися його ставленням до тих чи інших явищ. 
Внаслідок появи опосередкованості емоцій вони стають 
більш узагальненими, усвідомленими, керованими. 

Емоційний розвиток  молодшого школяра  прямо 
пов'язаний зі зміною  способу життя і розширенням кола 
спілкування  дитини.  Діти цього віку вкрай емоційні, 
але поступово вони оволодівають уміннями керувати 
своїми емоційними станами, стають більш стриманими, 
врівноваженими. Основним джерелом емоцій є учбова та 
ігрова діяльність (успіхи і невдачі в навчанні, взаємини 
в колективі, читання літератури, сприймання телепе -
редач, фільмів, участь в іграх тощо). Емоційну сферу 
молодших школярів складають переживання нового, 
здивування, сумніву, радощів пізнання, які, у свою 
чергу, є базою розвитку допитливості та формування 
пізнавальних інтересів. Для молодших школярів загалом 
характерним є життєрадісний, бадьорий настр ій.   

У молодшому шкільному віці відбувається розвиток 
емоційної виразності, що позначається у великому 
багатстві інтонацій, відтінків міміки. Характерною 
рисою молодшого шкільного віку є емоційна вразли -
вість, увага до всього яскравого, незвичайного.  

Активно розвиваються соціальні емоції, такі, як 
самолюбство, почуття відповідальності, почуття довіри 
до людей і здатність дитини до співпереживання. 
Розвивається в учнів усвідомлення своїх почуттів і 
розуміння їх вияву в інших людей.  

Особливості почуттів молодших школярів: 1) 
почуття у формуванні особистості є провідними, 
оскільки потреба в позитивних ситуаціях спричиняє 
виникнення складних почуттів (моральних, інтелекту-
альних, естетичних); 2) розвиваються співчуття, співпе-
реживання як ідентифікація себе з  іншими; 3) для 
молодших школярів характерні основні негативні вияви: 
а) ревнощі: домагання любові рідних або значущих лю -
дей; б) заздрість: з'являється в суперництві під час 
домагання визнання, особливо в розподілі ролей; в) “гра 
на публіку”; 4) у молодшому шкільному віці втрачається 
дитяча безпосередність: дитина міркує перш, ніж діяти, 
починає  приховувати свої переживання.  

Особливості емоцій та почуттів підлітків . 
Переживання підлітка стають глибшими, з'являються 
більш стійкі почуття, вплив емоцій на духовне життя 
стає більш очевидним. Для  підлітків  характерна легка 
збудливість, різка зміна настроїв і переживань. Проте 
підліток краще, ніж молодший школяр, може керувати 
виникненням своїх почуттів. У  певних ситуаціях 
шкільного життя (погана оцінка, догана за погану 
поведінку) підліток приховує під маскою байдужості 
тривогу, хвилювання, засмучення.  

У більшості підлітків відзначаються емоційна 
нестабільність і амбівалентність почуттів. Нестійкість 
емоцій обумовлюється значною невпевненістю підлітка 
відносно правильності виборів форм поведінки. Зміни у 
почуттях підлітків зумовлюються новим їх становищем 
у соціальному середовищі. Прагнення зайняти це 
становище, а саме: швидше стати дорослим, породжує 
нову гаму переживань.  Для підлітка характерні 
перепади настрою – від невтримних веселощів до 
зневіри, а також ряд інших полярних якостей.  

Підлітки винятково егоїстичні, вважають себе 
центром всесвіту і єдиним предметом, гідним інтересу.  
У той же час  вони  здатні на  безмежну відданість і 
самопожертву.  

 
Особливості  емоцій та почуттів старшокласників  
Цей вік надзвичайно значимий для розвитку 

емоційної сфери людини. Можна сказати, що це 
“критичний” вік, оскільки в цей час закладаються 
основи емоційного життя людини, які стануть 
фундаментом  емоційності у зрілості. При переході від 
підліткового до юнацького віку самопізнання молодої 
людини утрачає свою емоційну напруженість і існує вже 
на спокійному емоційному фоні. В емоційному житті 
старшокласників виявляються  прогресивні тенденції. 
Спостерігається значне збагачення їх емоційної сфери. 
Нові емоції викликаються не тільки конкретними 
об'єктами, а й взаємовідносинами з іншими людьми, 
новими видами діяльності, їх змістом, перебігом і 
результатами.  

Інтелектуальна діяльність старшокласників набуває 
нового емоційного забарвлення. Мислення 
старшокласників сповнене завзятості. Вони завжди 
уважно слухають вчителя. Вони або зовсім перестають 
слухати, якщо їм не цікаво, або слухають емоційно, 
пристрасно, напружено.  Високого розвитку досягають на 
цьому етапі онтогенезу інтелектуальні почуття.  Виникає 
і більш точне регулювання почуттів.  Якщо підліток 
ховає свої переживання під виглядом байдужості, то 
юнак вже вміє не лише ховати почуття, але й маскувати 
їх. 

Юність – вік специфічної емоційної  сенситивності .  
Для емоційного життя юнаків характерно те, що в ці 
роки не тільки переживаються предметні почуття 
(спрямовані на конкретну подію, особу, явище), але і 
формуються почуття узагальнені (почуття прекрасного, 
почуття трагічного, почуття гумору та ін.).   Ці вищі 
почуття виражають загальні, більш-менш стійкі 
світоглядні установки особистості. Їх називають 
світоглядними почуттями.   

У юнацькому віці відбувається формування загальної 
емоційної спрямованості особистості, тобто закріплення 
ієрархії   цінностей тих чи інших переживань.  Загальна 
емоційна спрямованість людини визначається 
насамперед у виборі тієї сфери діяльності, що найбільш 
відповідає цій спрямованості. Юнаки та юнки, 
незалежно від типу нервової системи, значно стриманіші 
і врівноваженіші порівняно з підлітками. Емоційні 
труднощі та негаразди не є типологічними для 
юнацького віку.   

 
8. Роль учителя у подоланні негативних 

емоційних станів школярів   
Емоційні стани та форми їх виявлення 

детермінуються переважно соціальними чинниками, 
проте вчитель має знати й враховувати їхню природу й 
деякі природжені особливості школярів. Виявами 
негативних емоційних станів є афекти, стреси, 
фрустрація,  тривожність, страх, агресія тощо.   

Афект – це емоційний процес, що стрімко та бурно 
протікає, має вибуховий характер. Прикладом афектів 
може бути несподіване переживання – сильна радість, 
вибух гніву, страх. На думку Юнга, афект, який вибухає 
проти волі людини, показує “величину” рани, яка була 
нанесена її психіці. 

Негативні емоційні стани школярів спричиняє їхня 
низька (негативна) самооцінка, пов'язана із глибоким 
внутрішнім дискомфортом. Різке зниження самооцінки 
викликає афективний (емоційний) зрив навіть у   
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врівноважених учнів. Постійне песимістичне 
оцінювання своїх можливостей пригнічує прагнення до 
самореалізації.  

Якщо потреби у самоствердженні не задоволь-
няються, виникає афект  неадекватності. Феномен 
ефекту неадекватності    є стійким негативним емоційним 
станом незадоволення, що виникає в дітей через невдачі 
в діяльності і характеризується або ігноруванням самого 
факту невдачі, або небажанням визнати себе винуватцем 
поразки. Учитель може допомогти школяреві позбутися 
стану неадекватності , якщо зможе переключити його 
домагання на іншу сферу, наприклад з навчання на 
спорт, де школяр може досягти більшого. Варто змінити 
перевагу мотивації престижу на домінування мотивації 
моральності.  

Слід уникати заміни основних домагань псевдодома -
ганнями (дитина починає думати про успіх у якійсь 
справі, не маючи для цього задатків і не докладаючи 
жодних зусиль) або включення механізмів психолог іч-
ного захисту у вигляді несприйняття дійсності,  
ігнорування невдач.   

 Фрустрація – це психічний стан, викликаний 
неуспіхом у задоволенні потреби, бажання. Стан 
фрустрації супроводжується різними негативними 
переживаннями: розчаруванням, образою, досадою , 
роздратуванням, тривогою, гнівом, відчаєм, страхом 
перед труднощами й невдачами тощо.   Цей стан 
викликає певні типові реакції: 1) агресію, спрямовану на 
подолання реальної причини перешкоди; 2) агресію, 
спрямовану на себе; 3) агресію, спрямовану на 
ілюзорного винуватця; 4) переоцінку цілей і бажань.  

Стрес  – це неспецифічна (тобто одна і та сама на 
різні подразники) реакція організму на будь-яку 
висунуту до нього вимогу. Сильні подразники можуть 
порушувати діяльність вегетативної нервової системи, 
дезорганізовувати психічну діяльність дитини , 
спостерігаються безладні рухи, порушення мовлення, 
помилки в переключенні уваги, у сприйманні, пам'яті та 
мисленні, виявляються неадекватні емоції. Різноманіття   
способів   подолання   стресу можна умістити в чотири 
великі категорії: 1) активна взаємодія зі стресором або 
вплив на саму проблему; 2) зміна погляду на проблему, 
зміна ставлення до неї або інша інтерпретація проблеми; 
3) приймання проблеми і зменшення фізичного ефекту 
від породжуваного нею стресу; 4) комплексні способи, 
що поєднують в собі перелічені вище групи.  

Негативними станами учнів можуть бути  тривога  
(емоційна відповідь на можливу психічну загрозу) й 
страх (реакція на реальну загрозу, порушення функцій 
організму виконуваною діяльністю). 

 Висока тривожність знижує ефективність інтелекту-
альної діяльності, гальмує її в напружених ситуаціях, 
наприклад, критичних ситуаціях; знижує рівень 
розумової працездатності, викликає невпевненість 
школярів у своїх здібностях.  

Більшість нормальних дітей у процесі свого розвитку 
неодноразово піддаються страхам, відчувають 
невизначеність. Діти із тривожними розладами схильні 
до більш екстремальної поведінки, ніж ті, які відчува -
ють нормальну тривожність. У них виявляються 
нереальні страхи, сором'язливість, гнітюче  почуття 
неадекватності, порушення сну і страх перед школою.  

За тривожністю може стояти брак емоційної 
підтримки з боку оточуючих. Тому насамперед необхід-
но створити у групі атмосферу безпосереднього емоцій-
ного спілкування, взаєморозуміння, довіри, що зніме в 
дитини почуття тривожності перед дорослими й дітьми, 
і допоможе їй вільно виявляти своє “Я”. Якщо дитина 
буде впевнена у підтримці – вона відчує себе 
спокійніше.  

Тривожні розлади можуть зберігатися у підлітковому 
та юнацькому віці. Спочатку вони  породжують неадек-
ватні реакції уникнення, а потім – відхилення у мислен-
ні та поведінці, навіть нездатність “вписатися” у групу 
однолітків. Із віком такі діти розширюють взаємодію з 
однолітками, знаходять друзів, добре справляються із 
навчальними та іншими завданням. Учителі, які розумі -
ють сором'язливих, замкнутих дітей, передають їм 

позитивний досвід, який стримує розвиток тривожності.
       

Деякі прийоми подолання страху та агресії  
1.Уявне тренування.  Ситуацію, що спричинює у 

дитини тривогу, ретельно і заздалегідь програють в усіх 
можливих деталях й складних моментах, продумують 
поведінку дитини в різних варіантах розвитку ситуації. 
Таким чином, дитина усвідомлює джерело своєї тривоги.  

2. Репетиція. Вчитель програє з учнем складну, 
тривожну ситуацію, детально відпрацьовуючи способи 
поведінки. Дуже важливо, щоб ситуація програвалася в 
різних варіантах – спокійно, напружено, агресивно.  

3. Доведення до абсурду. Вчитель пропонує дитині в 
процесі розмови зображувати сильну тривогу, страх в 
абсолютно непідходящих ситуаціях. У результаті 
тривожність зменшується – дитина дивиться вже на свої 
переживання наче з боку, починає сміятися.  

4. Переформулювання завдання. Учня вчать 
переформульовувати завдання, на яких він занадто 
зосереджується. Наприклад, не обов'язково одержувати 
призове місце на змаганнях, а важливо зміцнювати своє 
здоров'я. Вчитель пояснює, що будь -яка складна 
ситуація – це тренування можливостей та вміння 
володіти собою.  

5. Виконання ролі.  Школяру пропонують обрати  
будь-який образ для наслідування реальної людини чи 
літературного героя й намагатися діяти в “образі”. Цей 
прийом дає дитині можливість, діючи наче від імені 
свого героя, почуватися впевненіше, вільніше в 
складних ситуаціях.  

6. Підвищення загального рівня позитивних 
емоційних переживань дитини. Якщо дитина постійно 
пригнічена, відчуває негативні емоції, то основне 
завдання – не  залишати її на самоті зі своїми 
переживаннями, навчити дитину відчувати позитивні 
емоції.   

7. Не потрібно боятися говорити про страхи,  
доцільно розігрувати  ситуації взаємодії з предметом 
страху в грі, моделювати ситуації з елементами 
негативних емоцій.  

8. Анатомування страху. Пояснення дитині, що 
собою являє предмет, який лякає, з чого складається, 
“звідки береться”. Раціональні пояснення не залишають 
місця зайвим фантазіям щодо “жахливого”.  

9. Емоційне переключення на якусь цікаву діяльність 
чи корисну справу.  

10. Штрихування, малювання. Можна попросити 
дитину намалювати те, чого вона боїться, а потім поряд 
намалювати себе  – сміливим або захищеним.  

11. При агресивних станах дуже важливо давати 
вихід агресії. Для цього існують нескладні прийоми: 
дати змогу дитині люто рвати папір, різати пластилін, 
робити необразливі руйнівні дії, котрі у приступі агресії 
дитина може робити довго і з насолодою. Після цього 
корисні заспокійливі заняття типу гри з піском, водою і 
(або) релаксація. 

 
Психолого-педагогічні умови подолання особистісної 

тривожності у дітей: 
• оволодіння учнями здатністю зосереджуватися на 

процесі виконанні завдання, а не на емоціях, що його 
супроводжують;  

• розвиток в учнів мотиву компетентності (за 
допомогою занять зі школярами з низьким рівнем 
навчальних досягнень, що є молодшими за віком);  

• формування адекватного рівня домагань у 
навчальній діяльності; 

• використання розгорнутих критеріїв педагогічної 
оцінки, зокрема, в деяких випадках оцінювання окремих 
успішних елементів діяльності; 

• порівняння на основі власних досягнень дитини (С. 
О. Савицька).  

 
Умови подолання негативних емоційних станів учнів  
Для подолання негативних емоційних станів учнів 

необхідно дбати, щоб зміст інформації відповідав 
можливостям дитини у її сприйнятті та розумінні; 
володіти широким арсеналом мовленнєвих і 
немовленнєвих способів психологічного впливу на 
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дитину; розвивати здатність вихованця усвідомлювати 
небажані наслідки його вчинків; залучати з метою 
реалізації впливу вимог педагога авторитетних для 
вихованців особистостей; сприяти в організації са -
мовиховання і перевиховання школярів; викликати у 
виховному процесі глибокі позитивні емоційні 
переживання; вчити школяра бачити свої досягнення, 
успіхи й хвалити себе за них, радіти досягнутим цілям,  
не “пережовувати” подумки конфлікти й припущені по -
милки. 

Доцільно навчити школярів саморегуляції на основі 
усвідомлення ними своїх психічних процесів (зокрема, 
пізнавальних) спочатку в їх зовнішніх виявах, а потім і у 
внутрішньому плані. Впливи педагога мають бути 
гуманними. Вчитель повинен зважати на гідність 
дитини, не травмувати її, відповідати провідним 
психічним функціям, враховувати її моральний досвід.  

Методи впливу на емоційну сферу повинні 
формувати необхідні навички в управлінні своїми емоці -
ями, щоб під час вирішення життєвих проблем дитина 
керувалася цінностями, а не емоціями (М.І. Рожков).  
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Тема:  ВОЛЯ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
1. Поняття про волю. Функції волі  
2. Основні ознаки волі як психічного явища.  Основні фази (структура) складної вольової дії  
3. Структура простого та складного вольового акту 
4. Вольові якості особистості.  Класифікація та характеристика базальних і системних вольових якостей  
5. Розвиток і виховання волі школярів  
 

Теми  ІНДЗ 
1. Теорії волі і її природа.  
2. Вольова регуляція поведінки: внутрішня і зовнішня.  
3. Внутрішній (інтернальний) та зовнішній (екстернальний) локус контролю.  
4. Значення волі в організації діяльності і спілкування людини.  
5. Зв'язок вольової регуляції поведінки з боротьбою мотивів, потребами і цілями людини.  
6. Проблема взаємозв'язку високого рівня свідомості та «сили волі» особистості.  
7. Психолого-філософський аналіз проблеми «свободи волі» як усвідомленої необхідності.  
8. Воля і рефлексія. 
9. Вольова регуляція поведінки як вид довільного керування.  
10. Умови розвитку і формування та особливості виховання вольо вої активності людини. 
11. Дитячі ігри та їхня роль у розвитку волі людини.  
12. Розлади складної вольової дії: чинники і наслідки  
 
Основні поняття теми: воля, активність, локус контролю (внутрішній і зовнішній), потяги, бажання, хотіння, 

первинні, вторинні і третинні вольові якості, вольове зусилля, вольові дії (проста і складна), боротьба мотивів, сила волі, 
безвілля, абулія, апраксія.  

 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 
Папка І.1. Поняття про волю. Функції волі 

Файл 1.  
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Дайте визначення волі.  

Крок 1. Виберіть правильні відповіді. Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Воля – це: а)  загальна активна форма переживання організмом своєї жи ттєдіяльності;  б) психічна діяльність людини, 
яка виявляється в усвідомлених діях, спрямованих на досягнення поставленої мети;  в) специфічні людські, узагальнені 
переживання;  г) свідоме регулювання людиною своєї поведінки та вчинків ; д) активність людини, пов'язана з подоланням 
перешкод.. 

 
Крок 2.  
Чим відрізняються мимовільні і довільні вольові дії?  
Проаналізуйте функції волі (спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча).  
 
Крок 3.  
Спробуйте визначити, де в запропонованих ситуаціях ми маємо справу зі спонукальною, а де – з гальмівною функцією 

волі. 
1. П'ятикласник Вова завзято трудиться над задачею з  математики тому, що хоче швидше піти до сусіда Вадима 

подивитися відеофільм , а мама сказала, що піти можна тільки після того, як будуть зроблені всі уро ки на завтра. 
2. Абітурієнт-ветеран  Віктор Сліпченко вже в шостий раз не  добирає бали для  вступу на факультет психології, тому 

буде ще  настирливіше готуватися для  вступу сьомий раз.  
3. Студент-медик  Євген Жушман цілу ніч перед іспитом вчив анатомію. Латинські назви м'язів, кісток і нервів 

плуталися і забувалися, але Євген  надихав себе думкою, що він повинний скласти цей останній іспит, щоб не втратити 
стипендію.  

4. Офіціант ресторану "Адмірал" Анатолій  був ображений словесно підпилим  Едуардом, який облив  горілкою 
"Російська",  до того ж об його смокінг Едуард обтер руки. Проте офіціант Анатолій непохитно переніс учинене в 
розрахунку на щедрі чайові.  

5. Бальзаківська жінка  Олена Володимирівна, вага якої складає 150 кг, третій день сидить на дієті, щ об до суботи 
вміститися в плаття, надягти яке вона збирається на побачення з Миколою Миколайовичем.  

6. Тринадцятилітній Влад на стоянці біля Критого ринку миє скло в проїжджаючих іномарках. Зароблені власною 
працею гроші він береже від випадкових спокус, щ об до весни купити собі шкіряну  куртку, як у його кумира  Вадима  
 

Папка І.2. Основні ознаки волі як психічного явища.  Основні фази (структура) складної вольової дії  

Файл 1.  
Назвіть ознаки вольової дії.  
Охарактеризуйте простий і складний вольовий акт. Назвіть приклади простого і складого вольового акту .  
 
 
 
Крок 1.  
Вольові дії – це: а) м'язове напруження, пов'язане з подоланням труднощів;  б) цілеспрямовані дії, пов'язані з 

подоланням перешкод;  в) вольове зусилля, яке створює мобілізаційну готовність; г) емоційно забарвлене прагнення, 
хотіння; д) свідомо поставлена мета і вибір засобів досягнення мети; е)  схильність до ризику.  

 
Файл 1.  
Проаналізуйте основні фази (структуру) складної вольової дії  
Дайте визначення понять потяг, бажання, хотіння як форми  про яву волі.  
 
Крок 1.  
У складі якої із поданих нижче груп наведені  елементи структури  (етапів розвитку) складної вольової дії?  
А прагнення, усвідомлення мети, зіткнення суперечливих спонукань, подолання  перешкод, психологічний захист  
Б усвідомлення засобів досягнення мети, рефлексія, боротьба мотивів, прийняття рішення, розумова операція  
В потяг, бажання, воління, боротьба мотивів, прийняття рішення, дія виконання  
Г  неусвідомлене бажання, хотіння, реалізація мети та способів дії, умовиводи, фрустрація  
 
Крок 2.  
Як називається властивість особистості, що передбачає схильність людини приписувати відповідальність за результати 

своєї діяльності зовнішнім силам чи власним здібностям і зусиллям?  
 

Папка І.4. Вольові якості особистості . Класифікація та характеристика базальних і системних вольових 

якостей 
Файл 1.  
Проаналізуйте вольові якості особистості за наступною класифікацією: первинні (базальні) – сила волі, енергійність, 

цілеспрямованість, наполегливість, витримка, сміливість, терплячість,  тощо; вторинні (характерологічні) – хоробрість, 
рішучість, упевненість у собі, самоволодіння та ін.; третинні (морально -ціннісні) – відповідальність, принциповість, 
обов'язковість, ініціативність, діловитість та ін.  

 
Які Вам відомі вольові якості особистості?  Яких людей називають вольовими?  
Визначте критерії вольової поведінки.    

 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
У якому із пунктів  перераховано вольові якості особистості?   
А.Сенситивність, пластичність, резистентність, реактивність, ригідність, екстравертованість, і нтровертованість. 
Б. Цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, витримка, самовладання, наполегливість, рішучість.  
В. Обдарованість, талант, геніальність, креативність, схибленість.  
Г. Витримка, самовладання, наполегливість, рішучість, плаксивість, ригідність, стриманість.  

 

Крок 1. 
Із запропонованого списку психологічних понять виберіть ті, котрі відносяться до характеристик вольової 

поведінки. 

1 витримка 9 самовладання 
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2 наполегливість  
3 самооцінка 
4 рефлексія 
5 енергійність 
6 дисциплінованість 
7 агресивність 
8 авантюризм 

10 уміння 
11 терплячість 
12 сублімація  
13 упертість 
14 учіння 
15 рівень домагань 
16 завзятість 

 
Крок 1.  
Оцініть наведений список слів з погляду того, які з них  характеризують людей із сильною і слабкою волею.  
Класифікуйте поняття  з наведеного списку за цими основними групами.  

 Рівні розвитку волі Список слів 

А люди з сильною волею.  
 
Б люди зі слабкою волею  

1 треба 
2 ризикну 
3 сумніваюся 
4 справлюся 
5 пораджуся 
6 наполягаю 
7 уникаю 
8 утримуюся  

Відповідь:  
А __, __, __, ___, ___ .  
Б __, __, __, ___, ___ . 

 

Крок 1. Виберіть правильні відповіді.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Цілеспрямованість – це: а) здатність долати почуття страху і розгубленості;  б) вміння  дотримуватися власних 
принципів, єдиної лінії у діях;  в) здатність людини підкоряти свою поведінку стійким і суттє вим цілям; г) здатність 
гальмувати небажані почуття; д)  здатність людини постійно контролювати себе і свою поведінку; е) вияв таких 
властивостей особистості, як сміливість, рішучість  
 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  
Наполегливість – це: а) здатність долати почуття страху і розгубленості;  б) здатність доводити до кінця прийняті 

рішення;  в) вміння  дотримуватися власних принципів, єдиної лінії у  діях; г) здатність гальмувати небажані почуття; д) 
готовність пожертвувати собою е) завзятість, стійкість, непохитність у досягненні мети .  
 
 

Крок 1.  
Спробуйте дати пояснення перерахованим фактам. Чому люди роблять дії, які загрожують інстинктові 

самозбереження?   
Чи можна вважати такі дії вищим проявом волі?  
1. Американці — ветерани в'єтнамської війни розповідали про випадки, коли біля їхніх баз з'являлися жінки, підлітки і 

навіть діти, буквально обвішані під одягом гранатами і вибухівкою. Зібравши навко ло себе якнайбільше ворогів, 
наближаючись до ворожого об'єкта, вони підривали себе або вибухали від випущеної по них автоматної черги.  

2. Під час війни на льотчиків наводили страх японські камікадзе, що кидали свій літак у  скоплення ворогів.  
3. Під час землетрусів рятувальники проникають у загрозливі завали, якщо зберігаються шанси знайти  тих, хто 

залишився в живих . 
4. Люди кидаються в палаючі будинки, щоб врятувати з вогню дитину, тварин, сімейні реліквії.  
5. Старі люди часто готові голодувати і мерзнути, але не продають картини, книги, предмети мистецтва, що належать 

родині й передаються з покоління в покоління  
 

Папка І.5. Розвиток і виховання волі школярів  

Файл 1.  
Яким чином відбувається розвиток та виховання вольової активності людини?  
Назвіть позитивні та негативні вольові якості. 
 
Крок 1.  
В оповіданні Л. Пантелєєва «Чесне слово» йдеться про хлоп чика, який брав участь у військовій грі старших дітей. 

Його поставили «вартовим», взявши слово, що він не залишить «пост». Хлопчик залишився «на варті», а  діти пішли, 
забувши, напевно, про нього. Минуло багато часу, почало сутеніти, хлопчикові було страшно, на нього чекали батьки і, 
мабуть, хвилювалися. Проте, пообіцявши, він не міг самовільно зали шити «пост» і пішов додому лише після того, як 
передав свої «обов'язки» перехожому – військовому.  

Як можна пояснити поведінку цього хлопчика? Що має стати вихідним пунктом такого пояснення?  
 

Крок 2.  
Установлення істотних ознак 
Різним вікам властивий різний ступінь сформованості  вольової регуляції і вольових як остей. Спробуйте визначити, 

що з наведеного списку властиво дітям молодшого шкільного віку, підліткам і старшокласникам.  
Текст: диференціація мотивів вольової регуляції; сміливість; організованість; гнучкість вольової регуляції; 

ретельність; цілеспрямованість; використання фізичних дій у вольовій регуляції (зажмурювання очей, стискання кулаків, 
напруження м'язів і т.п.); наполегливість; введення обмежень у розпорядок власного життя; включення у вольову 
регуляцію пізнавальних мотивів; самоконтроль; включення  у вольову регуляцію мотивів самозміни; використання 
психічних дій у вольовій регуляції (витримка, завзятість, самонавіяння, самонаказ і т.п.); самостійність у постановці цілей 
вольової регуляції; уміння ставити віддалені цілі; центрація на оцінці результа тів діяльності; збільшення усвідомленості в 
постановці цілей вольової регуляції; уміння розраховувати тільки на себе; вольове зусилля в інтелектуальній діяльності; 
прагнення до виховання в себе  певних якостей; витримка; рішучість; ініціативність  

Результати подайте в переліку вікових етапів: 



Емілія Гуцало.   Основи психологічної компетентності майбутнього педагога:  Практикум 
 

 
 

75 

А  молодший школяр –     
Б  підліток –   
В  старшокласник –     

   
 
Бліц 
Дайте правильні відповіді на альтернативні запитання та поясніть твердження 
 
Вольові дії приносять  людині задоволення.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Найпрекрасніші рішення та наміри завжди виконуються, переходять у дію.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
У складній вольовій дії виділяють фазу обмірковування та боротьби мотивів.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Воля притаманна і людині, і тварині .  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Боротьба мотивів як стан вольової дії спричинюється як суб’єктивними, так і об’єктивними факторами.  Так чи ні? 
А. Так. Б. Ні.  
В онтогенезі воля як психічна функція з’являється значно пізніше за емоції і почуття.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Якщо умови життя та виховання були несприятливими, воля та вольові якості можуть не сформуватися . Так чи ні?  
А. Так. Б. Ні.  
Вольові дії не завжди ініціативні.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Становлення волі – це становлення суб’єкта, здатного до самовизначення. Так чи ні ? А. Так. Б. Ні.  
Чи можна вважати, що експресивні рухи – єдиний прояв емоційних станів людини? Так чи ні?А. Так. Б. Ні. 
Люди, що мають високий емоційний інтелект, як правило, добре усвідомлюють власні почуття, але слабо 

усвідомлюють почуття інших.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Людина сильної волі є насамперед людиною сильної мотивованої поведінки.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Від сили волі залежать можливості реалізації бажання.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Воля виникає, розвивається, формується у процесі постійного тренування. Так чи ні?А. Так. Б. Ні. 

 
ДОДАТОК 

ВОЛЯ 
 

1. Поняття про волю. Функції волі 
Воля – це здатність людини досягати поставленої 

мети в умовах подолання перешкод; свідомо 
контролювати свою поведінку, вчинки; активно керувати 
своїми діями; мобілізувати сили для досягнення мети 
(О.В. Скрипченко)  

Воля – це активність особистості, передусім 
активність регуляції в умовах подолання труднощів . 
Воля належить до вищих психічних процесів,  
притаманна лише людині.  Воля пов'язана з активністю і 
свідомістю; є спрямованою активністю особистості,  
внутрішньою активністю психіки людини.  Воля не існує 
поза діяльністю, основним її виявом є вчинок.  

Вольові дії (довільні і мимовільні).  
Не кожну діяльність чи дії людини ми можемо 

називати вольовими. Дії класифікують на: 1)  
мимовільні, що виникають при неусвідомлених 
спонуканнях, мають імпульсивний характер, позбавлені 
чіткого плану (дії в стані афекту); 2) довільні, що 
передбачають усвідомлення цілі й наявність плану.  

До вольових дій належать: придивляння, 
прислуховування, концентрація уваги, пригадування, 
стримування спонукань, прояв фізичної сили, швидкості 
та витривалості. Їх реалізація значною мірою залежить 
від інтелектуальних, емоційних і мотиваційних 
можливостей та досвіду людини.  

Воля виконує специфічні функції: гальмування і 
стримування небажаних для особистостей спонукань та 
дій; мобілізація, стимулювання активності (її посилення 
чи послаблення), спрямування і реалізація активності у 
напрямку поставленої мети.  

 
2. Основні ознаки волі як психічного явища .  
Основні фази (структура) складної вольової дії  

 
Ознаки вольової дії :  вольові дії  усвідомлені й 

цілеспрямовані; завжди пов'язані з докладанням 
вольових зусиль, прийняттям рішень та їх реалізацією; 
передбачають боротьбу мотивів, прийняття свідомого 
вольового рішення; вимагають самообмеження, 
стримування деяких досить сильних потягів, свідомого 
підкорення їх іншим, більш значущим і важливішим 
цілям; вольові дії  передбачають наявність плану 
здійснення, посилену увагу до такої дії та відсутність 
безпосереднього задоволення, яке людина отримує в 
процесі і в результаті її виконання; вольові дії  завжди 
мають зовнішні чи внутрішні чинники;  у рольових діях 
зусилля волі нерідко спрямовуються на те, щоб подолати 
самого себе (дефіцит спонукання чи гальмування) . 

Вольовий акт буває простим і складним.  

Прості вольові дії , як правило, мають два етапи – 
постановку цілі і виконання. При цьому виконання 
відбувається відразу ж після постановки цілі. Складна 
вольова дія характеризується тим, що між етапом 
постановки цілі та виконанням є проміжкові етапи, 
зокрема, моменти роздумів, сумнівів і боротьби мотивів.  

Без внутрішньої  і зовнішньої активності досягнення 
мети неможливо. Тому необхідне вольове зусилля. Це 
особливий емоційний стан душевного напруження, що 
мобілізує внутрішні резерви людини, створює додаткові 
мотиви та сенси дій.  
 

Для характеристики особистісної реальності викори -
стовують термін «локус контролю» (Джуліан Роттер).  

Локус контролю – узагальнене очікування щодо 
того, як досягаються зміни на краще в житті 
особистості.  

Він може бути екстернальннм  (екстернали)  та 
інтернальним. Особи з екстпернальним локусом 
контролювважають, що успіхи і невдачі в їхньому житті 
регулюються зовнішніми чинниками (доля, фатум, 
щасливий збіг обставин, впливові люди та 
непрогнозовані сили оточення). Особи з інтернальним 
локусом контролю (інтернали) виходять із переконання, 
що їх успіхи та невдачі визначаються власними 
здібностями, зусиллями, діями (внутрішніми 
особистісними факторами).  

Зріла особистість не перекладатиме відповідальність 
за вчинки на обставини, визнаватиме власні помилки та 
прорахунки. Вона розвиває власну інтернальність – бере 
на себе відповідальність за своє минуле, сьогодення та 
майбутнє. Людина, яка переконана, що від неї нічого не 
залежить, відступить від найменших труднощів; а 
сповнена віри у свої сили – зможе подолати навіть най-
важчі випробування.  

 
Основні фази (структура) складної вольової дії  
Основні фази складної вольової дії   (за С.Л. 

Рубінштейном): 1) виникнення спонукання та попередня 
постановка мети; 2) стадія  обмірковування та боротьба 
мотивів; 3) прийняття рішення; 4) виконання.  

Перша фаза вольової дії починається з виникнення 
спонукання, що виражене прагненням. Залежно від 
ступеня усвідомленості прагнення диференціюються на 
потяги, бажання, хотіння.  

Потяги – це мотиви поведінки, що являють собою 
малоусвідомлену, безпредметну потребу. Якщо людина 
не знає, чого вона хоче, не має перед собою свідомої 
мети, вона відчуває потяг. Коли виникає усвідомлений 
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зв'язок між потягом і предметом, який здатний 
задовольнити  потребу, потяг переходить у бажання.  

Бажання – це мотиви поведінки, які 
характеризуються достатньою усвідомленістю потреб. 
Бажання переходить у вольовий акт, коли до 
усвідомлення мети приєднується настанова на її реа -
лізацію, тобто коли виникає хотіння.  

Хотіння – це усвідомлений мотив, цілеспрямоване 
прагнення долати зовнішні та внутрішні труднощі 
заради досягнення поставленої мети.  

Друга фаза в розвитку вольової дії пов'язана з 
обмірковуванням і боротьбою мотивів.  

Обмірковування обраної мети та засобів досягнення 
передбачає зважування різних аргументів доводів “за” і 
“проти”, вимагає оцінки суперечливих бажань, аналізу 
обставин тощо. Вибір обраної мети може 
супроводжуватися боротьбою мотивів. 

Боротьба мотивів , з одного боку, є показником 
здатності розуміти, вибирати бажання, обумовлені 
вищими мотивами, і перетворювати їх на мету; з іншого 
боку, боротьба мотивів є показником здатності людини 
напружуватися, проявляти волю. Вибір вищих, 
соціальних мотивів і рішень є свідченням прояву волі, а 
нижчих, біологічних, і особливо тих, що суперечать 
основній меті діяльності, є виявом безвілля. Воно 
присутнє завжди, коли в оцінках перевага надається 
мотиву «хочеться» (або «не хочеться»), а не мотиву 
«треба».  

Звичайно боротьба мотивів закінчуються прийняттям 
рішення. 

Третя фаза вольової дії пов'язана з прийняттям 
рішення, тобто остаточною постановкою свідомої мети. 
З прийняттям рішення, як правило, послаблюється 
напруга, що супроводжує боротьбу мотивів. Людина, 
здебільшого, відчуває полегкість, задоволення. Рішення, 
які здійснюються за конкретною програмою впродовж 
певного часу або всього життя, називають намірами. 
Проте вольовий акт не вичерпується прийняттям 
рішення чи утворенням наміру. Відомо, що 
найпрекрасніші рішення та наміри часто не 
виконуються, не переходять у дію. Завершення вольової 
дії можливе завдяки переходу до виконання.  

Четверта, найвідповідальніша фаза вольової 
поведінки, – це виконання. Доведення дій до успішного 
завершення залежить від того, чи будуть подолані 
труднощі виконання, якими б вони не були. Уміння 
долати труднощі виконання - основний критерій для 
оцінки вольового розвитку особистості.  

Розлади складної вольової дії: абулія та апраксія.  
Апраксія – складне порушення цілеспрямованості 

дій, викликане локальними розладами лобних ділянок 
мозку.  

Абулія – нездатність прийняти необхідне вольове 
рішення діяти взагалі.  

 
3. Вольові якості особистості  
Вольові якості особистості –  це відносно стійкі, 

незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, 
що засвідчують досягнутий особистістю  рівень свідомої 
саморегуляції поведінки, її влади над собою (О.В. 
Скрипченко).   

Первинні (базальні), вторинні (системні) вольові 
якості – це індивідуальні, відносно стійкі особисті 
якості людей; незалежні від конкретної ситуації психічні 
утворення, що засвідчують досягнутий особистістю 
рівень свідомої саморегуляції поведінки, її влади над 
собою.  

Силу волі, енергійність,  наполегливість,  
терплячість, витримку та сміливість, відносять до 
базальних  (первинних) якостей особистості (В.К. 
Калін).  Під енергійністю розуміють здатність вольовим 
зусиллям швидко піднімати активність до необхідного 
рівня Терплячість визначають як уміння підтримувати 
допоміжним вольовим зусиллям інтенсивність роботи на 
заданому рівні у разі виникнення внутрішніх перешкод 
(утома, поганий настрій, незначні хворобливі стани). 
Витримка – здатність вольовим зусиллям швидко 
гальмувати (послаблювати, уповільнювати) дії, почуття 
та думки, що заважають здійсненню прийнятого 

рішення. Сміливість – здатність у разі виникнення 
небезпеки (життю, здоров'ю чи престижу) зберігати 
стійкість організації психічних функцій і не знижувати 
якість діяльності. Сміливість пов'язана з умінням 
протистояти страху і йти на виправданий ризик задля 
визначеної мети (О.В. Скрипченко).  

Ціла низка вольових якостей особистості є 
системними (вторинними) – хоробрість, рішучість,  
цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, 
ініціативність, дисциплінованість, принциповість, 
організованість (В. Селиванов).   

Цілеспрямованість – свідома і активна направленість 
особистості на певний результат діяльності.  
Наполегливість – уміння постійно і тривало 
переслідувати мету, не знижуючи енергії в боротьбі з 
труднощами.  

Самостійність знаходить виявлення у вмінні 
людини дотримуватись власних принципів, єдиної 
власної лінії у діях, незважаючи на тиск суспільства чи 
зовнішньої ситуації.   

Ініціативність передбачає здатність людини до 
введення змін, тобто до встановлення новаторських 
цілей, до прийняття гнучких рішень і дієвого втілення 
новацій; здатність здійснювати спроби до реалізації 
ідей, що виникли у людини.   

Рішучість (в якій співвідносяться імпульсивність і 
поміркованість, афект та інтелект) виявляється у 
швидкому та свідомому обранні мети, визначенні шляхів 
її досягнення, у впевненості в прийнятому рішенні (тоді 
як нерішучість виявляється у марних роздумах, 
ваганнях,   боротьбі мотивів, постійному перегляді вже 
готових рішень).  

Самоволодіння – здатність контролювати емоційні 
прояви психіки (емоції, почуття, бажання, звички, 
схильності), придушувати негативні емоції, 
підпорядковувати свою діяльність свідомо поста вленим 
завданням і вимогам життя.  

До третинних  (інтегральних, морально-ціннісних) 
якостей відносять відповідальність, принциповість, 
обов’язковість, ініціативність, старанність,  діловитість 
тощо.  

Дисциплінованість – свідоме підкорення своєї 
поведінки загальноприйнятим нормам, установ леного 
порядку.  

Принциповість – це уміння людини керуватися в 
своїх вчинках стійкими принципами, переконаннями в 
доцільності певних моральних норм поведінки, які 
регулюють взаємовідносини між людьми.  

Організованість полягає в умінні людини слідувати 
у своїй діяльності   наміченому плану.  

Ініціативність – налаштованість і вміння самостійно 
планувати, приймати і здійснювати рішення.  

Старанність – дбайливе, ретельне виконання 
роботи, щире ставлення до справи. 

Сукупність вольових якостей, процесів і етапів, що 
зумовлюють вольові зусилля людини називаються силою 
волі. 

 
4. Розвиток і виховання волі школярів  
Формуванню вольових якостей  молодших школярів 

сприяє передусім шкільне навчання, яке вимагає від 
учнів усвідомлення й виконання обов'язкових завдань, 
підпорядкування їм своєї активності, довільного 
регулювання поведінки, вміння активно керувати своєю 
увагою, слухати, думати, запам'ятовувати, узгоджувати 
свої потреби з вимогами вчителя. Школа поступово 
обмежує дитину як суб'єкта імпульсивної поведінки, як 
істоту, що керується наявними в даний момент 
інтересами. Зате вона відкриває широкий простір для 
вияву активності її як суб'єкта вольової поведінки, 
здатного приводити в дію пізнавальні процеси 
відповідно до навчальних завдань, довільно регулювати 
психічні функції. 

Воля першокласника характеризується нестійкістю в 
часі.  Першокласник у рамках норми прагне робити все 
“як треба” і хоче брати участь у кожному акті взаємодії 
з учителем (відповідати на всі його запитання). При 
цьому його дії носять ще досить імпульсивний характер. 
Учень І класу не може тривалий час довільно керувати 
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своєю поведінкою. Учням 3-4 класу вдається порівняно 
довше виконувати завдання за інструкцією вчителя, 
переборюючи стимули, які відвертають їхню увагу.  
Молодші школярі легко піддаються навіюванню. 
Підвищена емоційна збудливість негативно впливає на 
волю. Для деяких молодших школярів характерна 
нестримність бажань, мінливість настрою, якими вони 
не можуть керувати.  

 
Помітних успіхів досягають молодші школярі у 

здійсненні цілеспрямованих дій, подоланні зовнішніх та 
внутрішніх труднощів. Навички самоконтролю стають 
органічним елементом самосвідомості учня і з 'являються 
у всіх видах діяльності. У молодшому шкільному ві ці 
формується система  довільної регуляції поведінки.  

Особливості волі молодших школярів:  1) розвиток 
вольових зусиль і якостей; 2) довільність набуває 
генералізованого характеру, поширюючись на всі сфери 
психіки і на особистість дитини; 3) внутрішнє мовлення 
молодших школярів стає засобом оволодіння нею своєю 
поведінкою через самоінструкції та само накази; 4) під 
впливом навчання формується планування та 
самоконтроль, як способи здійснення цілеспрямованості; 
5) спостерігається наполегливість при розв'язанні 
розумових завдань, яка поступово зростає;  6) поведінка 
будується на основі співвідношення між мотивом і 
ціллю – дитина реалізує мотив через досягнення цілі; 7) 
складається система мотивації на основі підпорядку -
вання особистих мотивів суспільним;   

8) розвивається здатність до вольового зусилля, 
необхідного для стримування афектів, подолання 
труднощів на шляху до мети, підпорядкування мотивів,  
водночас зберігається наявність суперечностей між 
“хочу” і “потрібно”.  

 
Особливості волі підлітків:  1) підлітковий вік є 

сенситивним для розвитку вольових якостей 
особистості. Підлітки, на відміну від молодших 
школярів, спроможні не тільки на окремі вольові дії, а й 
на вольову діяльність. Вони вже в змозі самі поставити 
перед собою мету та спланувати її досягнення; 2) 
підлітки демонструють самостійність у постановці 
складних цілей і можливість підпорядковувати їм свої 
дії і поведінку. Вони не обмежуються виконанням лише 
навчальних завдань, поглиблюють свої знання, читаючи 
цікаву для них літературу, захоплюються  в ідкриттями, 
спортом; 3) відбувається розвиток мотивації досягнення 
успіху та уникнення невдач. Підліток прагне 
цілеспрямовано займатися самовихованням.  Задля 
розвитку вольових особистісних якостей хлопці 
займаються такими видами спорту, які пов'язані з 
фізичними навантаженнями, ризиком, при оволодінні 
якими  необхідно  виявляти незвичайну силу, мужність, 
сміливість.  Ця діяльність стимулює становлення 
мотивації досягнення успіхів; 4) помітного розвитку 
набувають вольові якості – ініціативність, рішучість, 
витримка, самоконтроль, наполягливість, впертість у 
досягненні мети, вміння долати перешкоди і труднощі 
тощо; 5) підлітки оволодівають прийомами  
самостійного  планування,  контролю своєї діяльності. 
Розвиток регуляторних механізмів  набуває більшої 
диференційованості. При виконанні складних 
навчальних завдань чи доручень, вони здатні 
підпорядковувати свої дії прийнятому плану. Учні 
здатні вносити корективи у свій постійний режим, 
розподіляти свої сили відповідно до обсягу і термінів 
завдання. Цими діями підкреслюється наявність у них 
найважливішої якості волі – організованості; 6) 
недостатність волі підлітків полягає передусім у тому, 
що, виявляючи величезну наполегливість в одному виді 
діяльності, підлітки можуть не виявляти її в інших 
видах. Ще Л.С. Виготський звернув увагу на ту 
обставину, що у випадку з підлітками найчастіше 
спостерігається не слабкість волі, а слабкість цілей, 
коли підліткам просто немає задля чого долати різні 
перепони, а також власні лінощі. Поява ж значущої мети 
вирішує і проблеми волі. 

 
 

Особливості волі у старшому шкільному віці  
Порівняно з підлітками у старшокласників зростає 

рівень свідомого самоконтролю, хоч саме в цьому віці 
найбільше скаржаться на слабкість волі, залежність від 
зовнішніх впливів і такі характерологічні риси, як  
ненадійність, схильність легко і безпричинно 
ображатися.     

У зв'язку з розвитком самосвідомості, цілеспрямова -
ності діяльності старшокласників формуються вольові 
якості. Помітно зростають сила волі, витримка, наполе -
гливість, самоконтроль. Активізуються   спроби молодих 
людей виховувати волю, вдосконалювати такі вольові 
риси, як цілеспрямованість, принциповість, рішучість, 
ініціативність, самостійність тощо. Поступово ці вольові 
властивості перетворюються в стійкі вольові якості 
особистості. Збагачується мотиваційна сторона вольових 
дій. Зростає усвідомленість мотивів вольової поведінки, 
здатність до їх критичного аналізу й оцінки, що виявля -
ється в розсудливості, обдуманості, критичності та 
самокритичності. Зменшується навіюваність, 
імпульсивність. 

У зв 'язку з виникненням життєвих планів у 
старшокласників формується вміння підпорядковувати 
свою поведінку конкретним цілям свого майбутнього 
самостійного життя. У міру того як життєві цілі стають 
більш дієвими, вольова поведінка юнаків набуває певної 
внутрішньої єдності і цілеспрямованості. На перше 
місце виступає відповідальність перед самим  собою. 
Відбувається подальше формування самоконтролю, 
вдосконалюються прийоми саморегуляції.  

 
Виховання волі школярів 
Довільність можна тренувати завдяки засвоєнню 

засобів оволодіння своєю поведінкою. Волю тренувати 
неможливо (М. Савчин). 

Виховувати волю дошкільника означає: 1) не робити 
за дитину те, чому вона сама має навчитись, краще 
забезпечувати умови успішного виконання завдань;     2) 
заохочувати самостійність дитини, підвищувати її віру 
та здатність долати труднощі; 3) пояснювати дитині 
доцільність вимог дорослих, поступово вчити дитину 
самостійно приймати осмислені рішення. 4) не приді -
ляти дитині  надмірної уваги  й опіки, не намагатися 
виконувати всі її бажання; 5) не застосовувати   
прийомів постійного підкорення дитини жорсткій волі і 
вказівкам дорослих, оскільки це гальмує розвиток 
вольових дій . 

 
Виховувати волю школяра означає: 1) розвивати 

довільність як  здатність володіти собою,  вольову  
регуляцію як найвищу форму довільності, свідомо 
викликане зусилля особистості, спрямоване на 
подолання нею перешкод на шляху до мети; 2) 
організовувати діяльність школяра, навчати розумної 
поведінки, тренувати в хороших вчинках; 3) формувати 
здатність до інтенсивної й систематичної роботи, до 
переборення труднощів у житті і праці; 4) виробляти 
звичку завжди і в усьому бути енергійною, рішучою, 
наполегливою людиною; 5) прищеплювати вміння 
підпорядковувати свою діяльність свідомо поставленим 
цілям, переборюючи сторонні бажання, страх, лінощі 
тощо.  

Доцільним є тренування волі в навчальній та інших 
видах діяльності. Методи впливу на вольову сферу 
повинні передбачати: розвиток у школярів ініціатив-
ності, упевненості в своїх силах, наполегливості, уміння 
переборювати труднощі для досягнення поставленої 
мети, формування вміння володіти собою (витримка, 
самоопанування); удосконалення навичок самостійної 
поведінки і т.п. 

Прийоми корекції волі:  1) розвиток етапів вольової 
дії: усвідомлення мети, прагнення до її досягнення, 
підкріплення й усвідомлення мотивів, контроль під час 
виконання рішення, укріплення сил учня і пережи вання 
радості успіху; 2) створення умов для вияву позитивних 
якостей; розвиток позитивного ставлення до впливу 
вчителів та іншої зовнішньої стимуляції при слабовілл і; 
3) перетворення завдань, що вимагають вольових зусиль 
на гру, використання ігрового змісту та інтересу як 
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мотиву; 4) відновлення гармонійного сполучення 
мотивів; 5) саморегуляція; самосхвалення, самонаві -
ювання впевненості в  собі, самокритика, самопереко-
нання (доводи, аргументи, почуття обов'язку).  

Домінуючий вплив на формування вольової сфери 
можуть здійснювати методи вимоги і вправляння. Ці 

методи слід застосовувати якомога раніше, адже чим 
молодшим є організм, тим швидше укорінюються в 
ньому звички. І, звичайно, легше сформувати позитивні 
звички, ніж потім руйнувати негативні (М.І. Рожков)

 
Література основна 

 
1.Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник/ Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – 2-ге видан., випр.і доп. – 

К.: “Центр учбової літератури”. – 2007.  
2. Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. / В.В.  Волошина Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О. 

В. Темрук  — К.: Каравела, 2005. - 280 с. 
3. Дубравська  Д.М. Основи психології: Навч. посібник.  — Львів: Світ, 2001.  
4. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. - К.: ВД “ Професіонал”, 2007. – 608 с. 
5. Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.  - К.: Каравела, 2012.  – 

464 с. 
6. Загальна психологія: Підруч. Для студ. Вищ.навч. закладів / Під заг. ред. акад.  С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. 
7.  Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна. – Суми: 

ВТД “Університетська книга”, 2009. – 239 с. 
8. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібник – К.: Вища школа., 1998.– 184 с. 
9.  Психологія: Навч. посіб. / О.В.Винославська, О.А.Бреусенко -Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. 

ред.О.В.Винославської. — Київ: Фірма " ІНКОС", 2005. 
10. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник./ Р.В. Павелків. — К.: Кондор, 2009. —576 с. 
11. Савчин М.В. Загальна психологія: навч. посіб. / М.В. Савчин. — К.: Академвидав, 2011. — 464 с. 
12. Сапогова Е. Б. Задачи по общей психологии: Учебное пос обие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001.—  447 с.   
13. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно -рейтинговий курс для студентів вищих  навчальних 

закладів. — К.: ВД " Професіонал", 2004.  
Література  додаткова 

 
14.  Ильин Е.П. Психология воли. — СПб.: Питер, 2000. 
15. Маклаков А.Г. Общая психология. — СПб: Питер, 2002. — 592 с. — С. 373-391. 
16. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології/ За ред Т.І.Пашукової. – К.: Т-

во"Знання”, КОО, 2000. – 204 с. 
17. Скрипченко О. В., Падалка О. С., Скрипченко Л.О. Психолого -педагогічні основи навчання. — К.: Український 

Центр духовної культури. 2003.— 328 с. 
20. Чередник Г. Методична розробка авторського курсу.// Пізнай себе: Уроки для підлітків /Упоряд. Т.  Гончаренко—   

К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. — С.44-124. 
21. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. — М., 1992.   

 

Модуль III.  
ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ І СПІЛКУВАННІ. 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ 

 
Тема  ДІЯЛЬНІСТЬ ТА АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ  

 
Питання, які виносяться на обговорення  

 
1. Основні характеристики активності і діяльності  
2. Головні відмінності діяльності людини від активності тварин  
3. Структура діяльності та активності  
4. Внутрішні і  зовнішні компоненти діяльності  

     5. Види діяльності, їхня характеристика  
 

Теми  ІНДЗ 
1. Соціально-психологічний аспект діяльності.  
2. Діяльність як фактор розвитку індивіда і становлення люд ської особистості та індивідуальності.  
3. Відмінності між поняттями активність, діяльність і творчість.  
4. Енергопотенціал людини та її здатність до діяльності.  
5. Психологічний зміст натхнення як творчого стану.  
6. Основні підходи до класифікації мотивів діяльності.  
7. Порівняльна характеристика процесуальної та особистісної саморегуляції.  
8. Активність і саморегуляція як стрижневі характеристики діяльності і поведінки особистості.  
9. Характерні риси гри як одного з видів діяльності.  
10. Характерні риси навчання як виду діяльності.  
11. Умови взаємного переходу гри і праці в навчання і навпаки.  
12. Освоєння та перетворення діяльності в процесі її розвитку.  
13. Діяльність і особистість.  
 
Основні поняття теми:  діяльність, активність, поведінка, потреба, мотив, мета, операція, дія, антиципація, вправа, 

рух, уміння, інтерференція та перенос навички, інтеріоризація, екстері оризація; гра, навчання, праця, спілкування; 
провідна діяльність, педагогічна діяльність.  
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БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Папка І.1.  Основні характеристики активності і діяльності  

Файл 1.  
Діяльність як психологічна проблема. Поняття про діяльність як вияв  фізичної і психічної активності.  
Що таке активність? 
Що таке діяльність? 
 
Крок 1. Знайдіть ПОМИЛКОВО внесений компонент 
Активність людини  –  це: а) діяльнісний стан живих організмів як умова їхнього існування у світі ; б) форма 

вираження потреб особистості в) діяльність, яка реалізується в системі цільових установок, ціннісних орієнтацій, 
інтересів тощо;  г) задатки; д) прагнення розширювати сферу своєї діяльності;   

 
Крок 2. Виберіть правильну відповідь.  
Діяльність –  це: а) фізична активність індивіда;  б) усвідомлена, внутрішня і зовнішня  цілеспрямована активність 

людини; в) соціальна активність громадянина;  г) результат біологічної еволюції.  
 

Папка І.2. Головні відмінності діяльності людини від активності тварин  

Чим поведінка тварини відрізняється від діяльності людини? 
 

Папка І.3. Структура активності та діяльності .  

Файл 1.  
Охарактеризуйте зміст і структуру активності і діяльності: потреба, мотив, задача, дія (операція), результат, контроль і 

оцінка.  
Дайте характеристику структурним елементам ді яльності. 
 
Крок 1. Установіть відповідність між поняттями та  описовими тлумаченнями їхніх значень.   

     

А потреба  
 
Б мотив  
 
В дія 
 
Г операція 
 

1 цілеспрямована активність, реалізована в зовнішньому або внутрішньому 
плані; одиниця діяльності  
2 стан живої істоти, що відображає її залежність від умов існування та 
спричиняє активність у ставленні до цих умов  
3 спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреб, у яких 
виявляється активність суб'єкта  
4 спосіб, яким виконується завдання, досягається мета 
  

     Відповідь:  А ____, Б____, В____, Г____. 

 
 
Крок 2.  
Є давня легенда про майстрів, які підносили каміння до місця майбутнього будівництва. Монах, що керував 

будівництвом храму, вирішив подивитися, як працюють майстри. Коли одного запитали, що він роб ить, той відповів: 
"Хіба не бачите, я тягаю каміння. Нудна робота" – промовив той із злобою. Другий на це саме запитання стримано сказав: 
"Я в поті чола заробляю собі на хліб, щоб моя сім’я не голодувала". Третій висловився з посмішкою: "Я будую храм, який  
простоїть тисячу років. Я будую майбутнє". Монах пішов, а на наступний день повернувся до будівельників знову й 
запропонував  третьому майстру зайняти його місце керівника робіт.  

Як можна пояснити відмінності у відповідях цих будівельників? Чим зумовлене ц е явище?    
 
Крок 3.  
За винагороду групі землекопів пропонували рити ями певних розмірів. Спочатку робота йшла добре, але через кілька 

днів її продуктивність помітно впала. Робітники скаржились на втому, а потім взагалі відмовилися працювати. Коли ж їм 
пояснили, що в такий спосіб можна знайти загублену гілку водогону, робота відновилася з нормальною продуктивністю.  

Чому так сталося? Які складові діяльності виступають у цьому випадку на перший план?    
 
Крок 4. Відберіть прикметники, що відносяться до понять  "діяльність", "рух", "дія".  
Теоретичний, імпульсивний, пізнавальний, трудовий, практичний, розумовий, перцептивний, ідеомоторний, 

внутрішній, навчальний, предметний, мовний, вроджений, умовно -рефлекторний, вольовий, реальний, ігровий, 
суспільний, цілеспрямований. 

 

Крок 5.  
Прочитайте два уривки.  
Перший уривок . «Він (Ренуар) повсякчас говорив про руки. По них можна судити про нового знайо мого: «Ти бачив 

цього молодика... поки він розкривав пачку сигарет? Безперечно, хам... А та жінка, яка поправляла пас мо волосся рухом 
вказівного пальця... безперечно приємна особа».  

Другий уривок. «У пекарській справі конче необхідні вмілі руки. Основними знаряддями праці при ручних операціях є 
спеціальні лопата і ніж. Люлька з напівфабрикатами... наближаєть ся до пекаря. Він кладе лопату на стіл, бере з люльки 
конвеєра деко із заготовками, спритним рухом вивертає його над лопатою, і всі заготовки опиняються на лопаті. Швидко й 
точно пекар підрізає ножем майбутні вироби, бере лопату за рукоятку і повертає до печі».  

У якому уривку описані рухи? У якому – дії? Дайте якісну характеристику і рухів, і дій.  
 
Файл 2. Інструментальна основа діяльності  
Проаналізуйте діяльність як психофізіологічний процес: психічні процеси та досвід людини (знання, уміння, навички, 

звички). 
 
Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та  описовими тлумаченнями їхніх значень.  

А  знання   1 дії, у яких окремі елементи внаслідок вправ стають автоматизованими. 
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Б  уміння  
В  навички                                                                    

2 сукупність відомостей, пізнання в якійсь галузі, основ на передумова для засвоєння діяльності 
3 закріплені способи застосування знань у практичній діяльності.  
4 дія, виконання якої стало потребою.  

    Відповідь: А____, Б____, В____  . 
   

Крок 2. Виберіть правильні відповіді.  
У яких із наведених прикладів ідеться про вміння, навички, звички : 
А. Недосвідчений працівник послідовно переміщує вантаж, працюючи по черзі важелем. Вантаж рухається ніби 

стрибками і по ламаній лінії, запиняючись і зупиняючи напрямок руху.  
Б. Людина, що опанувала грамоту, швидко, не втрачаючи часу на визначення типу рішення, безпомилково ставить 

розділові знаки.  
В. Переходячи дорогу зі світлофором, людина кидає погляд навіть тоді, коли рух транспорту відсутній.  
 

Крок 3. Виберіть правильну відповідь. 
Коли навички, вироблені під час розв'язування задач одного типу, допомагають розв'язувати задачі іншого типу, 

ми говоримо про: а) негативний вплив старих навичок на засвоєння нових;  б) абсолютне повторення дії;  в) перенесення 
дії; г) неусвідомлене повторення дії.  

 
Крок 4. Виберіть правильну відповідь.  
Інтерференція –  це: а) негативний вплив старих навичок на засвоєння нових;  б) абсолютне копіювання дії;  в) 

багаторазове повторення дії;  г) позитивний вплив раніше засвоєної навички на опан ування нової дії. 
 
Крок 5. Виберіть правильну відповідь.  
Якщо водій звик до авто з кермом з лівого боку, то пересівши в машину з кермом  із правого боку, він буде 

припускатися помилок під час руху. Це пояснюється дією т акого елементу діяльності, як:  а) інтерференція;  б) 
перенесення дії; в) інтеріоризація; г) екстеріоризація. 
 

Папка І.4. Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності  

Розкрийте суть внутрішніх і зовнішніх компонентів діяльності.  
Що таке інтеріоризація та екстеріоризація? 
 
Крок 1. Установіть відповідність між поняттями та  описовими тлумаченнями їхніх значень.  

А інтеріоризація    
Б екстеріоризація  
                                                                  

1  спонукання, що викликають активність організму і визначають її спрямованість  
2  формування внутрішніх структур людської психіки завдяки засвоєнню структур зовнішньої 
соціальної діяльності  
3  закріплені способи застосування знань у практичній діяльності  
4  процес породження зовнішніх дій, висловлювань і т. д. на основі перетворення низк и 
внутрішніх структур, що склалися на основі інтеріоризації зовнішньої соціальної діяль ності 
людини 

    Відповідь: А____, Б____. 
 

Папка І.5. Види діяльності, їхня характеристика  

Охарактеризуйте види людської діяльності (спілкування, гра, навчання, праця) , їхнє освоєння і розвиток.  
Якими є характерні ознаки гри як різновиду діяльності?  
Якими є характерні ознаки навчання як різновиду діяльності?  
Якими є характерні ознаки праці як різновиду діяльності?  
 
Крок 1. Установіть відповідність між поняттями та  описовими тлумаченнями їхніх значень.  

А  спілкування  
Б  гра 
В навчання 
Г праця 
  
                                                                  

1   основна форма вияву активності дитини на перших етапах її розвитку; змістовна творча 
діяльність, у якій дитина ставить свідомі цілі, прагне до їх здійснення  
2  складний багатоплановий процес встановлення та розвитку контактів між людьми і 
групами, породжений потребами спільної діяльності  
3 свідома діяльність людини, спрямована на створення матеріальних і духовних благ  
4 різновид діяльності, що виражається у цілеспрямованій передачі суспільно-історичного 
досвіду; процес формування знань, умінь, навичок  
  

    Відповідь: А____, Б____, В____, Г____, 
 
Бліц 
Дайте правильні відповіді на альтернативні запитання та поясніть твердження 

 
Джерелом активності людини є повноцінний відпочинок.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Діяльність притаманна і людині, і тваринам.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Більшість рухів людини є набутими. Так чи ні? А.Так. Б. Ні  
Навчання передбачає засвоєння прийомів і операцій, з яких складаються всі види діяльності. Так чи ні?  А.Так. Б. Ні  
Звичайну людину спонукають до діяльності не один, а декілька взаємопов’язаних мотивів.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
Вміння на відміну від навичків завжди спираються на акти вну інтелектуальну діяльність і  включають процеси 

мислення. Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
Звички властиві і людині, і тварині.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні  
Діяльність – це усвідомлена, цілеспрямована активність людини . Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
Навичка – це автоматизована дія . Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
Елементом структури діяльності є мета. Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
Інтеріоризація – це перехід від внутрішньої дії до зовнішньої . Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
Провідна діяльність – це визначає найбільші успіхи в розвитку п ізнавальних процесів дитини.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
Гра – це відтворення дій дорослих і стосунків між ними . Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
Інтерференція – це негативний вплив старих навичок на засвоєння нових . Так чи ні? А. Так. Б. Ні . 
 

ДОДАТКИ 
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ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Основні характеристики активності і діяльності 
Активність особистості   
Важливою характеристикою особистості є її актив -

ність. Активність особистості – прагнення розширювати 
сферу своєї діяльності, здатність нести в собі потенціал 
енергії, сили, творчості . 

Активна взаємодія особистості з природою і сус -
пільством є методологічним принципом, що дає змогу 
розкрити специфіку її становлення у світі, що також 
змінюється; враховувати не тільки дії об'єктивних чин -
ників на особистість, а й потенційні характеристики (у 
тому числі психічні властивості, якості, природні особ -
ливості тощо) самої особистості. Отже, активність є 
формою вираження потреб особистості, її характеристи -
кою як суб'єкта життєдіяльності. Вона сприяє злиттю 
індивіда із соціумом (ідентифікація) і виділенню, збере-
женню свого “Я” (автономізація), тобто є способом 
формування, розвитку особистості та подолання 
зустрічних детермінантів (причин) у процесі її 
становлення.  

Активність реалізується в системі цільових 
установок, ціннісних відносин та орієнтацій, що визна-
чають мотиваційну сферу особистості, спрямованість її 
інтересів, нахилів, вибір способів діяльності й спілку -
вання. Мотиваційними спонуками до дії є будь -які її 
потреби, передусім актуалізовані (незадоволені). Належ -
ність до активності таких психологічних особливостей, 
як мотиви особистості, її спрямованість, здібності, 
ціннісно-смислові орієнтації, визначає власне психоло-
гічну характеристику активності.  

Активність  – це система характеристик індивідуаль -
ної поведінки, що відображає швидкісний, енергійний 
(внутрішнє прагнення індивіда до напруженої діяль -
ності) та варіаційний (тенденція до різноманітності й 
новизни) її аспекти. 

Активність буває: внутрішня –  це наші роздуми, 
відтворення чогось, створення образів уяви; зовнішня 
активність потребує затрати м'язових зусиль. Зовнішня 
активність не існує без внутрішньої. Внутрішня керує 
зовнішньою. Активність  людини  проявляється як в 
загальному життєвому тонусі "людини", в кількості 
"житттєвої енергії", у ступені інтенсивності докладених 
зусиль, так в іхній спрямованості  

У психології існували різні точки зору щодо джерел 
активності особистості.  

Біологізатори (основоположник теорії і практики 
психоаналізу З.Фройд) вважали, що джерелом 
активності людини є інстинктивні спонукання, які дані 
їй від народження.  Це світи інстинктів, біологічних і 
фізіологічних спонукань, потягів безсвідомих імпульсів, 
природа яких невідома і непізнаванна. В основі вчення 
Фройда лежить біологічний початок в людині й відрив 
психіки від діяльності. Неофрейдисти надавали 
вирішальну роль середовищу, разом з тим замість 
біологічних ними пропонувалися механізми соціального 
порядку. Сучасні психологи джерелом активності 
особистості вважають потреби  

 
Поняття про діяльність  
Діяльність – це активність людини, яка  спрямована 

на досягнення свідомо поставленої мети, пов'язаної із 
задоволенням потреб та інтересів, на виконання вимог 
до неї з боку суспільства (В.О. Крутецький).  Діяльність 
– найважливіша загальна властивість особистості, яка 
виявляється у цілеспрямованій активності, що реалізує 
потреби суб'єкта під час взаємодії з довколишнім 
середовищем.  

Будь-яка діяльність людини складається: з дій, 
операцій і рухів.  

Дія – відносно закінчений елемент діяльності, 
спрямований на виконання одного простого поточного 
завдання. 

Складна зовнішня дія для своєї реалізації вимагає 
виконання низки актів, пов'язаних між собою певним 
чином. Ці акти, з яких складається дія, називаються 
операціями. Операція – це система рухів, пов'язана з 
виконанням конкретної дії.  

Крім дій і операцій, у структурі діяльності виділяють 
рухи.  

Рух – це моторна функція живого організму. Усі 
рухи людини можна поділити на природжені 
(безумовно-рефлекторні) та набуті (умовно-
рефлекторні). Більшість рухів людини є набутими. Лише 
незначна кількість рухів природжені (мимовільний зойк, 
моргання, ковтання, чихання). Виконання дії 
забезпечується певною системою рухів. Наприклад, щоб 
взяти склянку, рухи треба будувати інакше, ніж для 
того, щоб взяти олівець.  

 
Основні принципи психологічної теорії діяльності  
1. Свідомість проявляється в діяльності.   
2. Поведінку не можна розглядати у відриві від 

свідомості людини (принцип єдності свідомості і 
поведінки). 

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

4. Дії людини предметні, їхні цілі носять соціальний 
характер (принцип предметної діяльності людини і 
принцип її соціальної обумовленості).   

 
2. Головні відмінності діяльності людини від 

активності тварин 
Діяльність людини відрізняється від активності 

тварин. 
1. Людська діяльність свідома. Головною її  ознакою 

є мета. Активність тварин має випадковий, заздалегідь 
незапланований характер.  

2. Діяльність людини продуктивна, творча. 
Активність тварин споживацька, тварина нічого не 
створює, а користується готовими продуктами природи.  

3. Діяльність людини перетворює її саму, її 
здібності, потреби, умови життя. Тому діяльність або 
система видів діяльностей має вирішальне значення в 
процесі розвитку і вдосконалення особистості. 
Активність тварин практично нічого не змінює ні в них 
самих, ні в зовнішніх умовах життя. 

4. Людська діяльність є продуктом історії. 
Активність тварин – результат їх біологічної еволюції.  

5. Предметна діяльність людини не дається з 
народження, а розвивається у навчанні та вихованні. 
Активність тварин задана споконвічно, генотипічно та 
розгортається в міру природи фізіологічної будови 
організму.  

6. Люди виготовляють знаряддя праці, а тварини – 
ні. 

7. Люди мають розподіл праці,  кожен учасник 
спільної діяльності свідомо співвідносить свої дії з 
діями інших учасників і загальною  метою. Тварини не 
мають розподілу праці.  У бджіл та мурах функції 
закріплені на генетичному рівні, вони не обирають, яку 
частину роботи мають виконувати.  

 
3. Зміст і структура активності і діяльності  
 Активність як діяльнісний стан суб'єкта 

детермінована з середини, з боку його ставлень до світу 
і реалізується назовні в процесах поведінки. Розглянемо 
внутрішні та зовнішні характеристики людини як 
суб'єкта активності. 

До внутрішньої організації активності людини, за 
А.В. Петровським, належать мотиваційна, цільова та 
інструментальна основи активності.  

Мотиваційна основа активності.  Кожна жива 
істота, зокрема й людський індивід, несе в собі 
внутрішній образ своїх життєвих відносин зі світом. Для 
людини ці відносини досить різноманітні: відгукуватися 
на потреби інших людей, відчувати себе частиною 
природи та ін. Все це різноманітні форми суб'єктності 
людини /…/ 

Внутрішню організацію активності людини 
становлять потреби. Потреби є джерелом активності 
людини. До людських потреб належать вітальні потреби 
(від лат. vita – життя): необхідність у їжі, воді, продо-
вженні роду тощо; соціальні інтереси : необхідність 
належати до певної групи людей, вступати в емоційні 
контакти, мати певний статус, бути лідером чи 
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підкорятися тощо і, зрештою, екзистенціальні 
спонукання: бути суб'єктом свого життя, творити, 
відчувати достовірність свого буття тощо.  

Цільова основа активності.  Важливим складником 
структури активності є її цільова основа. Процес 
задоволення потреб суб'єкта передбачає досягнення ним 
тієї чи іншої мети (кінцевої і проміжної).  

Діяльність передбачає наявність в активності 
людини усвідомленої мети. Мета – те, що реалізує 
людські потреби і є образом кінцевого результату 
діяльності. Мета в психологічному розумінні – це те, 
чого намагаються досягнути, намір, який має бути 
здійсненим. Мета діяльності є своєрідним 
передбаченням її результату, образ можливого як 
прообраз дійсного. Важливо відрізняти мету від мотивів 
діяльності.  

Мотиви – це пов'язані із задоволенням певних потреб 
спонукання до діяльності. У мотивах, як і в меті, 
передбачається можливе майбутнє. В мотивах начебто 
записано, чим є активність для суб'єкта, що повинно 
статися з ним самим. Мета орієнтована назовні, в ній 
передбачаиється результат, який має існувати як 
об'єктивно-художнє полотно, виготовлена деталь, 
доведена теорема тощо.  

Потреби становлять сутність, основну рушійну силу 
різних видів людської активності, а мотиви є 
конкретними різноманітними проявами щієї сутності. 
Мотиви та мотивацію розглядають в психології як 
причини, що визначають вибір спрямованості поведінки 
і діяльності суб'єкта.  

На відміну від мотивів, мета людської діяльності 
завжди усвідомлена. Мета завжди зрозуміла самому 
суб'єктові, а також іншим людям. Мотиви – це надбання 
насамперед самого суб'єкта, вони можуть виявлятися як 
унікальні та глибинні його переживання і не завжди є 
зрозумілими для інших./…/  

Отже, найважливіше в діяльності людини – 
усвідомлена мета. Інші боки діяльності – її мотиви, 
способи виконання, відбір і опрацювання необхідної 
інформації – можуть усвідомлюватися або ні. Вони 
можуть також усвідомлюватися не повністю і навіть 
неправильно. Наприклад, дошкільник не завжди 
усвідомлює потреб, які спонукають його гратись, а 
молодший школяр - мотивів своєї навчальної діяльності. 
Не повністю, а найчастіше хибно, усвідомлює справжні 
мотиви своїх вчинків недисциплінований підліток. Іноді 
й дорослі люди вірять у "замасковані" мотиви, які 
"підкидає" їм свідомість, щоб виправдати помилкові дії 
або вчинки. 

Не тільки мотиви, а й розумові процеси, які привели 
до вибору тих чи інших планів діяльності, людина не 
завжди усвідомлює. Що стосується способів виконання 
діяльності, певна частина з них регулюється 
неусвідомлено. Прикладом цього можуть бути звичні дії: 
ходіння, мова, письмо, керуваня автомобілем, гра на 
музичному інструменті тощо.  

Ступінь і повнота відображення усіх аспектів 
діяльності у свідомості визначають рівень 
усвідомленості відповідної діяльності.  

Хоч яким би не був рівень усвідомленості діяльності 
індивідом, усвідомлення мети залишається необхідною 
її ознакою. Коли немає цієї ознаки, немає і діяльності в 
людському розумінні цього слова, лише імпульсивна 
поведінка. На відміну від діяльності, імпульсивна по-
ведінка керується безпосередньо потребами й емоціями. 
Вона виражає лише афекти і потяги індивіда й тому має 
егоїстичний, антисуспільний характер. Засліплена 
гнівом або неперебореною пристрастю людина діє 
імпульсивно.  

Імпульсивність поведінки не означає її 
неусвідомленості. Але за таких обставин 
усвідомлюється і керує поведінкою людини лише її 
особистісний мотив, а не його суспільний зміст, 
утілений у мету.  

Можлива і така ситуація. Почавши діяльність заради 
мотиву, надалі людина може так нею захопитися, що 
діятиме для того, щоб отримати результат, досягти 
певної мети. Тоді відбувається так зване зсунення 
мотиву до мети.  

Інший фрагмент діяльності –  дія – спочатку може 
мати усвідомлену індивідом мету, яка, своєю чергою, є 
засобом досягнення іншої мети, що сприяє задоволенню 
потреби. Конкретна дія і відповідна їй мета є 
привабливою для індивіда тому, що вони дають 
можливість задовольнити потребу. Надалі мета цієї дії 
може набути самостійної цінності, стати потребою або 
мотивом. У такому разі говорять, що під час розвитку 
діяльності відбулося перетворення мотиву на мету і "на -
родилась" нова діяльність.  

 
Інструментальною  основою  діяльності є знання, 

уміння, навички та звички.  
Пізнаючи навколишній світ, закони природи та 

суспільства, людина набуває знання. Знання – 
сукупність відомостей, пізнання в якійсь галузі. Вони є 
основною передумовою для засвоєння діяльності. 
Набувши певних знань, людина намагається їх застосу-
вати у своїй практичній діяльності.  

На основі знань формуються вміння. Уміння – це 
закріплені способи застосування знань у практичній 
діяльності , засвоєний суб'єктом спосіб виконання дії, 
який забезпечується сукупністю  набутих знань і 
навичок. Уміння формується шляхом вправ і створює 
можливість виконання дії не тільки у звичних, але й у 
змінних умовах.  

Знання та вміння знаходять у складній 
взаємозалежності. Для того щоб учень опанував уміння - 
навчився рахувати, читати, писати, він повинен мати 
знання, тобто знати, як це треба робити. Здобувши 
знання, він навчається застосовувати їх у практичній 
діяльності – у нього виробляються вміння.  Елементарні 
вміння є наступними за знаннями. Наприклад, людина 
знає, як треба плавати, але ще тільки починає набувати 
це вміння. Уміння на рівні майстерності 
характеризуються тим, що людина вільно оперує не 
тільки знаннями, але й навичками, тому може працювати 
із високою результативністю.  

Унаслідок багаторазових вправ окремі елементи дій  
можуть так добре засвоюватися, що свідомий контроль 
за їхнім процесом стає зайвим. Такі дії виконуються 
автоматично, без участі свідомості. Дію, у якій окремі 
елементи внаслідок вправ стають автоматизованими, 
називають навичкою. Отже, найважливіша ознака 
навички – автоматизація. Механізм автоматизації 
звільняє свідомість від необхідності слідкувати за 
рухами, що дозволяє людині фіксувати увагу не на 
рухах, а на умовах їх виконання, їх результатах. Але при 
цьому зберігається свідомий контроль за рухами та 
діями. Свідомість може включатись у будь -який момент, 
якщо помічаються якісь недоліки в роботі.  

 
Для формування навички потрібні знання і вміння. 

Для того, щоб сформувалася навичка письма, учень має 
знати, як тримати ручку, знати як пишуться літери, 
потім він має навчитися користуватися ручкою, уміти 
написати літери тощо.  

Навички та вміння, набуті людиною, впливають на 
формування нових навичок і вмінь.  

Позитивний вплив раніше засвоєної навички на 
опанування нової дії називається перенесенням дії. 
Наприклад, навички, вироблені під час розв'язування 
задач одного типу, допомагають розв'язувати задачі 
іншого типу. Якщо ж старі й нові навички не мають 
нічого спільного, а, навпаки, способи здійснення їх дуже 
відрізняються, то стара навичка гальмує утворення 
нової.  

Негативний вплив старих навичок на засвоєння 
нових називається інтерференцією. Наприклад, водій 
звик до авто з кермом з лівого боку. Пересівши в 
машину з кермом із правого боку, він робив багато 
помилок під час руху.  

 
Звичка – дія, виконання якої стало потребою. Звична 

дія, на відміну від навички, спричиняється потребою 
здійснити її. Якщо людина не виконує цієї дії, у неї 
виникає почуття незадоволення, незручності.  

На відміну від простої навички звичка може цілком 
свідомо контролюватися. Від навички вона відрізняється 
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тим, що не завжди є доцільною і корисною (негативні 
звички). Звички формуються в результаті простого 
повторення і, сформувавшись, не вдосконалю ються, 
навички ж завжди формуються в результаті вправ. 
Звичка може виникнути ненавмисно, а навичка 
формується із заздалегідь поставленою метою. Проте 
звичку можна виробити і свідомо, поставивши на меті 
формувати відповідну звичку. Людина також може 
свідомо позбутися небажаної звички.  

 
4. Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності  
Активність буває: внутрішня – це наші роздуми, 

відтворення чогось, створення образів уяви; зовнішня 
активність потребує затрати м'язових зусиль. Зовнішня 
активність не існує без внутрішньої. Внутрішня керує 
зовнішньою. 

 
Зовнішні – різноманітні рухи, пов'язані з практичним 

виконанням діяльності. Внутрішні анатомо -фізіологічні 
структури та процеси, котрі керують діяльністю з боку 
ЦНС, а також психологічні процеси та стани.  

Споввідношення внутрішніх і зовнішніх компонентів 
не є постійним. В міру розвитку діяльності відбувається 
систематичний перехід зовнішніх компонентів у 
внутрішні. Перехід супроводжується інтеріоризацією й 
автоматизацією. Інтеріоризація  – формування 
внутрішніх структур людської психіки завдяки 
засвоєнню структур зовнішньої соціальної діяльності.  

 
При виникненні ускладнень в діяльності 

відбувається зворотний перехід – екстеріоризація: 
автоматизовані компоненти діяльності розгортаються, 
внутрішнє знову стає зовнішнім, свідомо 
контрольованим.  Екстеріоризація – процес породження 
зовнішніх дій, висловлювань і т. д. на основі 
перетворення низки внутрішніх структур, що склалися 
на основі інтеріоризації зовнішньої соціальної діяль -
ності людини.  

Існує взаємозв'язок між внутрішнім планом та 
зовнішнім виявом діяльності. Процес формування 
внутрішнього плану діяльності відбувається поступово і 
пов'язаний з переходом від зовнішньої реальної дії до 
внутрішньої ідеальної і називається інтеріоризацією. 
Схематично це виглядає так: спочатку людина виконує 
певні дії з предметом, ці дії є зовнішніми, потім вони 
інтеріоризуються і стають внутрішніми, або психічними 
діями. При цьому відбувається згортання дій, їх 
редукція та видозміна. Прикладом інтеріоризації є 
процес оволодіння рахунком у дітей. Спочатку дитина 
рахує палички, перекладаючи їх зовнішнім, практичним 
способом. Потім вона переходить до рахунку без 
перекладання паличок, лише бачачи їх перед собою. 
Настає час, коли палички стають не потрібними, 
оскільки рахунок перетворюється в розумову дію з 
ними. Об'єктом оперування стають символи: слова та 
числа. Завдяки інтеріоризації людина набуває здатності 
оперувати образами предметів, які в даний момент 
відсутні в полі зору  
 

5. Види діяльності 
Критеріями класифікації видів діяльності є предмет, 

структура, функції, зміст і якість результатів тощо. 
Відрізняє одну діяльність від іншої її предмет, який 
надає їй спрямованості, зумовлює предметний характер 
образів, предметність потреб, емоцій та почуттів. За 
результатами розрізняють репродуктивну і творчу, 
матеріальну та ідеальну діяльність. Основними універ -
сальними видами діяльності людини є гра, навчання, 
праця. Крім того, виокремлюють внутрішню і спільну 
діяльність. 

 
Гра як непродуктивний вид діяльності  
Ігрову поведінку виявляють і молоді тварини. Це 

ігри з речами, у яких реалізуються потреби організму в 
активності, вивільненні енергії і які мають вроджений, 
наслідувальний характер. Метою ігрової поведінки 
дитини є процес діяльності, а не результати, що досяга -
ються з її допомогою. Дитина під керівництвом дорос -
лих виконує дії із символічними предметами, викори -

стовуючи іграшки. Ставлення до іграшки як до зобра -
ження «справжньої речі» виникає тільки з включенням в 
ігрову діяльність мови.  

Гра – специфічна форма непродуктивної діяльності, 
спрямована не на отримання результату, а на 
задоволення від процесу її виконання. Гра дитини 
полягає в імітації дій дорослих і стосунків між ними. 
Спочатку це відбувається у процесі предметних дій – дій 
із речами. Зразки їх дитині демонструє дорослий. 
Наприклад, засвоївши за допомогою дорослого 
призначення (реальне значення) чашки, дитина після 
тривалих маніпуляцій починає самостійно 
використовувати її для пиття. Фізичні характеристики 
предмета дають підставу приписувати йому умовне 
значення. Чашка застосовується як підставка для ляльки 
або предмет, що котиться, дзвенить тощо. Для дитини – 
це крок до предметної гри. Предмети, якими вона 
маніпулює, відкривають свої нові властивості, котрі 
дитина пізнає, оволодіваючи відповідними операціями. 
Згодом оточення відображається дедалі повніше: не 
представлені органами чуттів властивості роблять гру 
двоплановою – дитина виконує реальні дії з 
конкретними предметами, а також умовні, абстраговані 
від дійсності. Це змушує її виходити за межі 
безпосередньої реальності й оперувати символами. У 
такий спосіб відбувається становлення  внутрішніх дій, 
формування пізнавальних процесів (передусім уяви), 
елементів довільності, інтенсивне засвоєння соціальних 
норм, розвиток опосередкованої діяльності.  

Посередині третього року життя відбуваються ви -
окремлення Я, протиставлення своїх дій чужим, заці -
кавленість рольовими іграми. Рольова гра – діяльність, у 
процесі якої діти беруть на себе ролі дорослих, 
відтворюючи в умовній формі їхні дії та стосунки. Ці 
ролі стають мотивами, що осмислюють ігрові дії та ігро -
ве використання предметів. Смисл одного предмета 
переноситься на інший: звичайна палиця може бути 
рушницею, конем, автомобілем.  

У старшому дошкільному та молодшому шкільному 
віці рольова гра переростає в гру за правилами. Дії та 
відносини учасників регламентуються всіма прийнятими 
правилами: ігри хлопчиків «у бізнес», дівчаток – «у 
школу», «сім'ю» тощо. При цьому правило – це мотив 
ігрової діяльності, який змушує гравця відповідально 
ставитись до неї. 

Особливою формою є ділові ігри дорослих, що від -
творюють зміст певної професійної діяльності. Вони 
використовуються в підготовці і підвищенні кваліфікації 
фахівців. 

Навчальна діяльність як розвивальний вид 
діяльності 

На зміну грі приходить навчальна діяльність, що є 
активним процесом засвоєння дитиною суспільного до -
свіду людства.  

Навчальна діяльність – специфічний вид людської 
діяльності з метою засвоєння знань, умінь і навичок, 
розвитку психіки та особистості.  

Вона передбачає: засвоєння інформації про власти -
вості предметів і явищ, необхідних для різних видів 
діяльності (знання); оволодіння прийомами та опера -
ціями, з яких складаються види діяльності (навички); 
опанування способів використання набутої інформації 
(вміння), свідоме формування в дітей мотивів засвоєння 
знань, умінь і навичок.  

Навчальна діяльність має суспільну значущість за 
змістом (спрямована на засвоєння надбань культури та 
науки) і за формою (відповідає суспільно виробленим 
нормам навчання і здійснюється у спеціальних суспіль -
них установах: школах, гімназіях, коледжах, універси -
тетах, академіях), їй притаманні суб'єктність і суб'єк -
тивність, активність, предметність, цілеспрямованість, 
усвідомленість, певна структура і зміст.  

Навчальна діяльність має специфічні спрямованість, 
предмет, психологічну структуру, організацію та 
результати. Предметом її є очікуваний результат 
(матеріальний, ідеальний), метою і результатом – зміни 
суб'єкта (розвиток особистості, її інтелекту, здібно стей, 
нахилів, засвоєння знань, вироблення умінь і навичок, 
знання, на якому ґрунтується вміння розв'язувати 
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завдання у різних сферах науки і практики), а не зміна 
предметів, на які спрямовані дії. Загальну мету задають 
суспільство, учитель. Задана зовні мета навчальної 
діяльності і мета її суб'єкта не тотожні. Загальна мета є 
об'єктивно-логічною, особиста – психологічною.  

 
Праця як продуктивний вид діяльності  
Основною діяльністю, необхідною умовою існування 

та розвитку людини є праця. Вона має суспільний 
характер. Людство не існувало б, якби не працювало.  

Праця – свідома діяльність людини, спрямована на 
створення матеріальних і духовних благ.  

Вона реалізується в зовнішніх і внутрішніх діях, 
спонукається мотивами, має конкретний зміст , спрямо-
вується на досягнення цілей. Завдяки праці образ, що 
регулює її, отримує своє об'єктивне існування у формі 
продукту. Це збагачує життя людини та розвиває її. 
Мотивами праці є зміст діяльності, розмір заробітку, 
можливість підвищення: кваліфікації, стосунки з коле -
гами, суспільне значення продукту.  

Мета праці людини визначається потребами суспіль -
ства. Жодна людина не виготовляє тільки те, що їй по -

трібно. Сукупні її потреби задовольняються суспіль -
ством як винагорода за її працю. Працюючи, люди взає -
модіють, їх поведінка підпорядковується певній меті. Це 
вимагає функціонування вищих процесів пізнання і 
перероблення інформації.  

Праця вимагає відповідної підготовки. Знання, 
вміння та навички працювати набуваються завдяки 
навчанню та попередній праці. Складніші різновиди 
праці потребують тривалого навчання.  

У праці людина виявляє уважність, спостережли -
вість, уяву та мислення. Особливо важливі вони за 
необхідності розв'язувати нові завдання, знаходити для 
цього нові способи. Праця потребує напруження фізич -
них і розумових сил та інших вольових якостей.  

Ставлення до праці визначається інтересом до неї як 
процесу та результату, усвідомленням її важливості, 
відповідальності, можливістю самовираження, 
самореалізації, самоутвердження.  

Отже, виникнення та розвиток різних видів діяльно -
сті є складним і тривалим процесом. Кожен вид харак -
терний для певного вікового періоду і готує підґрунтя 
для наступного.  
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Тема:  ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ.  

МОТИВАЦІЯ І ОСОБИСТІСТЬ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
 
1. Поняття особистості. Індивід, особистість, індивідуальність  
2. Концепції розвитку особистості (біологічна, соціогенетична, двофакторна)  
3. Структура особистості (А. В. Петровський, К. К. Платонов)  
4. Самосвідомість та «Я-концепція» особистості. Структура Я -концепції 
5. Спрямованість  особистості. Типи спрямованості особистості 
6. Мотиваційна сфера особистості.  Мотивація як  компонент структури учбової діяльності  
7. Формування та розвиток особистості: періодизація Д.Б. Ельконіна. Стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном   
    Характеристики зрілої особистості  
8. Проблеми особистісного зростання  школярів 
9. Роль учителя у формуванні особистості учня 
 

Теми  ІНДЗ 
 

1. Класифікація типів та природа особистості у психологічних теоріях.  
2. Біогенетична і соціогенетична концепція розвитку особис тості. 
3. Типи теорій особистості: психодинамічні, соціодинамічні, інтеракціоністичні, експериментальні, 

неекспериментальні; структурні, динамічні.  
4. Свідомість і самосвідомість як продукт природної та соціаль ної еволюції людини.  
5. Свідоме і несвідоме у структурі особистості.  
6. Психологічна характеристика творчої особистості (на  прикладі видатних діячів науки, техніки, культури).  
7. Сучасні підходи українських та російських психологів до роз гляду структури особистості.  
8. Форми і методи самовиховання як фактор самовдосконалення особисто сті. 
9. Мотиваційні регулятори життєвого шляху людини.  
10. Розвиток і саморозвиток особистості в різних видах діяльності. 
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11. Поняття життєвого шляху та проблеми особистісного розвитку людини.  
12. Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальної взаємодії.  
13. Особистість як суб'єкт і об'єкт навчання, виховання і самотворення.  
 
 
Основні поняття теми:  людина, індивід, особистість, індивідуальність, біоло гічна підструктура, соціальний досвід, 

підструктура форм відображення, спрямованість, активність, мотив, інте рес, ідеали, переконання, світогляд, потяг, 
бажання, установка, самосвідомість, «Я -концепція», рівень домагань, самооцінка, фрустрація, самок онтроль, 
саморегуляція, самореалізація, самоповага, афект неадекватності.  

 
БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  

 
Папка І.1. Поняття особистості. Індивід, особистість, індивідуальність.  

Файл 1.  
Проаналізуйте поняття "індивід", "людина".  
Охарактеризуйте поняття "особистість", "індивідуальність".  
 
Крок 1.  
Доберіть до кожного з термінів певне визначення 

А  людина  
 
Б  індивід 
 
В  особистість 
 
Г  індивідуальність  

1 неповторне поєднання психологічних особливостей людини  
2 представник виду Homo sapiens, продукт філогенетичного й онтогенетического розвитку  
3 індивід як суб'єкт соціальних відносин у процесі свідомої діяльності  
4 окрема жива істота,  представник біологічного роду  
5 істота, у якій поєдналися дві сторони: біологічна і суспільна   
6 людина, що характеризується з боку своїх соціально значущих відмінностей у порівнянні 
з іншими людьми  
7 особлива якість, яка набувається індив ідом у суспільстві 
 

Відповідь: А____,  Б____,  ____,  В____,  ____, Г____ , ____. 
  
 
Крок 2.  

Які з перерахованих характеристик належать до людини як до особис тості, а які – як до індивіда?  . Дайте 
обґрунтування свого вибору.  

Цілеспрямованість, упертість, вдумливість, висока емоційність, старанність, цілісність, приємний голос, суспільна 
активність, критичність розуму, прекрасна дикція, середній зріст, музикальність, запальність, мовлення, моральна 
вихованість, низька адаптація до темноти, ригідність, п рацелюбність, погана просторова орієнтація, голубі очі, хороший 
слух, ідейна переконаність, уважність, рухливість, чесність, віра, страх, шляхет ність, лінощі, стрес, меланхолія, 
авторитет, мова, темперамент, інстинкт, переконання, знання, задатки, ідеали , вікові особливості почуттів, механічна 
пам'ять, мислення, мовлення, музичний слух, гуманність.  

 
Крок 3.  
У 1920 р. індійський психолог Р.Сінгх відібрав у вовків дівчаток віком восьми та двох років (очевидно, вони були 

викрадені ще немовлятами), які внаслідок "виховання" у вовчому середовищі пересувалися на доло нях і на колінах, вили 
по-вовчому, боялися людей тощо. Сінгх доклав усіх зусиль, щоб перевиховати їх і навчити жити в людському суспільстві, 
та марно. Молодша з дівчаток так і не адаптувалася д о нових умов і через рік померла, а старша дожила лише до 17 років. 

Однак за цей час вона досягла у своєму розвитку небагато – забула деякі вовчі звички, навчилася ходити на ногах, 
мовленням так і не оволоділа, заледве навчилася вимовляти 40 слів, людське спілкування не зрозуміла, бо воно було для 
неї неприродним.  

Який висновок можна зробити з цієї історії?  
 

Крок 4.  
Вставте пропущені слова в наступні вислови.  
Основним у характеристиці особистості є її ________ сутність. 
 
Розвиток особистості здійснюється в умовах ________ індивіда і його виховання.  
 
________ виявляється в особливостях темпераменту, рисах характеру, специфіці інтересів, якостей перцептивних 

процесів, інтелекту, потреб і задатків індивіда. 
 

Папка І.2. Концепції розвитку особистості  

Файл 1.  
Охарактеризуйте біогенетичний напрям дослідження особистості.  
Охарактеризуйте соціогенетичний напрям дослідження особистості.  
Як співвідносяться соціальне та біологічне в розвитку особистості?   
 

Папка І.3. Структура особистості (А. В. Петровський, К.  К. Платонов) 

Файл 1.  
Проаналізуйте психологічну структуру особистості за А. В. Петровським, К. К. Платоновим  

 
Крок 1.  
У сучасній психології ще не склалося цілісне уявлення про особистість, яке б інтегрувало фізіологічний, 

психологічний, соціальний і духовний аспекти. Досліджуючи цю проблему, вчені називали ядром особистості різні 
феномени: О. Запорожець – емоції; Л. Божович –самосвідомість, виражену у внутрішній позиції; О. Леонтьев – ієрархію 
мотивів; В. Давидов – творчий потенціал; М. Боришевський –сукупність потреб (спрямованість особистості), особистісні 
смисли, рефлексивність.  

Чому спостерігається така різноманітність думок?  
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Крок 2. Виберіть правильну відповідь  
Основу особистості складає її структура, до якої, за  A.B. Петровським, включено наступні  компоненти: а) 

інтраіндивідний, інтеріндивідний, метаіндивідний;  б) знання, уміння, навички, звички;  в) характер, темперамент, 
здібності;  г) спрямованість, досвід, форми відображення, біологічно зумовлені психічні функції.  

 
Крок 3. Вставити пропущене слово. 
Персоналізація – це процес, у результаті якого конкретна людина отримує ідеальну ________ у житті інших людей, 

суспільному житті  
Поясніть суть персоналізації.  
 
Крок 4. Виберіть правильну відповідь  
К.К. Платонов включає у структуру особистості  наступні підструктури: а) характер, темперамент, здібності, 

обдарованість; б) знання, уміння, навички, звички;  в) спрямованість, досвід, форми відображення, біологічно зумовлені 
психічні функції;г) внутрішньоіндивідну,  інтеріндивідну, метаіндивідну.  
 

Папка І.4. Самосвідомість та «Я-концепція» особистості. Структура Я-концепції 

Файл 1.  
Що таке самосвідомість? 
Які компоненти входять у структуру самосвідомості?  
 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь  
Усвідомлення людиною себе самої у своєму ставленні до зовнішнього світ у та інших людей – це  рівень:  

а) свідомості;  б) самосвідомості;  в) самоактуалізації;  г) спрямованості; д)підсвідомого.  
 
Файл 1. "Я-концепція"? 
Що таке "Я-концепція"?  
Розкрийте структуру Я-концепції 
 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Я-концепція – це: а) стійка усвідомлена система переживань і уявлень індивіда про самого себе;  б)  особлива 
регулятивна система, яка використовується особистістю для переборення  переживань;  в) пізнання своїх психічних 
властивостей і якостей; г) цілісний, хоча і не позбавлений внутрішніх суперечностей спосіб оцінки влас ного Я; д)  оцінка 
особистості самої себе, своїх можливостей  і місця серед людей ; е) система уявлень індивіда про самого себе, на основі 
якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і певним чином ставиться до себе.  

 
 
 
 
Крок 1.  

Образ "Я" – це стійка усвідомлена система переживань і уявлень індивіда про самого себе, на основі яких він будує 
свої стосунки, взаємовідносини з іншими.  

Установіть відповідність видів образу "Я" та їх змістовою характеристикою.  

Види образу "Я" Змстова характеристика  
А "Я-реальне"  
 
Б "Я-ідеальне"  
 
В "Я-дзеркальне"  
 
Г "Я-фантастичне" 

 

1 образ, який, на  думку людини, вона створює в очах інших людей, причому  образ може 
складатися з кількох різних компонентів, якщо різні люди ставляться до особистості по -
різному 
2 те, яким суб'єкт хотів би стати, якби це було можливим; уявлення про себе взагалі  
3 уявлення людини про те, якою вона дійсно є в даний момент. Воно може бути більш -
менш правильним або сильно спотвореним, але воно є у кожної людини.  
4 образ такий, яким він повинен бути, щоб відповідати соціальним нормам, завжди 
присутнє в її свідомості, воно здебільшого позитивно впливає на поведінку, стимулюючи 
більш значні досягнення  

Відповідь: А____,  Б____,  В____, Г____. 
 
Файл 1. Самооцінка 
 

Крок 1.   
Дайте визначення самооцінки особистості.  
 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Самооцінка – це: а) подолання перешкод для досягнення поставленої мети; б) центральний компонент «Я -концепції»: 
в) здатність до свідомого керування власною поведінкою; г) оцінка особистості самої себе, своїх можливостей  і місця 
серед людей; д) особлива регулятивна система, яка використовується особистістю для п ереборення  психологічного 
дискомфорту.  

 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Рівень домагань – це: а) прогнозування майбутнього розвитку;  б) бажаний рівень самооцінки особистості;   
в)  здатність особистості до самокритики;  г)  завищена самооцінка власних досягнень; г) прагнення досягти цілей того 
ступеня складності, на який людина вважає себе здатною  

 
Файл 1. Поведінкова складова Я-концепції 
За такими напрямами реалізується поведінкова складова особистост і? 
Що таке психологічний захист особистості.  
Розкрийте способи психологічного захисту .  
 

Крок 1. 
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Установіть відповідність між способом психологічного захисту та їх змістом.  

Спосіб  
психологічного 
захисту 

Зміст 

А  витіснення  
 

Б  заперечення 
 

В  проекція 
 

Г  регресія 
 

Д  ідентифікація  
 

Е  сублімація  
 

1 приписування іншій людині якостей, почуттів і намірів, укорінених в особистості  
 

2 спрямування інстинктивної енергії на легітимну діяльність  
 

3 основна її формула – «небезпеки немає. Нічого не бачу, не чую»  
 

4 повернення до ранніх періодів розвитку та відповідної манери самовираження  
 

5 процес злиття власної особистості з іншою. Хлопчики уподібнюють  себе з батьком, дів чатка 
– з матір'ю, всі – з героями культури, ідеалами  

 
6 спосіб уникнення внутрішнього конфлікту шляхом вилучення з усвідомлення неприйнятного 
мотиву чи неприйнятної інформації  

Відповідь:  А ____, Б____, В____, Г____, Д_____, Е _____. 

 

Папка І.5. Спрямованість  особистості. Типи спрямованості особистості  

Файл 1. Що таке спрямованість особистості? 
 
Файл 1. Форми спрямованості  
Охарактеризуйте ієрархічно пов’язані між собою форми спрямованість  особистості.  
 
Крок 1. 
Установіть відповідність між формами спрямованості та їх змістом.  

Форми 
спрямованості 

Зміст 

А  бажання 
 
Б   інтерес 
 
В  ідеал 
 
Г  світогляд  
 
Д  переконання 
 
Е   самореалізація  
 

1  інтеграція досвіду, знань і самосвідомості у цін нісну картину світу, яка зумовлює життєву 
орієнтацію людини, її ставлення до дійсності і до самої себе  
 
2 потреба у творчості, реалізації власного професійног о й особистісного потенціалу, 
прагнення до самовдосконалення 
 
3 стійке, вибірково забарвлене прагнення особистості до життєво значущих об'єктів, 
пізнавальна форма спрямованості  
 
4 образ реальної людини або створеного особистістю взірця, яким вона керуєтьс я в житті 
протягом певного часу і який визначає програму її самовдосконалення на майбутнє  
 
5  недостатньо сильний мотив, усвідомлена потреба до чогось певного;  хотіння  – це активний 
мотив, що спонукує до дії  
 
6 певні положення, судження, думки, знання про  природу та суспільство, істинність яких 
людина не піддає сумнівам, вважає їх безперечно правильними, керується ними в житті  

Відповідь:  А ____, Б____, В____, Г____, Д_____, Е _____. 

 
Файл 1. Типи спрямованості особистості 
Охарактеризуйте типи спрямованості особистості на основі домінувального способу ставлення до себе і до інших 

людей.   Наведіть приклади. 
 

Папка І.6. Мотиваційна сфера особистості.  Мотивація як  компонент структури учбової діяльності  

Файл 1. 
Дайте визначення понять «мотивація», «мотив», «потреба» 
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь  
Мотивація – це: а)  система факторів, яка не є детермінантою поведінки особистості;   б) сукупність причин 

психологічного характеру, які пояснюють поведінку людини, її спрямованість і активність;  в) ділова спрямованість 
особистості, інтерес до справи, альтруїзм.  

  
Крок 2. Виберіть правильну відповідь  
Потреба – це: а)  реальне спонукання до дій в екстремальних умовах;  б) емоційно забарвлене прагнення особистості 

до певних об’єктів;  в) спонукання діяти відповідно до власних поглядів і принципів;  г)   залежність особистості від 
певних умов, необхідних для її життя і діяльності.  

 
Крок 3.  
Проаналізуйте основні параметри мотивації: широта, гнучкість, ієрархія.  
Які рівні включає в себе "піраміда" А. Маслоу?  
 
Файл 2. Мотивація як  компонент структури учбової діяльності  
Охарактеризуйте типи мотивації учбової діяльності    
Назвіть чинники зниження мотивації учіння  
Що є показниками продуктивності  мотивації? 
Розкрийте суть   особливостей формування мотивації навчання школярів. 
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Папка І.7. Формування та розвиток особистості: періодизація Д. Б. Ельконіна. Стадії розвитку особистості за 

Е. Еріксоном.  Характеристики зрілої особистості 

Файл 1. 
Розкрийте суть періодизації розвитку особистості за Д. Б. Ельконіним та  Е. Еріксоном. 
Дайте характеристику зрілої особистості за Г.Олпортом  

 
Папка І. 8. Проблеми особистісного зростання  школярів 
Файл 1. 
Назвіть основні фактори, що впливають на особистісне зростання  
Розкрийте шляхи, умови, фактори особистісного зростання  школярів різних вікових груп. .  
 
Крок 1. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Основними факторами, що впливають на формування особистості є:  а) включення індивіда в процес діяльності;  

б) включення індивіда в процес спілкування; в) виховання і самовиховання; г) співвідношення вродженого і су спільних 
умов середовищ; д) прагнення до забороненого.  

 
Крок 2. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Людину  можна вважати сформованою особистістю, якщо:  а) у її мотивах є ієрархія;  б) у неї є здатність до 

свідомого керування власною поведінкою;  в) у неї є моральні цінності та гуманістичні установки;  г) вона є творчим 
суб'єктом;  д) вона навчилася заробляти гроші.  

 
Папка І. 9. Роль учителя у формуванні особистості учня 

 
Бліц  
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Людське дитя народжується на світ  особистістю. Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Для забезпечення розвитку і формування особистості необхід но, щоб рівень домагань був дещо вищим за можливості, 

випереджав їх. Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Особистістю є лише той, хто має яскраву індивідуальність.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Вищий рівень ієрархії мотивів за Маслоу  включає потребу у любові та шануванні.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Переконання – це неусвідомлений стан готовності до дій.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Особистість – соціалізований індивід.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні . 
Недосконала особистість обмежена у часі і у просторі.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Якщо людина думає про одне, а змушена виражати протилежне, особистість деградує.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Рефлексувати – означає звертати свідомість на себе, міркувати над св оїм психічним станом, відображати себе 

(займатися самовідображенням).  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Я-ідеальне віддзеркалює глобальні особистісні цілі, котрі людина пов'язує з майбутнім . Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Відмінність між ідеальним і реальним Я – важливе джерело розвитку. Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
У самооцінці проявляється рівень адекватності (правильності) Я-образу. Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Вироблення нових оцінок не може змінювати значення попередніх. Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Досвід самооцінювання з'являється не відразу.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Завищені домагання гальмують  розвиток можливостей. Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
  

ДОДАТОК 

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ  
 

1. Поняття особистості. Індивід, особистість, 
індивідуальність 

Поняття особистості у психології розглядається у 
контексті його співставлення з поняттями “індивід”,  
“людина”, “індивідуальність”.  

Людина позначає переважно біосоціальну сутність. 
На біологічному рівні вирізняють категорію «індивід» 
(індивідуум). Людина народжується індивідом, а 
особистістю стає в процесі соціалізації . Індивід – це 
одинична природна істота, окрема людина, представник 
біологічного людського роду.  Основними ознаками 
індивіда є   цілісність суб'єкта та наявність у нього 
індивідуально-своєрідних властивостей, які відрізняють  
саме цього індивіда від інших (стать, вік, 
національність, зовнішність, освіта тощо).  

Специфічною особливістю людини як біологічної 
істоти є пряма хода, пристосування рук до трудової ді -
яльності, високорозвинений мозок. Як соціальна істота, 
людина наділена свідомістю, завдяки якій здатна не 
лише свідомо відображати світ, але й перетворювати 
його у відповідності зі своїми потребами й інтересами. 
Людина – істота суспільна.  

Людина – носій свідомості. Вершиною розвитку 
свідомості як у філогенезі, так і в онтогенезі є само-
свідомість людини.    

Особистість – відносно пізній продукт суспільно-
історичного й онтогенетичного розвитку. Особистістю 
людина не народжується, а стає в процесі спілкування й 
спільної діяльності з іншими особистостями. Основним 
у характеристиці особистості є її суспільна сутність. 
Отже, особистість – діяч суспільного розвитку, свідомий 
індивід, який займає певне становище в суспільстві й 

виконує певну суспільну роль. С.Д. Максименко 
визначає особистість як нову соціокультурну форму 
існування психіки людини як біологічної істоти, яка 
являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, 
самовизначення, свідомої предметної діяльності, 
поведінки і саморегуляції та має унікальний і 
неповторний внутрішній світ.  

Особистість – соціалізований індивід, і сутність її – 
у соціальності.  Розвиток особистості здійснюється в 
умовах соціалізації індивіда і його виховання.  

Індивідуальність  – це найвужче за змістом поняття з 
усіх, визначених вище. Воно містить в собі лише ті 
індивідуальні й особистісні властивості людини, таке їх 
поєднання, які конкретну людину відрізняють від інших 
людей. Індивідуальність – неповторність поєднання 
природних та соціальних якостей індивіда, що 
втілюється у виявах його темпераменту, характеру, 
здібностей, особливостей перебігу психічних процесів 
(сприймання, пам'яті, мислення, мовлення, почуттів, 
волі), особливостей її мотиваційної сфери, специфіці 
потреб та інтересів, стилю діяльності.  
“Індивідуальність – це глибина особистості” (Б. Г. 
Ананьєв).  

Психологічні характеристики особистості: 
ідейність (принциповість, послідовність, порядність),   
цілеспрямованість (конкретний вияв цілісної орієнтації 
особистості, основаної на потребах й інтересах, 
переконаннях і соціальних установках індивідуума, 
вимогах суспільства та колективу), моральна 
вихованість (ставлення до людей, до справи, суспільних 
обов'язків), духовне багатство  (різносторонність 
розвитку духовних потреб і інтересів; великий об'єм 
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знань, вмінь і навичок; розвинуті здібності, які 
забезпечують творчість у діяльності), цілісність (єдність 
особистих і суспільних інтересів, висока ідейна і  
моральна вихованість), стійкість (постійність 
психічного складу, смислова єдність думок і вчинків), 
мінливість (пластичність, здатність до змін при 
збереженні базових особистісних  рис), активність 
(внутрішні передумови для подальшого розумового, 
фізичного, морального, політичного, естетичного 
розвитку особистості), оригінальність (те, що помітно 
виділяє особистість із оточення і разом з тим являє 
соціальну цінність).  

2. Концепції розвитку особистості (біологічна, 
соціогенетична, двофакторна).  

Біогенетична 
концепція  

Соціогенетична 
концепція 

- особистість є 
продуктом  дії 
фатальних біологічних 
чинників;  

- розвиток є наслідком 
безпосередніх впливів 
навколишнього 
середовища;  

- психічні властивості 
закладені у самій 
природі людини; 

- розвиток   дитини   
визначається       лише 
вихованням, соціальними 
умовами життя;  

- особистісні якості 
людини генетично 
зумовлені;  

- в поведінці людини 
немає   нічого 
вродженого, можна    
"виготовити"    людину    
будь-якого складу;  

- особливості 
розумового розвитку 
детерміновані 
спадковістю. 

- всі діти від народження 
рівні; індивідуальні 
якості формуються у 
процесі соціальної 
взаємодії.  

Суть принципу конвергенції двох факторів 
В.Штерна: 

– обидва фактори однаково мають значимість у 
розвитку психіки дитини;  

– між біологічним і соціальним факторами існує 
взаємодія;  

– між біологічним і соціальним факторами має місце 
нескінченна боротьба за провідну роль.  

Сучасні уявлення про співвідношення біологічного і 
соціального базуються на положеннях Л.С. Виготського, 
Г.С.Костюка та інших. Узагальнено їх погляди можна 
представити таким чином:  

– існує єдність біологічних і соціальних умов у 
процесі розвитку; останнє слово у розвитку належить 
соціальним умовам, але цей розвиток неможливий без 
біологічних передумов;  

– біологічні передумови (генотип) визначають 
структуру організму, його морфологічні і фізіологічні 
ознаки, будову нервової системи, стать, динамічні 
властивості нервових процесів, безумовно -рефлекторні 
мозкові зв'язки тощо;  

– соціальні умови діють на розвиток індивіда через 
спілкування, виховання, навчання, трудову діяльність. 
Розвиток особистості здійснюється тільки шляхом 
соціалізації. В процесі дозрівання дитини, зростання її 
фізичних і розумових сил, становлення потреб і 
прагнень вплив суспільного середовища розширюється;  

– елементарні функції (відчуття, сприймання) більш 
спадково обумовлені, ніж вищі функції (довільна 
пам'ять, логічне мислення, мова); вищі функції є 
продуктом культурно-історичного розвитку людини;  

–  чим складніша функція, тим довший шлях її 
онтогенетичного розвитку, тим менший вплив 
вродженого;  

– роль біологічного і соціального у розвитку однієї і 
тієї ж властивості різна, в залежності від вікового 
періоду (мова розвивається під безпосереднім впливом 
соціального оточення, а психосексуальний розвиток у 
підлітковому віці більш залежить від вроджених 
моментів).  

 
3. Структура особистості 
За висловом українського психолога Г.С. Костюка, 

психологічна структура особистості – це “система 
систем”. 

Структура особистості за К.К. Платоновим у 
концепції системно-діяльнісного підходу включає 
чотири підструктури. Перша підструктура – 
спрямованість особистості: моральні якості, установки, 
стосунки з іншими. Визначається суспільним буттям 
людини. Друга – підструктура досвіду (знання, вміння, 
навички, звички). Набувається досвід у процесі навчання 
й виховання. Провідним у набутті досвіду є соціальний 
чинник.  Третя – підструктура форм відображення. Вона 
охоплює індивідуальні особливості психічних процесів , 
що формуються протягом соціального життя і 
специфічно виявляються в пізнавальній та емоційно -
вольовій діяльності людини. Четверта підструктура – 
біологічно зумовлені психічні функції особистості 
(темперамент, статеві та вікові особливості, їх 
патологічні  зміни). 

За А.В. Петровським , структура особистості 
включає: внутрішньоіндивідну (інтраіндивідну)  
підсистему, яка представлена темпераментом, 
характером, здібностями людини (системна організація 
індивідуальності особистості); інтеріндивідну 
підсистему, яка виявляється у взаємовідносинах 
особистості із людьми, у міжіндивідному просторі, 
спілкуванні, тобто особистісне виявляється у нормах 
групових взаємовідносин; надіндивідна (метаіндивідна) 
підсистема – це ідеальна представленість особистості у 
свідомості  інших людей.  

“Вклади” в інших людей, які особистість здійснює 
своїм фактом існування або діяльності, свідоме або 
несвідоме перетворення інтелектуальної, емоційно -
вольової, моральної сфери, світоспоглядання цих інших 
під впливом конкретної особистості вчений назвав 
персоналізацією. Отже, персоналізація – це процес, у 
результаті якого конкретна людина отримує ідеальну 
представленість у житті інших людей, суспільному 
житті. Суб’єктивними ознаками реалізації даної потреби 
у спілкуванні можуть виступати: прагнення бути 
авторитетом для інших, отримання суспільного 
визнання, самовизначення, потреба бути емоційно 
привабливим для інших. Надмірна потреба в 
індивідуальній персоналізації у спілкуванні може стати 
фактором деперсоналізації інших, особливо, якщо у 
людини немає відповідних посилань або інші 
відмовляють їй у визнанні.  

 
4. Самосвідомість та «Я-концепція» особистості  
Свідомість – вища інтегративна форма психіки, яка 

складається під впливом суспільно-історичних умов у 
трудовій діяльності людини та її спілкування за 
допомогою мови з іншими людьми.  

Самосвідомість – складний психічний процес, 
сутність якого полягає у сприйнятті особистістю 
численних образів самої себе в різних ситуаціях 
діяльності й поведінки, в усіх формах взаємодії з 
іншими людьми і в поєднанні цих образів у єдине 
цілісне утворення — уявлення, а потім у розуміння 
свого власного «Я» як суб'єкта, що відрізняється від 
інших суб'єктів.  

Самосвідомість – це усвідомлювання людиною себе 
самої у своєму ставленні до зовнішнього світу та інших 
людей. Основні форми прояву самосвідомості 
особистості тісно пов'язані з усіма аспектами її життя та 
діяльності.  

Компоненти самосвідомості: 1. Когнітивний 
(пов'язаний переважно з пізнавальною стороною 
психічної діяльності) – самовідчуття, самоаналіз, 
самоспостереження, самооцінка, знання про свою 
розумову діяльність і зовнішність.  2. Емоційно-
оцінювальний – самокритичність, самолюбство, 
скромність, почуття відповідальності, власної гідності, 
самоприниженість.  3. Вольовий  або поведінковий – 
стриманість, самовладання, самоконтроль, 
самодисципліна, ініціативність, прагнення людини 
завоювати певний соціальний статус.  

На свідомому рівні уявлення особистості про себе 
виражається поняттям Я-концепція. 

"Я-концепція"  – це прояв самосвідомості, 
динамічна система уявлень людини про себе. За своїм 
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змістом "Я-концепція" може бути позитивною, 
негативною, амбівалентною.  

 
Структура Я-концепції 
За твердженням К. Роджерса, Я-концепція скла-

дається з уявлень про власні якості і здібності індивіда, 
про можливості у взаємодії з іншими людьми і світом, 
про цінності, пов'язані з об'єктами та діями, а також про 
цілі, ідеї. Я-концепція – не маленька людина в голові (К. 
Роджерс), котра стежить за поведінкою і вчинками. Вона 
не регулює конкретні акти поведінки, а символізує 
головні ідеї досвіду людини. Це сукупність 
самонастанов особистості (Р. Бернс). Конкретний досвід 
сприймання світу і себе в ньому визначається 
свідомістю.  

 
Я-концепція охоплює раціональну, емоційну, емо -

ційно-ціннісну та поведінкові складові. Вони взаємоді -
ють між собою та визначають поведінку особистості.  

Раціональна складова Я-концепції.  Позиція щодо 
себе є відносно стійкою сукупністю уявлень про себе, 
свої тіло, зовнішність, характер, здібності, волю, сум -
ління і переживається як неповторність власної особи -
стості. Виражається вона в Я-образі. 

Образ "Я" – це стійка усвідомлена система 
переживань і уявлень індивіда про самого себе, на 
основі яких він будує свої стосунки, взаємовідносини з 
іншими. Основні види образу "Я":  

1.  "Я-реальне"  – це уявлення людини про те, якою 
вона дійсно є в даний момент. Воно може бути більш -
менш правильним або сильно спотвореним, але воно є у 
кожної людини.  

2. "Я-ідеальне" – "Я-образ" такий, яким він повинен 
бути, щоб відповідати соціальним нормам, "ідеальне 
"Я"— орієнтир у самовихованні. Хоча  людина не 
усвідомлює цього в кожну мить свого життя, "Я -
ідеальне" завжди присутнє в її свідомості, воно здебіль -
шого позитивно впливає на поведінку, стимулюючи 
більш значні досягнення.  

3. "Я-дзеркальне"  – це той образ, який, на  думку 
людини, вона створює в очах інших людей, причому  
образ може складатися з кількох різних компонентів, 
якщо різні люди ставляться до особистості по -різному.  

4. "Я-фантастичне" – те, яким суб'єкт хотів би 
стати, якби це було можливим; уявлення про себе 
взагалі. 

  
Емоційно-ціннісна складова Я-концепції 
Я-концепція охоплює систему фундаментальних 

ставлень до себе, переживання самоповаги, себелюб ства, 
самознищення тощо. У психічному плані образ Я і 
самооцінка взаємопов'язані та постійно налаштовують 
особистість на певну поведінку. В неї розвивається 
потреба в позитивному ставленні до себе.  

Самооцінка – інтегральна оцінка себе в найважливі -
ших сферах життя, атакож ставлення до власного Я, яке 
залежить  від віддаленості реального та ідеального Я у 
своїх думках і в очах значущих осіб. 

Види самооцінки як центральний компонент «Я -
концепції»: за рівнем (висока, середня, низька); за 
співвіднесенням з реальними успіхами (адекватна, 
неадекватна); за особливістю функціонування 
(конфліктна, безконфліктна).  

Рівні самооцінки:  
1. Нормативна (адекватна, реальна), яка відповідає 

об'єктивній дійсності. При адекватній самооцінці 
людина обирає цілі, які відповідають її можливостям, і 
успішно їх реалізує.  

2. Завищена  – переоцінка своїх можливостей, 
здібностей. Завищена або занижена самооцінки можуть 
стати причиною внутрішніх конфліктів особистості. 
Якщо самооцінка не співпадає із реальною оцінкою 
значущих людей, то виникає явище афекту 
неадекватності. Афект неадекватності виражається в 
агресивності, злобі. Коли афект неадекватності 
повторюється дуже часто, то агресивна реакція на світ і 
оточуючих може стати рисою характеру.  

3. Занижена  – зумовлюється невпевненістю людини 
у своїх можливостях, унаслідок чого вона орієнтується 
на вибір надто простих цілей.  

Самооцінка може бути і результатом порівняння себе 
із собою вчорашнім, сьогоднішнім і завтрашнім.  

Самооцінка пов'язана з рівнем домагань , який ви-
являється в рівні успіху, складності мети і досягнення 
якої приносить їй задоволення.  

В. Джеме визначив самооцінку за формулою:  
самооцінка = успіх / домагання. 
Дбаючи про підвищення самооцінки, особистість 

може поліпшити уявлення про себе, що означає або 
збільшити чисельник цього дробу (примножити успіх), 
або зменшити його знаменник (зменшити домагання). 
Для самооцінки важливе співвідношення цих показників. 
В. Джеме зауважував, що наше самопочуття у цьому 
світі залежить винятково від того, ким саме ми захотіли 
б стати і що саме задумали здійснити.  

 
Рівень домагань особистості – це бажаний рівень 

самооцінки, що проявляється в складності цілей, які 
індивід ставить перед собою.  

Рівень домагань – за К. Левіним – сукупність 
прагнень особистості досягнути цілей такого рівня 
складності, на який вона вважає себе здатною.  

Завищені домагання спонукають до розвитку 
можливостей.  

 
Поведінкова складова Я-концепції 
Система тенденцій і дій, спрямованих особистістю 

на себе, є поведінковою складовою.  
Поведінкова складова реалізується за такими напря -

мами: 
– випробування свого Я (манера ходити, постава, 

міміка, спроби фізичного і психічного перевантаження, 
створення стресових ситуацій тощо);  

– демонстрування свого Я (щастя, вдалості, впевне -
ності у собі, безпроблемності, безмежності, забезпечено -
сті тощо); 

– вміння попросити вибачення за власний негідний 
учинок, пробачити іншого, подякувати за послугу;  

– заглиблення у своє Я шляхом самооцінювання 
(порівняння з іншими через спостереження, насліду -
вання, ідентифікацію тощо), рефлексування, саморегу-
лювання (самодіагностика, планування, самопрогноз, 
корекція власної поведінки та діяльності) тощо;  

– розширення меж Я (зміна стилю життя,  опанування 
нових ідеалів, норм і цінностей, наслідування інших 
людей, оволодіння новими здібностями, нові інтереси 
тощо);  

– захист свого Я (раціоналізація, проекція, 
агресія,ідентифікація). 

Особистість докладає великих зусиль для захисту Я, 
використовуючи різні психологічні механізми.  

Психологічний захист особистості  – особлива 
регулятивна система, яка використовується особистістю 
для переборення психологічного дискомфорту, 
переживань, які загрожують «Я -образу», і збереження 
його на рівні, бажаному і можливому для даних 
обставин.  

Способи психологічного захисту  
Заперечення.  Коли реальна дійсність для людини 

дуже неприємна, вона «закриває на неї очі», приходить 
до заперечення її існування або старається знизити 
серйозність погрози, яка виникла для її «Над - Я».  

Затамовування.  Затамовування відноситься до 
блокування зі сторони «Я» внутрішніх імпульсів і 
погроз, які йдуть від «Над - Я». Частіше всього 
затамовуються ті думки і бажання, які суперечать 
моральним цінностям і нормам, якими керується сама ж 
людина. 

Раціоналізація.  Це спосіб розумного 
виправдовування будь-яких вчинків і дій, які суперечать 
моральним нормам і які викликають тривогу. Звернення 
до раціоналізації характерне тим, що  виправдовування 
вчинку здійснюється вже після того, як він здійснився. 
Прийоми раціоналізації: а) виправдовування своєї 
нездатності що-небудь зробити, небажанням це робити; 
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б) виправдовування зовсім небажаної дії «об'єк тивними» 
обставинами, які склалися.  

Формування реакції.  Інколи люди можуть 
приховувати від самих себе мотив особистої поведінки 
за рахунок його затамовування через особливо 
виражений і свідомо підтриманий мотив проти лежного 
типу. Наприклад, підсвідома неприязнь до дитини може 
виражатися в підкресленій увазі до неї.  

Проекція. Механізм проекції проявляє свою дію в 
тому, що особисті негативні якості людина підсвідомо 
приписує іншій особі, причому, як правило, в 
збільшеному вигляді.  

Інтелектуалізація.  Це своєрідна спроба вийти із 
емоційно загрожуючої ситуації шляхом її наче 
відстороненого засудження в абстрактних, 
інтелектуалізованих термінах.  

Заміщення . Воно виражається в частковому, 
посередньому задоволенні неприйнятого мотиву певним 
морально допущеним способом.  

Якщо ці та інші захисні механізми не спрацьовують, 
то незадоволені імпульси дають про себе знати в 
закодованій, символічній формі, наприклад, в 
сновидіннях, описках, обмовах, жартах, дивній 
поведінці людини, аж до проявів патологічних відхилень  

 
5. Спрямованість  особистості  
Найважливішою цільовою програмою особистості, 

що визначає смислову єдність  її ініціативної поведінки є 
спрямованість. Спрямованість  особистості – це 
усталена система найважливіших цільових програм 
особистості, що визначає смислову єдність її 
ініціативної поведінки, яка протистоїть випадковостям 
життя. Спрямованість особистості  – це система 
домінуючих цілей і мотивів її діяльності та поведінки, 
які визначаються потребами, інтересами, 
переконаннями, світоглядом, ідеалами.   

Спрямованість  особистості включає ієрархічно 
пов’язані між собою форми:  потяг – найпростіша 
біологічна форма спрямованості;  бажання – це 
недостатньо сильний мотив, усвідомлена потреба до 
чогось певного;  хотіння  – це активний мотив, що 
спонукує до дії;  прагнення – це бажання при включені 
вольового компонента, виявлення потреб особи стості в 
умовах спеціально організованої її діяльності;  інтерес – 
це стійке, вибірково забарвлене прагнення особистості 
до життєво значущих об'єктів, пізнавальна форма 
спрямованості; схильність – це інтерес при включені 
вольового компонента, спрямованість не тільки на 
предмет, але й на саму діяльність;  ідеал – це образ 
реальної людини або створеного особистістю взірця, 
яким вона керується в житті протягом певного часу і 
який визначає програму її самовдосконалення на 
майбутнє; світогляд – це упорядкована й внутрішньо 
організована система поглядів;  переконання  – це 
система мотивів особистості, що спонукає її  діяти 
відповідно до власних поглядів і принципів.  
 

Типи спрямованості особистості 
На основі домінувального способу ставлення до себе 

і до інших людей розрізняють такі типи спрямованості 
особистості:  

а) егоцентричний тип спрямованості особистості . 
Його ознаками є прагнення до власної вигоди, зручно сті, 
престижу, ставлення до себе як до самоцінності, 
одиничності, до інших – залежно від того, наскільки це 
сприяє особистому успіху, задоволенню;  

б) групоцентричний тип спрямованості 
особистості.  Людина ідентифікує себе з певною 
групою. Ставлення до інших людей залежить від їх 
належності до цієї групи;  

в) егоїстичний тип спрямованості особистості.  Для 
таких людей найзначущіші особисті потреби, приватні 
справи. Вони ніколи не думають про інших людей, а 
намагаються використати їх у своїх цілях;  

г) просоціальна (гуманістична) спрямованість 
особистості. Характеризується внутрішньою 
спрямованістю людини на досягнення результатів у 
праці, спілкуванні, пізнанні, які приносять благо іншим, 
навіть незнайомим людям, суспільству, людству. Для 

таких людей значущими і дієвими є соціально схвалені 
моральні мотиви. Їх цікавлять не тільки особисті справи, 
а й переживання, потреби, успіхи та невдачі інших,  
ними керують прагнення допомогти, порадити, 
співпереживати іншим; 

ґ) духовний тип спрямованості особистості.  На 
цьому рівні людина починає усвідомлювати і розгляда ти 
себе та іншого у зв'язках із духовним світом. Інша 
людина набуває в її очах сакральної,  Божественної 
цінності. Творення добра є самооцінним, метою;  

д) діловий тип спрямованості спонукальної сфери 
особистості.  Найзначущішими для таких людей є по-
треби самореалізації, самовираження своїх здібностей, 
можливостей у процесі діяльності та її продуктах. Їх 
цікавить справа, вони захоплені нею, віддають їй біль -
шість часу та сил.  

 
6. Мотиваційна сфера особистості  
Мотивація – сукупність причин психологічного 

характеру, які пояснюють поведінку людини, її 
спрямованість і активність. Мотивація – система 
факторів, детермінуючих поведінку. Мотиваційного 
пояснення потребують такі сторони поведінки: її 
виникнення ("чому?", "для чого?", "з якою метою?", 
"заради чого?", "який сенс?"), тривалість і стійкість, 
спрямованість поведінки і припинення її після 
досягнення мети та ін. Загальна будова мотиваційної 
сфери людини складається з мотиву, потреби та цілі.  

 Поведінку можна пояснити  зовнішніми і 
внутрішніми  причинами. Внутрішні причини 
(особистісні диспозиції): мотиви, потреби, цілі, наміри, 
бажання, інтереси. До зовнішніх умов і обставин 
відносяться стимули (ситуаційна мотивація). Мотивація 
пояснює цілеспрямованість дії, організованість і 
стійкість цілісної діяльності.  

Мотив – це реальне спонукання, яке змушує людину 
діяти у певній життєвій ситуації, за певних умов . Мотив 
– це упредметнена потреба. Групи мотивів: 1) прості, до 
яких відносять потяги, бажання, хотіння; 2) складні, до 
яких відносять інтереси, схильності, ідеали;3) випадкові, 
до яких відносять почуття, звички й афекти.  

Потреба – це нужда, в якій виявляється залежність 
людини від певних умов, необхідних їй для життя та 
діяльності. Основні характеристики людських потреб: 
сила, періодичність виникнення і спосіб задоволення, а 
також предметний зміст (сукупність об'єктів 
матеріальної і духовної культури, за допомогою яких 
потреби задовольняються).  

 
Основними параметрами мотивації  є: широта, 

гнучкість, ієрархія. 
Широта – якісна різноманітність мотиваційних 

факторів. Чим більше у людини мотивів, потреб і цілей, 
тим розвиненішою є мотиваційна сфера.  

Гнучкість – більш гнучкою є мотивація при якій для 
задоволення мотиву використовуються більш 
різноманітні засоби.  

Ієрархічність – характеристика будови кожного з 
рівнів мотиваційної сфери. Одні мотиви або цілі 
виникають частіше ніж інші і є сильнішими.  

"Ієрархії мотивів" за А. Маслоу: 
А. Фізіологічні потреби – це потреба в їжі, воді, 

відпочинку, сексуальному задоволенні, притулку і т. п.  
Б. Потреби самозбереження – потреби в захисті від 

фізичних і психологічних небезпек; у захисті від 
невпорядкованості, болю, гніву, страху.  

В. Соціальні потреби – потреби в соціальних 
зв'язках, у соціальних контактах, у любові, у 
позитивному ставленні з боку інших, у соціальних 
взаємодіях як таких.  

Г. Потреби в шануванні  – потреби в повазі з боку 
інших – у визнанні ними особистих досягнень, 
компетентності, особистісних якостей і достоїнств; 
потреба в самоповазі.  

Д. Потреби самоактуалізації – це потреби 
особистості в реалізації своїх потенційних можливостей 
і здібностей, у "особистісному зростанні", тобто 
розвитку власної особистості, у розумінні, осмисленні і 
розвитку власного "Я"  
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Мотивація як  компонент структури учбової 

діяльності 
Мотивація є важливим компонентом  структури  

учбової діяльності. Під мотивами учбової діяльності 
необхідно розуміти внутрішні психічні сили, які 
стимулюють навчально-пізнавальну діяльність школярів. 
Мотиви, що спонукають їх до учіння як до своєї мети 
називають внутрішніми. Провідним мотивом учбової 
діяльності, що забезпечує ефективність процесу 
навчання, є  прагнення  одержати нові знання й уміння.  

Мотиви учіння обумовлюються змістом учіння, його 
значущістю, постійним порівнянням учіння з власним 
досвідом людини, з нею самою.  

Мотивація – це система факторів, детермінуючих 
поведінку.  Мотиваційна складова учбової діяльності 
охоплює пізнавальні потреби, мотиви і сенси навчання. 
Важливою умовою учіння є наявність пізнавальної 
потреби і мотиву самовдосконалення, самореалізації та 
самовираження. Центральними елементами мотиваційної 
сфери є інтерес та усвідомлена необхідність (“треба”).  

 
Типи мотивації учбової діяльності   
В.В. Давидов, Л.Б. Ітельсон, А.В. Петровський 

виділяють в мотивації такі джерела:  
1. Внутрішні джерела: потреба в інформації, потреба 

в активності. Дефіцит інформації і активності 
призводить до негативних станів (апатія, нудьга тощо). 
Це – джерела інформації, які носять в основному 
вроджений характер на відміну від соціально 
сформованих джерел – гностичних і позитивних 
соціальних потреб (приносити користь людям, мати 
певні досягнення в діяльності тощо).  

2. Зовнішні джерела: вимоги, сподівання і 
можливості. 

3. Особистісні джерела: інтереси, установки, 
світогляд, переконання.  

Більшість дослідників (Л.І. Божович, А.К. Маркова 
та ін.) мотиви учбової діяльності поділяють на дві 
групи: 1) пізнавальні; 2) соціальні. Пізнавальні мотиви 
мають безпосереднє відношення до учбової діяльності, 
тоді як соціальні мотиви тісно пов’язані з 
міжособистісними взаєминами і спілкуванням.  

За змістом, спрямованістю і масштабом пізнавальних 
мотивів розрізняють: 1) широкі пізнавальні мотиви , що 
полягають в орієнтації школярів  на оволодіння новими 
знаннями. Їх проявом у навчальному процесі є успішне 
виконання навчальних завдань; позитивна реакція на 
ускладнення вчителем завдань; звернення до вчителя за 
додатковими відомостями; позитивне ставлення до 
необхідності виконання необов'язкових завдань; 
звернення до навчальних завдань у необов'язкових 
обставинах (наприклад, на перерві, під час канікул). 
Широкі пізнавальні мотиви можуть реалізовуватися як 
інтерес до нових цікавих фактів, явищ чи як інтерес до 
суттєвих їх властивостей,  закономірностей, теоретичних 
принципів, ключових ідей тощо;  

2) навчально-пізнавальні мотиви , спрямовані на за-
своєння способів оволодіння знаннями. На уроці вони 
проявляються у прагненні школяра до пошуку нових 
способів роботи, розв'язання завдань, як повторне 
повернення до аналізу способу виконання завдання після 
одержання правильного результату; у запитаннях до 
вчителя, які стосуються змісту навчального предметів; 
інтересі при переході до нової дії, використання нового 
поняття, аналізі власних помилок; у самоконтролі під 
час роботи; 

3) мотиви самоосвіти , що полягають у 
спрямованості школярів на самостійне вдосконалювання 
способів засвоєння знань. Свідченням цього є звернення 
до вчителя, інших дорослих, ровесників із запитаннями 
про способи раціональної організації навчальної праці і 
прийоми самоосвіти, участь у їх обговоренні; самоосвіта 
школярів (читання додаткової літератури, відвідування 
гуртків, складання плану самоосвіти тощо);  

Соціальні мотиви у структурі мотивації , основою 
яких є особливості буття індивіда в суспільстві. Це 
мотиви особистісного зростання, вдосконалення. 

Виявляються вони у потребі бути значущим, цікавим для 
однолітків і дорослих, поцінованим ними.  

Типи  ставлення до учіння залежно від характеру 
мотивації школяра:  

1) Негативне ставлення вирізняють: можлива 
відмова школяра від учбової діяльності; вузькість 
мотивів уникнення неприємностей, покарання ; 
переважаючий інтерес до результату; невміння ставити 
цілі, долати труднощі; несформованість учбової 
діяльності; відсутність вміння діяти за інструкцією 
дорослого; нездатність до пошуку різноманітних спосо-
бів дій, пояснення своїх невдач зовнішніми причинами 
тощо; 2) на нейтральне (байдуже) ставлення вказують 
нестійкий інтерес до зовнішніх результатів навчання, 
почуття нудьги,  відсутність готовності школярів брати 
участь в учінні; 3) позитивне, але аморфне, ситуативне 
ставлення характеризується нестійкими переживаннями 
непередбачуваного інтересу, новизни, допитливості; 
широкими соціальними мотивами обов'язку; наданням 
переваги одним предметам перед іншими; розумінням і 
первинним усвідомленням цілей, які ставить учитель. 
Під час спостереження учнів з таким типом ставлення до 
учбової діяльності можна помітити ще й за такими 
ознаками, як здатність до виконання окремих учбових 
дій, простих видів самооцінки і самоконтролю за 
зразком та інструкцією; 4) позитивне, пізнавальне, 
ініціативне . Характеристики: сформоване цілепокладан-
ня, що зумовлює появу нових мотивів учіння, усвідом -
лення співвідношення між мотивами і цілями учбової 
діяльності; ініціативність у власних учбових діях; 
відокремлення учнем способу від результату дії; 
усвідомлене прагнення до пошуку різноманітних 
способів дій; оволодіння вміннями планувати  та 
оцінювати власну учбову діяльність до її виконання; 
сформовані самоконтроль і самооцінка; 5) позитивне, 
особистісне, відповідальне.  Характеристики: ієрархія 
мотивів, супідрядність мотивів, сформовані  мотиви  
самоосвіти;   стійкість    мотиваційної сфери; сформова-
не цілепокладання щодо нестандартних перспективних  
цілей; перехід до творчої діяльності; вміння долати 
труднощі під час досягнення поставленої мети; здатність 
до передбачення соціальних наслідків учбової діяльності 
та поведінки. 

       
Результати психологічних досліджень свідчать про 

те, що чинниками зниження мотивації учіння 
виступають:  

– неправильний підбір вчителем навчального 
матеріалу, що призводить до недовантаження чи 
перевантаження школярів;  

– невміння будувати стосунки з учнями;  
–недостатньо диференційований підхід вчителя;  
– низький рівень знань школяра;  
– несформованість прийомів самостійної роботи в 

учня;  
– негативні приклади товаришів, що мають вплив на 

дитину.  
Показниками продуктивності  мотивації учіння є :  

спрямованість мотивів, їхній зміст; наявність 
особистісного смислу навчання для учня; дієвість, сила, 
напруженість мотиву; рівень усвідомлення мотиву; 
самостійність виникнення і прояву мотиву; ступінь 
поширення мотиву.  

 
Загальні особливості формування мотивації 

навчання школярів 
Сильний внутрішній мотив є безкорисливим, займає 

центральне місце серед інших мотивів навчання. Форму-
вання мотивації через визначення цілей навчальної 
діяльності буде більш дієвим, якщо учнів більше 
орієнтують на способи, а не на результат діяльності.   

Учні, які особистою метою вважають 
самовдосконалення і вчаться не заради порівняння себе 
з іншими, досягають кращих результатів.   

Учні, які сильніше прагнуть успіху, ніж уник нення 
невдачі, мають вищу мотивацію.    

Якщо мета сформульована школярем самостійно, 
вона посилює мотивацію, позитивно налаштовує, 
утримується до результативного завершення діяльності. 
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Мета, що задається ззовні викликає меншу пізнавальну 
активність, має менший мотиваційний вплив, часто не 
завершується результативно (зникає) . Учні, які ставлять 
за мету оволодіння предметом, швидше досягнуть 
високих результатів. Вони не шукають легких шляхів, 
учителя розглядають у ролі джерела знань, а не як 
особу, яка може виставити високий бал.   

Учні, які приписують свій успіх внутрішнім 
факторам (власним зусиллям), докладають більше 
зусиль, ніж ті, що приписують його зовнішнім 
випадковим факторам, наприклад, примхам учителя.   

Стабільні невдачі породжують обґрунтовану 
безпорадність, усвідомлення неспроможності 
контролювати своє життя. Безпорадність притаманна 
учням, які мають труднощі у навчанні.   

Мотивація залежить віку та характеру навчальних 
ситуацій: чим молодші учні, тим більше формування 
мотивації залежить від обов'язковості ситуації, кон -
тролю з боку вчителя.  

Позитивні результати має навчання без оцінювання в 
молодших класах: діти стають менш збудливими, у них 
поліпшується сон, апетит, вони починають краще 
вчитися. 

Висока мотивація може відігравати роль 
компенсаторного фактора у випадку недостатньо 
розвинутих спеціальних здібностей чи недостатнього 
запасу необхідних знань, умінь і навичок.  

У формуванні мотивів навчання значну роль відігра-
ють словесні підкріплення, зокрема оцінки, які інформу -
ють учнів про рівень їхніх знань, успіх чи неуспіх у кон -
кретній ситуації, виражає ставлення вчителя до них. На 
уроці кожен аспект оцінки має спонукальну дію. 
Учитель може використати «діловий» і «змагальний» 
мотиви, які сприяють відновленню втраченого інтересу 
до навчання; “короткі мотиви”, що ситуативно 
активізують розумові дії учня, готують передумови для 
відродження пізнавального інтересу, який повинен бути 
постійним мотивом навчальної діяльності. За 
відсутності пізнавального інтересу активна навчальна 
діяльність учня неможлива.  

Переживання учнем “успіху” чи “неуспіху” в учбовій 
діяльності призводить до появи бажання або небажання 
займатися такою діяльністю.  

Психологічними механізмами негативного ставлення 
до учбової діяльності є  наявність в учнів вузьких 
спонукань, нерозуміння змісту учіння, домінування 
мотивів особистісного самоствердження, відсутність 
орієнтації на пошук нових способів розв'язання завдань і 
виконання учбової роботи, несформованість уміння 
ставити цілі, долати перешкоди, пасивність при 
зіткненні з труднощами, переважання емоцій 
тривожності, постійна невдоволеність собою, а також, 
суперечності, конфлікти, проблеми у стосунках з 
іншими людьми, із самим собою (А.К. Маркова). 

На формування мотиваційної сфери навчання 
впливають емоційне ставлення учня до вчителя, 
підтримання педагогом уваги, значущості, упевненості і 
задоволення учня своїми діями.  

 
7. Формування та розвиток особистості: 

періодизація Д. Б. Ельконіна. Стадії розвитку 
особистості за Е. Еріксоном.  Характеристики зрілої 
особистості 

Д.Б. Ельконін розробив концепцію психічного 
розвитку, у якій об’єднані дві лінії: пізнавальний та 
особистісний розвиток дітей від народження до 
закінчення школи.  

В основу періодизації дитинства Д.Б. Ельконіна 
були покладені такі уявлення:  

1. Кожній віковій стадії як своєрідному і якісно 
специфічному періоду життя людини відповідає певний 
тип провідної діяльності;  

2.  Зміна типу провідної діяльності характеризує 
зміну вікових періодів.  

3.  У  кожній  провідній  діяльності  виникають   і   
формуються   психічні  новоутворення, послідовність 
яких створює єдність психічного розвитку дитини.  

Періодизація дитинства за Д.Б.Ельконіним ( 
критерій – провідний тип діяльності):  

0-1 рік. Безпосереднє емоційне спілкування.  
Формується потреба у   спілкуванні з іншими людьми, 
емоційне ставлення до них.  

1-3 роки. Предметно-маніпулятивна діяльність.  
Дитина відтворює суспільне вироблені способи   дій   з   
речами,   у   неї   виникає   мовлення, суспільно-
категоріальне сприйняття предметного світу, наочно -
дійове мислення. Центральне новоутворення – 
виникнення свідомості.  

3-6 років. Ігрова діяльність.  У процесі її здійснення    
у дитини формується уява та  символічна функція, 
орієнтація на загальний зміст людських відносин і дій; 
складаються узагальнені переживання й осмислена 
орієнтація в них.  

6-10 років. Навчальна діяльність.  На її основі 
виникає теоретична свідомість і мислення, розвивається  
аналіз,  рефлексія,   уявне  планування;   відбувається  
становлення потреби й мотивів навчання.  

10-15   років.   Суспільно-корисна  діяльність.    
Включає  в  себе  такі  види  як  трудова, навчальна, 
суспільно-організаторська, спортивна та художня 
діяльність. У цих видах діяльності у підлітків виникає 
прагнення брати участь у суспільній роботі, будувати   
спілкування,   з'являється   рефлексія   на   власну   
поведінку,   уміння оцінювати можливості свого "Я" 
(самосвідомість).  

15-17 років. Навчально-професійна діяльність.  
Формується потреба в праці, професійному 
самовизначенні. Розвиваються пізнавальні інтереси, 
здатність будувати життєві плани, громадянські якості 
особистості, стійкий світогляд. Вивчення типів 
діяльності дозволяє виявити шляхи і механізми 
становлення особистості в онтогенезі.  

 Відтак, загальна періодизація вікового розвитку за 
Д.Б. Ельконіним виглядає таким чином:  

1.   Немовля (0–1 рік); 
2.   Раннє дитинство (1 – 3 роки);  
3.   Молодший і середній дошкільний вік (3 – 4-5 

років); 
4.   Старший дошкільний вік (4-5  – 6-7 років); 
5.   Молодший шкільний вік (6-7 – 10-11 років); 
6.   Підлітковий вік (10-11  –  13-14 років); 
7.   Ранній юнацький вік (13 -14 – 16-17 років)  [32]. 
Весь процес дитячого розвитку ділиться на 3 етапи: 

1) дошкільне дитинство (0–6) 7 років; 2) молодший 
шкільний вік (6–11 років); 3) середній і старший 
шкільний вік (12–17 років). 

 
Етапи психосоціального розвитку особистості за 

Е. Еріксоном 
Психологічні феномени розвитку особистості 

Е.Еріксон розглянув у контексті взаємодії 
психологічних, поведінкових, емпіричних і соціальних 
факторів.  

Еріксон виділяє вісім стадій життєвого шляху 
особистості. До кожної стадії життєвого циклу 
суспільство пред'являє певне завдання, розв'язання 
якого залежить як від рівня розвитку індивіда, так і від 
духовної зрілості суспільства і зводиться до  
встановлення динамічного співвідношення між двома 
крайніми полюсами.  

Стадії життєвого шляху та кризи особистості за 
Е. Еріксоном 

Вік немовляти  (орально-сенсорна стадія) – перший 
рік життя 

Криза довіри – недовіри. Конфлікт між довірою і 
недовірою до навколишнього світу. Основою 
формування здорової особистості є загальне почуття 
довіри, впевненість, сприйняття соціального світу як  
безпечного, а людей – як турботливих і надійних. 
Виникнення такого почуття залежить від материнської 
турботи, батьківської чуйності. Якщо конфлікт 
вирішується позитивно, формується надія. Криза “довіри 
– недовіри” у цей період пов'язана із ненадійністю, 
неспроможністю матері передавати своїй дитині 
відчуття сталості й тотожності переживань. Нерідко її 
розв'язування переноситься на другий рік життя. 

Раннє дитинство  (м'язово-анальна стадія) –  від 2 до 
3 років  
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Автономія – сумніви, сором.  Конфлікт між почуттям 
незалежності та відчуттям сорому і сумніву (формується 
воля). Розвиток почуття довіри готує передумови для 
досягнення певної автономії та самоконтролю, 
уникнення почуття сорому, сумнівів і приниження. 
Дитина, взаємодіючи з батьками, виявляє, що їхній 
контроль буває різним: у формі турботи або 
приборкання чи запобіжних заходів. Ця стадія є 
вирішальною для встановлення співвідношення між 
добровільністю та впертістю, для впевненості у 
вільному виборі (“Я сам”, “Я – те, що я можу”).  

Вік гри (локально-генітальна стадія)  – 4 роки – 
вступ до школи .  

Ініціативність – почуття провини.  Конфлікт між 
ініціативністю і почуттям провини (формується ціле-
спрямованість). Світ вимагає від дитини активності, 
розв'язання нових завдань і набуття нових навичок. 
Ідентичність дитини виявляється у грі і 
супроводжується відчуттям “ Я – те, ким я буду”. 
Розвиток дитини залежить від ставлення батьків до її 
ініціативи. Батьки викликають у дитини почуття 
провини, коли не дозволяють діяти самостійно чи 
надмірно карають. 

 
Шкільний вік (латентна стадія) – від 6 до 12 років 
Досягнення (працьовитість, старанність) – комплекс 

неповноцінності.  Конфлікт між працелюбством і 
почуттям неповноцінності (формується уміння). Цей 
період життя характеризується зростаючими 
здібностями дитини, зокрема логічним мисленням, 
самодисципліною, здатністю взаємодії з однолітками 
згідно із прийнятими правилами. У процесі навчання у 
дітей розвивається працьовитість, яка є основною метою 
цього періоду розвитку. Діти шкільного віку прагнуть 
довідатися про походження і функціонування явищ, 
предметів, процесів. Інтерес цей підкріплюється і 
задовольняється людьми, які їх оточують, школою. Его -
ідентичність дитини виражається так: “Я – те, чого я 
навчився”. У цей період можлива поява почуття 
неповноцінності, некомпетентності чи неспроможності. 
Відчуття власної компетентності і працьовитість дитини 
насамперед залежать від шкільної успішності.  

Юність – від 12–13 до 19–20 років 
Особистісне самовизначення, ідентифікація – 

дифузія ідентичності (індивідуальна сірість, 
конформізм). Конфлікт між розумінням приналежності 
до певної статі та нерозуміння форм поведінки, яка їй 
відповідає (формується вірність). На цьому етапі 
особистість уже не дитина, але ще не дорослий. Вона 
відчуває на собі вплив різних соціальних вимог та 
опановує нові соціальні ролі. Їй необхідно зібрати 
воєдино набуті знання про себе та інтегрувати ці 
численні образи себе в особистісну ідентичність, як 
результат усвідомлення свого минулого і майбутнього. 
У цей період нерідко виникають конфлікти ідентичності 
та суперечності соціальних ролей.  

Криза ідентичності  (конфлікт ролей) 
характеризується нездатністю обрати кар'єру, стиль 
життя, наявністю принизливого почуття своєї марності, 
безцільності. Підлітки та юнаки відчувають свою 
непристосованість, деперсоналізацію, відчуженість і 
часто надають перевагу негативній ідентичності – 
протилежній тій, яку пропонують їм батьки. Так вони 
засвоюють деліквентну (таку, що суперечить законності) 
поведінку.  

Позитивним виходом із кризи періоду юності є 
вірність як здатність бути вірним своїм обов'язкам та 
обіцянкам попри неминучі суперечності в системі 
цінностей підлітка. 

Е. Еріксон аналізує також кризи ранньої  зрілості, 
середньої зрілості, пізньої зрілості.  

 

Характеристики зрілої особистості за 
Г.Олпортом: здатність брати участь у широкому колі 
різноманітних діяльностей; самопротяжність (життя не 
повинно бути прив'язане до безпосередніх потреб та 
обов'язків, воно має проекцію у майбутнє у вигляді 
планів та сподівань); теплота у міжособистісних 
контактах; самоприйняття; реалістичне ставлення до 

себе (самооб'єктивація) та до зовнішньої реальності, що 
виявляється у гуморі (який розуміється і в контексті 
позитивного ставлення до себе) та інсайті (здатності ро -
зуміти себе); наявність єдиної життєвої філософії  

 
8. Проблеми особистісного зростання  школярів 
Дослідити розвиток особистості означає побачити її 

в системі відносин із суспільством, соціальною 
дійсністю, духовною сферою упродовж життєвого шляху 
та способу життєдіяльності. Дитина народжується 
індивідом. У немовлячому віці головною умовою 
розвитку  особистості є ставлення до малюка, як непо -
вторної, наділеної потребами спілкуватись, активно 
діяти людини. У ранньому віці відбувається набуття 
досвіду спільного з дорослим виконання предметної 
діяльності . Це приводить до зародження власне 
самосвідомості, а саме того її рівня, коли дитина 
усвідомлює себе діячем –  суб'єктом.  Спостерігається 
прагнення  дитини до відособлення і самостійності 
(з'являється займенник “Я”, “Я сам”). У дошкільному 
віці у самосвідомості вирізняється самопізнання, само -
оцінка і самоставлення;  образ “Я” включає досить 
складну систему властивостей (зовнішніх, особистісних, 
статевих, з відображенням їх часової динаміки); виникає 
“особистісна свідомість”, виявами якої є усвідомлення 
своїх умінь і якостей, уявлення себе в часі, відкриття 
для себе своїх переживань.  

Основні фактори, що впливають на особистісне 
зростання: 1) включення індивіда  у процес діяльності; 2) 
включення індивіда у процес спілкування; 3) 
співвідношення виховання і самовиховання у процесі 
становлення особистості; 4) співвідношення 
фізіологічного або вродженого і суспільних умов 
середовища; 5) особистісне зростання залежить  від того, 
якою мірою дитина долучається до системи духовних 
цінностей, наскільки зміцнюється її духовний потенціал.  

Особливості особистісного зростання молодшого 
школяра: 

– спостерігається спрямованість на майбутні 
особистісні перетворення (наприклад, стати школярем), 
але й усвідомлення себе (яким школярем я буду);  

– до усвідомлення себе як дитини своїх батьків 
додається ще один  із значимих образів: “Я – учень 
такого-то вчителя” ;  

– важливою детермінантою поведінки дітей стає 
соціальне пізнання (думки, знання і припущення про 
соціальний світ); 

– самооцінка як центральне утворення особистості 
визначає соціальну адаптацію особистості,  є 
регулятором її поведінки і діяльності;  

– молодшому школяру притаманні і деякі цінності 
особистого життя (почуття гумору, життєрадісність, 
працьовитість, увага до власного здоров'я тощо);  

– діти вживають терміни, пов'язані з моральними 
якостями, але далеко не всі учні розуміють їхній зміст, 
далеко не всі ці терміни перетворюються у механізм 
регуляції поведінки; 

– формується більш точне і повне уявлення про свої 
фізичні і психологічні якості та якості оточуючих 
людей, що призводить до уточнення й ускладнення “Я” – 
образу та образів інших людей.  

– дитина починає бачити в дорослому його 
особистісні якості, що розкриваються в системі 
взаємовідносин з оточуючими;  

– світ міжособистісних взаємовідносин, спілкування, 
моральних цінностей становить предмет найбільшого 
інтересу молодшого школяра.  

 
Особливості особистісного зростання  підлітка : 
– поява відчуття дорослості як специфічного 

новоутворення самосвідомості є структурним центром 
особистості підлітка;  

– виникнення особливого комплексу потреб, який 
виражається в прагненні вийти за межі школи і 
прилучитися до життя і діяльності дорослих;  

– кардинальні зміни в структурі особистості підлітка 
зумовлюють його особливу чутливість до засвоєння 
норм, цінностей та способів поведінки, притаманних 
світу дорослих;  
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– зростає прагнення підлітка бути самостійним, яке 
зумовлене всім ходом психічного розвитку, набутим 
життєвим досвідом і змінами в організмі, зумовленими 
його дозріванням; 

– у зв'язку з відсутністю досвіду та критичного 
ставлення до дій та поведінки старших підлітки 
наслідують як позитивне, так і негативне; 

– підлітковий вік є сенситивним періодом для 
розвитку індивідуальної рефлексі ї, підліток починає 
осмислювати передумови, закономірності та механізми 
власної діяльності, соціальний і індивідуальний спосіб 
існування;  

– самооцінка перетворюється у надзвичайно 
важливий мотив поведінки, проте в інтервалі від 3 -го до 
8-го класу вона в цілому знижується; 

– орієнтація на певні зразки багато в чому визначає 
зміст нової системи життєвих цінностей та загальну 
спрямованість у формуванні особистості підлітка;  

– підліток відкриває для себе внутрішній світ, він 
починає аналізувати власні риси, вчинки, складні 
переживання; намагається зрозуміти, яким він є 
насправді, і уявляє яким би він хотів бути.  

 
Особливості особистісного зростання  

старшокласників: 
– у цьому віці відбувається відкриття для себе 

власного внутрішнього світу, формування нової як ості 
особистості, усвідомлення себе як неповторної 
особистості, з власними думками, переживаннями, 
почуттями, поглядами та оцінками;  

– формується особистісна ідентичність, почуття 
індивідуальної самототожності та цілісності; 
здійснюється перехід від пошуку себе до практичної 
самореалізації;  

– спостерігається зміна значущості навчання, вияв 
свідомого позитивного ставлення до навчання;  

– формуються певні соціальні й політичні позиції, 
що сприяє усвідомленню старшокласниками свого місця 
у суспільстві, модифікації ціннісних орієнтацій,  праг-
нення зрозуміти своє призначення;  

– високий рівень розвитку самосвідомості породжує 
інтерес до власної особистості,  до форм її організації та 
саморегулювання;  

– змінюється рівень домагань: домагання стають 
стійкішими, формується вміння правильно ставитись до 
переживань “успіху” чи “невдачі”; посилюється 
адекватність впливу на рівень домагань, більш 
об'єктивно здійснюється зіставлення оцінки результату 
дії з очікуваним наслідком;  

– світоглядні позиції будуються на інтелектуальному 
розвитку, інтересі до особистості, рефлексії, що веде до   
формування  власних  переконань;  

– старшокласники усвідомлюють всевладдя часу й 
починають захоплюватися  сьогоденням разом із дедалі 
чіткішою орієнтацією на майбутнє;  

– професійний вибір стає більш реалістичним, 
базуючись на відвертій, чесній самооцінці, реальних 
варіантах кар'єри; 

– відбувається формування максималістських, 
романтичних, героїчних життєвих перспектив;  

– з’являються проблеми, пов'язані з психосексуаль -
ними інтересами, коханням.     

 
9. Роль учителя у формуванні особистості учня  
З перших днів перебування дітей у школі педагог 

навчає їх бути уважними, спостерігати за навчальними 
об'єктами, запам'ятовувати їх, слухати, уявляти, думати, 
висловлюватися, стежити за вимовою тощо. Тим самим 
він звертає увагу на різні аспекти їхньої психічної 
діяльності, допомагає усвідомлювати свої психічні 
процеси, дії, довільно їх скеровувати, оволодівати ними, 
стримуватися, керувати своєю поведінкою, помічати й 

виправляти свої вади.  Як найбільш значима особа для 
молодшого школяра перший вчитель доленосно впливає 
на подальше особистісне зростання маленького 
громадянина. Свідоме керівництво особистісним 
розвитком школярів відбувається через керованість 
провідною діяльністю, особистісним спілкуванням та 
взаємодією, активністю та самоактивністю, створення 
певних умов.  

Згодом, у середніх класах, учитель допомагає 
підлітку розв’язувати проблеми вікової кризи, 
усвідомити своє Я, свою особистість, самоцінність, 
створює умови для вияву школярем своєї неп овторності, 
самості, самоідентичності; сприяє його моральному 
самоствердженню, духовному самовираженню, творчій 
самореалізації у школі та поза її межами. Такі зусилля 
педагога стимулюють осмислення більшістю учнів свого 
буття, подолання відчуття залежності від обставин, 
зовнішньої причинності.  

Для старшокласника педагог стає наставником -
консультантом, який  у ситуації взаємозацікавленості та 
взаємоприйняття допоможе розібратися у визначенні 
майбутніх професійних та життєвих планів, особистих 
переживаннях, філософських роздумах.  

Отже, компетентний педагог у співпраці з учнем 
допомагає йому:  

1) сформувати спрямованість особистості: позитивне 
уявлення про себе, самопізнання, потяг до пошуку нової 
інформації про себе, мотивацію досягнення; 2) стати 
суб'єктом мотиваційної саморегуляції, оволодіти 
здатністю до вольового зусилля у подоланні зовнішніх і 
внутрішніх перешкод, вміти приймати рішення, реалізо -
вувати намір, оцінювати результати, осмислювати свою 
поведінку, діяльність, вчинки та дії, перетворювати 
намір на дію, ідеальне на реальне, можливе  на дійсне, 
мету на результат; 3) удосконалювати індивідуальні 
особливості психічних процесів: альтернативність, 
дивергентність, цілісність, свіжість та самостійність 
сприйняття, пошуково-перетворювальний стиль 
мислення тощо; 4) знаходити, вибирати, самостійно 
створювати особистісні засоби, необхідні для 
досягнення життєвих цілей (вміння планувати свою 
діяльність, розподіляти власні зусилля, вмотивовувати 
себе); 5) оволодіти культурою саморегулювання 
поведінки і діяльності, вмінням порівнювати свої цілі, 
засоби, дії та результати, враховувати конкретні умови; 
6) культивувати почуття впевненості в успіху, 
виробляти внутрішню локалізацію контролю; 7) 
опанувати культурою рефлексії (самооцінювання, 
самодіагностування, самокорекції); 8) удосконалювати 
характерологічні особливості: сміливість, самостійність, 
цілеспрямованість, працьовитість, уміння доводити 
справу до кінця тощо; 9) оволодіти вмінням постійно 
фіксувати, відтворювати індивідуальний духовно-
психологічний досвід, здійснювати вибіркову 
активність, створювати духовно-психологічну основу 
для нових життєвих цілей.  

Здобувши позицію відповідального значущого 
партнера, вчитель може висловлювати побажання, 
вимагати від учня відповідальності. Він завжди повинен 
вірити у творчі сили і можливості учня, дося гнення ним 
значущого результату, поступово уступаючи школяреві 
ініціативу в реалізації учительських планів. Усе це 
актуалізує виховну роль педагога. Загалом педагог має 
бути достатньо розвиненою зрілою особистістю, 
повноцінним Я. Тільки такий учитель зможе успішно 
брати участь у розв'язанні складних духовних, 
моральних, соціальних і психологічних проблем 
особистості учня (М.В. Савчин).  
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Тема:  ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ. МОВА І МОВЛЕННЯ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
 
1. Поняття про спілкування. Теоретична модель організації спілкування . Функції і форми спілкування  
2. Багатоплановий характер спілкування .  Структура (аспекти , функції) спілкування  (комунікативна, перцептивна, 

інтерактивна) 
3. Класифікація видів спілкування.  Педагогічне спілкування.    
4. Засоби спілкування (вербальні і невербальні). Мова і мовлення.  Невербальні засоби спілкування,  їхня роль у 

діяльності вчителя 
5. Стилі спілкування у педагогічній діяльності та їх ефективність . Прийоми інтерактивного та перцептивного 

спілкування  у педагогічній діяльності  
6. Мова і мовлення. Функції мови і мовлення.  Види мови і мовлення.  Результативні мовні ефекти  
7. Оволодіння навичками спілкування.  Правила продуктивного слухання.  Умови успіху комунікації  
 

Теми  ІНДЗ 
 
1. Роль спілкування в психологічному онтогенетичному розвитку людини.  
2. Взаємозв'язки спілкування і міжособистісних стосунків.  
3. Роль спілкування в соціалізації індивіда. 
4. Особливості, шляхи, прийоми і способи формування успіш ного педагогічного спілкування.  
5. Особистісне спілкування вчителя й учнів як один із аспектів педагогічної майстерності.  
6. Основні стилі спілкування та їхня ефективність у різних видах ді яльності. 
7. Невербальні засоби спілкування, їхня роль у діяльності вчителя.  
8. Умови, шляхи і прийоми розвитку мовлення та оволодіння навичками спілкування.  
9. Відмінності між мовою і мовленням.  
10. Мова як суспільно-історичне явище.  
11. Фізіологічні механізми мовної діяльності.  
12. Мова і мовлення в психічному розвитку людини.  
 
Основні поняття теми:  мова, мовлення, знак, знакова система, спілкування, педагогічне спілкування.  
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Папка І. 1. Поняття про спілкування. Теоретична модель організації спілкування 

Файл 1.  
Серед чинників, що формують особистість, у психології виріз няють насамперед трудову діяльність, спілкування і 

пізнання. Аналізуючи ці найважливіші сфери людської життєдіяльності, учені помітили такий факт: форми і м етоди 
трудової діяльності людина засвоює багато років, способами пізнання світу вона також оволоді ває тривалий час, натомість 
спілкуванню людина не навчається цілеспрямовано ніколи й ніде. Немає такої школи, в якій би навчали складного 
мистецтва спілкування.  

Яким чином у такому разі набувається досвід спілкування?  
Які проблеми виникають у людей, які не мають навичок спілкування, не знають його механізмів, законів? 
Охарактеризуйте роль спілкування в житті людини та вашій майбутній професії.  
 
 Файл 2.  
Визначте поняття спілкування. Що є змістом спілкування?  
Чому спілкування називають соціальним явищем?  
Чи достатнім для характеристики спілкування є твердження: "Спілкування - це обмін інформацією між людьми"?  
Чи завжди обмін інформацією є спілкуванням?  
 

Крок 1.  Виберіть правильні відповіді.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Спілкування – це: а) відображення предметів і явищ оточуючої дійсності ; б) багатоплановий   процес   взаємодії, 
взаємовпливу, взаємосприймання і взаєморозуміння між людьми; в) зв’язок, під час якого відбувається обмін між 
системами в живій і неживій природі; г) процес розвитку контактів між людьми, спричинений потре бами спільної 
діяльності;  д) позиція особистості до всього оточуючого і до самої себе, що зумовлює певний харак тер її поведінки 
стосовно кого-небудь чи чого-небудь;  е)  взаємодія двох чи більше людей, яка полягає в обміні між ними інформацією 
пізнавального чи афективно-оцінного характеру.  

 
Крок 2.   
Чим спілкування відрізняється від простої передачі інформації в те хнічних пристроях? 

 
Крок 3.   
• Дванадцять бурлак мовчки тягнуть баржу.  
• Мати колише місячне немовля.  
• Глядач дивиться по телевізору балетний спектакль.  
Спілкування це чи ні?  Чи є факт мовчання людини "неспілкуванням"? 

 
Крок 4.   
• Лектор читає лекцію в режимі монологу, аудиторія при цьому не ставить питань, не подає жодної репліки, не 

записує, але слухає, а чи чує, чи розуміє – сказати важко.  
Чи можна це вважати спілкуванням між лектором і аудиторією?  
 

Файл 3.  
Розкрийте теоретичну модель організації спілкування 
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Файл 4. Функції і форми спілкування 
Охарактеризуйте функції та форми спілкування.  

 
Крок 1.  
 Установіть відповідність між поняттями та  описовими тлумаченнями їхніх значень.  

Функції спілкування Зміст 

А  регулювання спільної  
    діяльності 

 
Б пізнання 

 
В формування свідомості    
    людини 

 
Г самовизначення індивіда  

1 участь у спільній діяльності вимагає від кожної людини певних знань  
 

2 у віці близько трьох років дитина вже знає, як спілкуватись і здатна роби ти це у 
внутрішньому плані  

 
3 дитина дістає відомості про довкілля в "у  предметненому" вигляді й поступово 
переходить до "опредметнення" самої себе, виокремлення свого "Я"  

 
4 ця функція закладена вже в самому слові "спілкування" , скеровує не тільки 
власну поведінку, а й поведінку інших людей  

 
5 немовля, спілкуючись з дорослим, уже засвоює основні компоненти спілкуван ня 
як діяльності 

Відповідь: А____,  Б____, ____,  В____, Г____. 
 
Крок 2.  
В. Леві у своїй книзі "Мистецтво бути іншим" змальовує портрет "генія комунікабельності", осно вними рисами якого є 

високий інтерес до інших людей, відсутність тривожності, адекватний зворотний зв'язок, пластичність поведінки, 
артистизм, деяка агресивність, яка створює підтекст сили, оптимізм, відсутність упередженості, уміння передбачати 
поведінку інших людей, яке розвивається в результаті спостережливості, симпатія до людей, бачення в них хорошого і 
прийняття їх такими, якими вони є насправді.  

Чи зустрічалися ви із такими "геніями"?  
Чи можна, на вашу думку,  розвинути уміння спілкуватися?  

 
Крок 3.  
До функцій спілкування дослідники найчастіше відносять такі:   1) об'єднувальна; 2) формуюча; 3) 

підтверджувальна; 4) міжособистісна (організація та підтримання взаємин між індивідами); 5) внутрішньоособистісна,  
самовизначення індивіда  (діалог із самим собою); 6) регулювання спільної діяльності; 7) пізнання і формування свідомості 
людини. 

Наведіть приклади, до чого може призвести невиконання цих функцій. Приклад недотримання об'єднувальної функції – 
біблійна легенда про невдале будівництво Вавилонськ ої вежі (Вавилонське стовпотворіння) тощо .  

 

Крок 4.  
Проаналізуйте форми спілкування: анонімну; функціонально-рольову; неформальну. 

 
Папка І.2. Багатоплановий характер спілкування .  Структура (аспекти, функції) спілкування  
Файл 1.  
Розкрийте структуру спілкування. 
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь. 
У якому із пунктів подано взаємопов'язані аспекти спілкування?  
А. Мотиви, дії, цілі, засоби (уміння, навички).  
Б.  Інтереси, переконання, звички, установки, навчальна діяльність.  
В.  Комунікативний, інтерактивний, перцептивний 
Г.  Спрямованість, мотиви, система регуляції, психічні процеси.  
 

Крок 2.  Вставити пропущене слово   
Коли говорять про ___________ сторону спілкування, то мають на увазі той факт, що в спільній діяльності люди 

обмінюються уявленнями, інтересами ідеями, настроями, почуттями, установками . 
 
Крок 3.  Виберіть правильну відповідь. 
Компонент структури спілкування, пов'язаний із взаємодією людей у процесі спілкування , обміном діями й 

організацією взаємодії партнерів  – це: а) комунікація;  б) діяльність;  в) інтеракція;  г) перцепція д) обмін інформацією; е) 
взаємосприймання . 

 
Крок 4. Виберіть правильну відповідь. 
Перцептивний компонент спілкування – це:  а) підвищення продуктивності діяльності однієї людини під впливом іншої ;  

б) сприймання, розуміння і оцінення людини людиною; в) взаємодія людей у процесі спілкування ; г) обмін інформацією між 
індивідами, які спілкуються . 
 

Файл 1. Механізми міжособистісного сприймання 
Назвіть механізми міжособистісного сприймання 
Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Механізми міжособистісного 
сприймання 

 

Зміст  механізмів  міжособистісного сприймання 
 

А   ідентифікація 
 

Б   рефлексія 
 

В  емпатія 

1  усвідомлення суб'єктом, як його сприймають і оцінюють інші індивіди або 
спільноти 

 
2 здатність людини проникати в психічний стан іншої людини та прагнення 
емоційного відгуку на проблеми іншого (співпереживання, співчуття)  



Емілія Гуцало.   Основи психологічної компетентності майбутнього педагога:  Практикум 
 

 
 

99 

 
Г  стереотипи  

 
3 відносно стійкий і спрощений образ об'єкта, який складається в умовах 
недостатньої інформації, або є  результатом узагальнення власного досвіду 
особистості  

 
4  спосіб розуміння іншої людини через усвідомлене чи неусвідомлене 
ототожнювання її з собою  

 
5 аналіз власного психічного стану  
 
6 уміння зрозуміти іншу людину, уподібнивши себе їй, тобто вміння ст ати на її 
позицію 

 

Відповідь: А____, ____,  Б____, ____,  В____, Г____. 
 

Папка І.3. Класифікація видів спілкування.  Педагогічне спілкування 
 
Файл 1. Класифікація видів спілкування 
Які види спілкування ви знаєте?  
За якими критеріями розрізняють види спілкування? 
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
У якому із пунктів дана правильна класифікація видів спілкування? 
А завершене, регламентоване,  стереотипне, нетактовне,  листування, підслуховува ння. 
Б міжособистісне, міжгрупове, короткочасне, довготривале,  безпосереднє  
В  ділове, особисте, тет-а-тет, маніпулятивне, закохане, безцільне, оздоровлювальне  
     
Крок 2. Виберіть правильну відповідь.  
У якому з рядків перераховано види спілкування залежно від контингенту учасників? . 
А мовне, немовне, опосередковане, завершене 
Б  безпосереднє, опосередковане, стихійне, незавершене  
В міжособистісне, особистісно-групове, міжгрупове  
Г формальне, неформальне, соціально орієнтоване, безцільне  
 
Файл 2. Педагогічне спілкування 
У чому полягає специфіка педагогічного спілкування? 
Розкрийте етапи педагогічного спілкування  
Назвіть ознаки оптимального педагогічного спілкування. 
Яка стратегія є найоптимальнішою для організації спілкування між вчителем та учнями?  
 
Крок 1. Вставити пропущені слова та пояснити визначення  
Педагогічне спілкування – це система методів і прийомів, що забезпечують реалізацію цілей і завдань ___________ 

діяльності, а також організовують, спрямовують соціально-психологічну взаємодію _________ та _________. 
 
 

Крок 2. Знайдіть ПОМИЛКОВО внесений компонент у стратегії  організації спілкування між вчителем та 
учнями. 

Спілкуванню на основі діалогу притаманні : а) визнання повноцінності та  принципової рівноправності учнів; б)  
вчитель орієнтується не лише на власні потреби, а й на інтереси та потреби учнів; г) свобода дискусії, прагнення  до 
творчості, особистісного та професійного зростання; д) імпровізаційність, готовність  до пошуку з боку вчителя, е) 
"суб'єкт-об'єктні" стосунки між педагогом та учнів; ж) домінування  методів та прийомів, спрямованих на організацію 
самостійної діяльності учнів, переважанням індивідуального підходу та врахуванням полімотивованості поведінки шко -
ляра.  
 

Папка І.4. Засоби спілкування . Мова і мовлення. Невербальні засоби спілкування,  їхня роль у діяльності 

вчителя 
 

Файл 1.  
Що таке вербальна і невербальна комунікація?  
Що є основою вербального спілкування?  
Розкрийте суть невербальних засобів спілкування.  
Чи мають невербальні засоби самостійне смислове значення у педагогічному спілкуванні? 
Проаналізуйте навколомовні компоненти спілкування в системі "вчитель -учень". 

 
Крок 1.  
Укажіть правильне співвідношення обсягу різних засобів передання інформації в комунікати вному процесі:  
а) звуки, інтонації;                          1) 7 %; 
б) жести, рухи тіла;                         2) 38 %; 
в) слова.                                          3) 55 %. 
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Що відноситься до вербальних засобів передання інформації:  а) міміка; б) письмова мова; в) тембр голосу;  г) сміх.  
 
Крок 1. Укажіть одну правильну відповідь  
Соціальна зона характеризує відстань, на якій люди спілкуються:  а) з великою аудиторією;  б) із друзями;  в) з 

незнайомими людьми;  г) із близькими людьми.  
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Крок 1. Знайдіть  ПОМИЛКОВЕ твердження  щодо ролі невербальних засобів спілкування   у діяльності вчителя   
Учителю важливо володіти комплексом засобів невербального спілкування, оскільки він може:  1) 

використовувати їх з метою регуляції й оцінки роботи учнів і тим самим заощаджувати час; 2) створювати позитивний 
тонус спілкування, встановлювати і зберігати контакти; 3) впливати на мовленнєву активність учнів; 4) сприяти 
запам'ятовуванню мовленнєвого матеріалу ; 5) орієнтуватися  лише на власні потреби . 

 
Крок 1. Укажіть кілька правильних відповідей  
Які частини обличчя людини найбільш інформативні?  а) ніс; б) рот; в) кути рота;  г) брови. 
 
Крок 1. Підберіть зазначеним жестам  правильну інтерпретацію 

Жести Інтерпретація 

1   в’яло звисаючі вздовж тіла руки  
2   схрещені на грудях руки  
3   відкрита долоня, звернена нагору 
4   руки стискуються в кулаки  
5   потирання рук  

 

А  концентрація, придушення стану хвилювання  
Б  людина перебуває під владою приємних для неї думок  
В  пасивність, відсутність готовності до дії 
Г  закритість, ізоляція 
Д жест відкритого подання, пояснення  
 

 

Папка І.5. Стилі спілкування у педагогічній діяльності  та їх ефективність . Прийоми інтерактивного 

спілкування у педагогічній діяльності  
Файл 1. Стилі спілкування  
Які стилі спілкування Ви знаєте?  
Дайте характеристику стилів  спілкування за І.М. Юсуповим («спільна творчість», «дружня прихильність», 

«загравання», «залякування», «дистанція», «менторський»).  
У чому виявляється та від чого залежить ефективність спілкування? 
Проаналізуйте прийоми інтерактивного спілкування.  
 
Крок 1. Вставити пропущені слова та пояснити визначення  
Стиль спілкування – індивідуально-стабільна форма  __________ поведінки людини, яка виявляється в будь -яких умо-

вах взаємодії – у ділових і особистісних стосунках, у стилі керівництва і виховання дітей, способах прийняття рішень і 
розв'язання конфліктів, у прийомах __________впливу на людей.  

 

Папка І.6.  Мова і мовлення. Функції мови і мовлення.  Види мови і мовлення . Результативні мовні ефекти  

Файл 1.  
Що таке мова і мовлення?  
Назвіть функції мови і мовлення.  
Розкрийте суть видів мови і мовлення: монологічне, діалогічне; усне, письмове; внутрішнє, зовнішнє.  
Проаналізуйте результативні мовні ефекти.  
 
Крок 1.  
Чи впливають голосові характеристики того, хто говорить, на розуміння слухачів? Визначте для кожного випадку 

«психологічне забарвлення» мовленнєвого сприйняття . 
 Відчеканити; прошипіти; в'яло пробубоніти; промямлити; у голосі «метал»; канючить; заскиглити; гаркнути; «на язиці 

– мед»; пропищати; верещати; промовити свистячим шепітом; прошепе -лявити; сказати солодко-задушевно; говорить 
манірно; прогарчати; оксамитовий голос; дерев'яний голос; придушений голос; ангельський голос; «пронявчав»; 
«прогавкав»; зажебонів; «прошамкав»; «ковтати» закінчення; тріщати; щебетати; «вивертає» слова; цідить крізь зуби; 
«випускає» слова.  

 
Крок 1.  
Нижче наводиться перелік відмітних особливостей видів мови. Необхідно вибрати особливості кожного виду мови 

(діалогічної, монологічної,  писемної і внутрішньої).  
1. Мова, в якій немає немовних комунікативних засобів – жестів, міміки, зображення.  
2. Мова, зміст якої зрозумілий завдяки конкретній ситуації  спілкування.  
3. Граматичні зв'язки виражені найповніше.  
4. Переважно мимовільна мова.  
5. Мова, що найбільше піддається вольовому  контролю.  
6. Заздалегідь планована і програмована мова.  
7. Мова, що не має граматичних форм зв'язку.  
8. Мова, в якій широко використовуються немовні комуніка тивні засоби – жести, міміка. 
9. Мова, в якій подальші висловлювання значною мірою зумовлені попе редніми висловлюваннями співбесідника.  
10. Фрагментарна, уривчаста мова без граматичних зв'язків.  
11. Мова, в якій постає потреба ту саму думку передати різними послідовними висловлюваннями.  
12. Мова, в якій випадають чи послаблюються окремі рухи вимовлянн я. 

 

Папка І.7. Оволодіння навичками спілкування.  Правила продуктивного слухання.  Умови успіху комунікації.  

Розкрийте правила продуктивного слухання  
Проаналізуйте умови успіху комунікації.  
Як оволодіти методикою публічних виступів?  

 
Бліц 
 Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Спілкування існує тільки між людьми. Так чи ні?  А. Так. Б. Ні.  
Коли інформація використовується у взаємному інформуванні як привід для спілкування, ми говоримо про таку  

функцію спілкування як регулятивну.  Так чи ні?А. Так. Б. Ні. 
Комунікація може відбуватися і без участі свідомості. Так чи ні?  А. Так. Б. Ні.  
Предметна діяльність та спілкування взаємопереплетені і взаємозумовлені. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
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Кількаразове повторення та використання інших каналів спілкування не допоможе партнерові краще зрозуміти 
повідомлення.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 

Коли говорять про комунікативну сторону спілкування, то мають на увазі той факт, що в спільній діяльності люди 
обмінюються уявленнями, інтересами ідеями, настроями, почуттями, установками. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  

В кожному комунікативному процесі реально представлені діяльність спілкування і пізнання . Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Обмін інформацією між двома особистостями має суб'єкт -суб'єктний характер . Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
В умовах людської комунікації можуть виникати абсолютно специфічні комунікативні бар'єри. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Стереотипізація дозволяє безпомилково інтерпретувати причини поведінки, пояснювати найхарактерніші риси 

особистості. Так чи ні?  А. Так. Б. Ні. 
Фізіологічною основою мовлення є діяльність другої сигнальної системи, подразником якої є не предмети та їхні 

властивості, а слова.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Нам значно легше підтримувати візуальний контакт при обговоренні приємної теми, аніж неприємної. Так чи ні? А.  

Так. Б. Ні.  
Без вживання слів передача складного повідомлення не можлива . Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Невербальна комунікація доповнює, підсилює мовленнєве висловлювання, допомагає розкрити змістовий бік 

інформації.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Засобами невербального спілкування є міжособистісний простір, візуальний контакт, експресія та ін.  Так чи ні? А.  

Так. Б. Ні.  
Стать і особистісні особливості  впливають на віддаль між партнерами.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Що ближче знаходяться люди один до одного, то менше вони зустрічаються поглядами.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Особливо експресивними є губи людини.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
У стилі спілкування яскраво виявляється індивідуальність особистості.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Кращий співрозмовник не той, хто вміє добре говорити, а той, хто вміє добре слухати . Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Люди схильні слухати інших тільки після того, як вислухають їх .   Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Ефективність спілкування визначається умінням добре говорити . Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Соціальний статус людини впливає на її невербаліку . Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  

 
ДОДАТОК 

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 
 

1. Поняття про спілкування. Теоретична модель 
спілкування 

Поняття "спілкування" вживається у психологічній 
літературі в різних значеннях: 

– як обмін думками, почуттями, переживаннями 
(Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн);  

– як один із різновидів людської діяльності (Б.Г. 
Ананьєв, М.С. Коган, І.С. Кон, О.О. Леонтьєв);  

– як специфічна, соціальна форма інформаційного 
зв'язку (О.Д. Урсун,  Л.О. Резников) та інші;  

– як взаємодія, стосунки між суб'єктами, які мають 
діалогічний характер (Г.М. Андрєєва, B.C. Соковнін, 
К.К. Платонов).  

Спілкування трактують як  різноманітні контакти між 
людьми, зумовлені потребами спільної діяльності (С.Д. 
Максименко, А.А.Петровський), як багатоплановий 
процес взаємодії, взаємовпливу, взаємосприймання і 
взаєморозуміння між людьми (О.О. Бодальов).  

При цьому поняття "спілкування" розмежовується з 
поняттям "комунікація". Останню тлумачать як передачу 
інформації в межах взаємодії різних систем, яка може 
мати однобічний характер.  

Психологічний зміст спілкування . 1. Спілкування – 
це процес взаємодії (взаємоактивний процес), в якому 
обидві сторони, що спілкуються є активними. У  процесі 
спілкування  формуються,  виявляються й реалізуються 
міжособистісні взаємин. 2. Спілкування має онтогене-
тичний характер. Поза цього процесу неможливе 
формування особистості.  3. Спілкування має суспільний 
характер, бо взаємодія людини з  оточуючим світом 
здійснюється в системі об'єктивних стосунків, що 
складаються між людьми в їх суспільному житті та 
виробничій діяльності. 4. Спілкування носить історич -
ний характер. У процесі спілкування складаються і 
реалізуються як особистісні, так і  суспільні відносини. 
5. Спілкування являє собою суб'єкт-суб'єктну діяльність. 
Спілкування з неживими предметами умовне. 7. Спіл-
кування є основною потребою, без якої людина не 
формується як особистість. Саме у спілкуванні вияв -
ляються характер, темперамент, розум і здібності 
особистості. 8. Спілкування тісно пов'язане з діяль-
ністю. Будь-яка форма спілкування є специфічною 
формою спільної діяльності людей. 9. У процесі 
спілкування формуються духовні потреби, морально -
політичні й естетичні почуття; складається характер.  

 
Теоретична модель  спілкування 
Спілкування має певну структуру або теоретичну 

модель його організації. Ця модель містить такі 

компоненти: зміст, мета, засоби, учасників, тип зв'язку, 
який встановлюється між учасниками, форма та 
результат спілкування.  

Зміст спілкування  – це інформація, яка передається 
від одного учасника спілкування іншому. Люди 
обмінюються один із одним широким спектром 
відомостей про світ, знаннями, уміннями, навичками, 
оціночними критеріями, прогнозами, спогадами тощо.  

Мета спілкування – те, заради чого здійснюється 
взаємодія. Звичайно реалізуються такі цілі й наміри: 
спонукання партнера до спілкування щодо дій, 
гальмування небажаної дії, узгодження взаємних дій.  

Засоби спілкування  – це способи кодування, 
передачі, переробки і розшифровки його змісту. 
Розрізняють вербальні (мовленнєві) та невербальні (не 
мовленнєві) засоби спілкування.  

Тип зв'язку встановлюється між учасниками в межах 
односпрямованого виду спілкування, оскільки 
інформація надходить з одного боку (наприклад, 
монолог), і двоспрямованого, який передбачає взаємний 
обмін інформацією (наприклад, діалог).  

Результат спілкування передбачає зміну 
взаємовідносин, що відбувається на основі інтерпретації 
інформації.      
 

Функції і форми спілкування 
Спілкування виконує різноманітні функції.  
Першою є регулювання спільної діяльності (ця 

функція закладена вже в самому слові "спілкування").  
Участь у спільній діяльності вимагає від кожної 

людини певних знань. Діти отримують їх внаслідок 
спілкування з дорослими. Звідси випливає друга функція 
спілкування - пізнання. Навіть немовля, спілкуючись з 
дорослим, уже засвоює основні компоненти спілкування 
як діяльності: здатність зосереджувати увагу на тому, 
хто до нього звертається; збуджуватися при 
встановленні контакту; здатність почергово вслухатись і 
"відповідати", а отже, проявляти ініціативу; розуміти, 
коли від нього чекають слухання, а коли відповіді і якої. 
У віці близько трьох років дитина вже знає, як 
спілкуватись і здатна робити це у внутрішньому плані. 
Ця здатність є виявом свідомості, тобто спілкування має 
ще одну, третю функцію; воно є первинним інстру-
ментом формування свідомості людини.  

Дитина дістає відомості про довкілля в "у  
предметненому" вигляді й поступово переходить до 
"опредметнення" самої себе, виокремлення свого "Я". 
Звідси четверта функція спілкування – самовизначення 
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індивіда. Таким чином, спілкування, поряд із працею, 
можна вважати особистісно формувальним чинником.  
 

Функції спілкування (Б. Ломов):  1) інформативно-
комунікативна  (взаємне інформування, прийом і переда -
ча інформації, обмін думками, рішеннями та ін.); 2) 
регулятивно-комунікативна (регуляція не тільки власної 
поведінки, а й поведінки інших людей); 3) афективно-
комунікативна  (передача емоцій, почуттів).   

 
Виділяють також такі функції: 1) контактна – 

встановлення контакту як  спільної готовності до 
прийому та передачі повідомлень, підтримування 
взаємозв'язку; 2) координаційна  (взаємне погодження 
дій при організації спільної діяльності);  3) спонукання 
(стимулювання) – підтримка, стимуляція активності 
партнера до спілкування; 4) розуміння – усвідомлення 
обома сторонами спілкування обставин, умов, спільних 
установок, переживань тощо;  5) встановлення стосунків  
– усвідомлення та зміна свого власного місця в системі 
рольових, статусних, ділових, міжособистісних та інших 
зв'язків; 9) вияв впливу – зміна поведінки, особистісно-
змістових значень партнера, в тому числі його намірів, 
установок, поглядів, рішень,  умінь, дій.  

Форми спілкування 
Спілкування між людьми може відбуватися в різних 

формах: анонімній, функціонально-рольовій та 
неформальній. 

Анонімне спілкування – взаємодія між незнайомими 
чи не пов'язаними особистісними стосунками людьми. 
Це можуть бути тимчасові зв'язки між суб'єктами, в яких 
вони виступають як громадяни, жителі одного району, 
пасажири транспорту, глядачі. Вони зустрічаються, 
вступають у контакти один з одним і розходяться. 
Партнери зі спілкування залишаються анонімними.  

Функціонально-рольове спілкування передбачає 
зв'язки між його учасниками, які виконують певні 
соціальні ролі в часових відрізках різної тривалості. 
Партнерів у цьому спілкуванні поєднують взаємні 
обов'язки: лікар – хворий, керівник – підлеглий, вчитель 
– учень тощо.  

Здебільшого функціонально-рольове спілкування – 
це різноманітні особистісні контакти поза межами 
офіційних стосунків, скажімо, спілкування між друзями 
(неформальне). Його особливістю є вибірковість щодо 
партнера. 
 

2. Багатоплановий характер спілкування  
 
Г. Андреєва виділила  три аспекти спілкування: 

комунікативну (обмін інформацією), інтерактивну 
(обмін діями й організація взаємодії партнерів ) та 
перцептивну (взаємне сприйняття партнерів зі 
спілкування і встановлення на цій основі 
взаєморозуміння).  

 Комунікативний аспект  – це різні форми та засоби 
обміну і передавання інформації, завдяки яким стають 
можливими збагачення досвіду, нагромадження знань, 
оволодіння діяльністю, узгодження дій та 
взаєморозуміння людей. Комунікація може відбуватися і 
без участі   свідомості – шляхом невербальної поведінки 
(погляд, вираз обличчя, пози, міжособистісна дистанція, 
інтонації голосу). Комунікативна взаємодія людей 
відбувається переважно у вербальній (словесній) формі 
– в процесі мовного спілкування.   

Спілкування завжди передбачає певний вплив на 
інших людей, зміну їх поведінки та діяльності. У цьому 
разі виявляється інтерактивний аспект  спілкування, 
функція впливу. Поради, інструкції, вимоги, накази, що 
висловлені у мовній формі та адресовані іншій особі, є 
спонуканнями до дії та регуляторами її поведінки.  
Інтерактивний компонент структури спілкування 
пов'язаний з обміном діями між людьми, з організацією 
їхньої спільної діяльності. У  психології виділяють два 
типи взаємодії – кооперативну і конкурентну. 
Кооперативна взаємодія спрямована на підсилення 
контактів між людьми, на збільшення їхньої 
привабливості, а конкурентна – на зменшення контактів 
і ступеню симпатії та привабливості людей.  

Присутність інших осіб суттєво впливає на 
діяльність, поведінку, стан людини, навіть якщо прямий 
контакт між ними не встановлюється. Форма впливу, за 
якої підвищується продуктивність діяльності однієї 
людини під впливом іншої або групи людей, називається 
фасилітацією.  Наприклад, спортсмен у присутності 
суперника або іншої людини покращує свій результат .  

Крім форм впливу, розрізняють три способи 
взаємодії: переконання, наслідування, навіювання. 
Переконання – це процес логічного обґрунтування 
певного судження або умовиводу. Наслідування – це 
відтворювання індивідом певних рис поведінки, манер, 
дій, вчинків. Навіювання – психологічний вплив однієї 
людини на іншу або групу людей, розрахований на 
некритичне сприймання слів і виражених у них думок. 
Одна з притаманних людині властивостей психіки, при 
цьому найбільш висока навіюваність у дітей.  

Перцепція  – це процес сприймання один одного 
партнерів  і встановлення на цій основі 
взаєморозуміння. Обмінюючись інформацією, 
встановлюючи комунікативні зв'язки для досягнення 
цілей діяльності, взаємодіючи і здійснюючи різнобічні 
впливи на інших партнерів, люди безпосередньо 
сприймають один одного і мають можливість пізнавати 
фізичні, психологічні та індивідуальні особливості одне 
одного. Перцептивний компонент спілкування 
передбачає сприймання, розуміння і оцінення людини 
людиною.   

Психологічні механізми , які забезпечують процес 
сприймання й оцінки іншої людини: 1) механізми 
пізнання й розуміння людьми один одного (іденти -
фікація, емпатія, атракція); 2) механізми оцінки самого 
себе (рефлексія) у процесі спілкування; 3) механізми, 
які забезпечують прогнозування поведінки партнера по 
спілкуванню (каузальна атрибуція).  

Ідентифікація – ототожнення себе з іншою людиною 
або з групою, зразком. Ідентифікація допомагає 
зрозуміти почуття іншого, його переживання, вчинки. 
Ми ніби ставимо себе на місце іншої людини і 
відновлюємо в пам'яті, що самі переживали у відповід -
ний момент.  

Рефлексія – усвідомлення людиною того, як вона 
сприймається партнером по спілкуванню, корекція своєї 
поведінки відповідно до можливої поведінки іншого.  

Сприймання людини людиною супроводжується 
явищем стереотипізації . Стереотип – це образ людини, 
який сформувався та яким користуються як штампом. 
Звичайно стереотип виникає на основі обмеженого 
минулого досвіду. Особливо поширеними є етнічні 
стереотипи, коли на основі обмеженої інформації про 
окремих представників певної етнічної групи робляться 
упереджені висновки стосовно всієї групи. Найбільш 
поширеними є стереотипи про безпосередній зв'язок між 
зовнішніми даними людини й рисами її характеру та 
інтелектом. 

 
3. Класифікація видів спілкування.  Педагогічне 

спілкування 
 
Класифікація видів спілкування  здійснюється за 

певними параметрами , залежно від соціальних функцій 
(формальне, неформальне), контингенту учасників 
(міжособистісне, особистісно-групове та міжгрупове), 
метою (ділове, особисте, міжособистісне), тривалості 
стосунків, міри опосередкування, завершеності, 
бажаності тощо.  

Формальне. Спілкування, обумовлене  соціальними 
функціями, регламентоване як за змістом, так і за 
формою.  

Неформальне.  Спілкування, наповнене суб'єктивним 
особистим змістом, обумовлене тими особистісними 
відносинами, які склалися між партнерами. Вищі форми 
неформального спілкування – любов і дружба.   

Залежно від того, наскільки яскраво проявляються 
відносини. 

Соціально орієнтоване, при якому соціальні 
відносини виражені найбільш яскраво (лекції, доповіді 
та ін.).  
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Групове предметно орієнтоване,  при якому чітко 
визначені відносини, обумовлені спільною діяльністю. 
Це спілкування в процесі праці, навчання. 

Особисто орієнтоване спілкування, тобто 
спілкування однієї людини з іншою. 

Міжособистісне спілкування  характерне для 
первинних груп, в яких усі члени підтримують між 
собою безпосередні контакти і спілкуються один з 
одним, коли одну із сторін спілкування репрезентує 
особистість, а іншу – група. Таким є спілкування 
вчителя з класом, керівника – з колективом підлеглих, 
оратора – з аудиторією.  

Міжгрупове спілкування  передбачає участь у цьому 
процесі двох спільнот . 

Спілкування може відбуватись як взаємодія сторін, 
між якими встановлюється комунікативний зв'язок, коли 
співрозмовники безпосередньо  сприймають один одного, 
встановлюють контакти й використовують для цього всі 
наявні у них засоби.  

Опосередковане спілкування  – це комунікація, в яку 
входить проміжна ланка – третя особа, технічний засіб 
або матеріальна річ. Опосередкування може бути 
репрезентоване телефоном як засобом зв'язку, 
написаним текстом (листом), що адресований іншій 
особі, чи посередником.  

В залежності від засобів спілкування виділяють  
мовне спілкування і немовне спілкування.  

 
Є такі різновиди діяльності, де спілкування займає 

провідну, професійно значущу позицію і переходить у 
категорію функціональну. Це насамперед педагогічне 
спілкування, яке в навчанні та вихованні є інструментом 
впливу на особистість учня.  

Педагогічне спілкування – це професійне 
спілкування вчителя з учнями в процесі навчання і 
виховання, спрямоване на створення умов для 
всебічного розвитку особистості. Воно дозволяє 
керувати соціально-психологічними процесами в 
учнівському колективі, забезпечує працездатний 
психологічний клімат.  

Педагогічне спілкування необхідно розглядати в 
двох аспектах: як комунікативну діяльність педагога, 
спрямовану на розв'язання навчальних завдань  та 
організацію своїх взаємовідносин з учнями; як 
управління  спілкуванням дітей у шкільному колективі, 
процесом виховання індивідуальності школярів.  

Педагогічне спілкування визначається багатьма 
факторами. Серед них важливими є: індивідуальний 
стиль спілкування педагога;  установка  педагога на 
окремих учнів, урахування особистих особливостей 
учнів, рівня розвитку групи, наявність вмінь 
професійного спілкування.  

Процес педагогічного спілкування включає наступні 
етапи:1) модулювання педагогом майбутнього 
спілкування (прогностичний етап); 2) організація 
безпосереднього спілкування в момент початкової 
взаємодії (“комунікативна атака”); 3) управління 
спілкуванням під час педагогічного процесу; 4) аналіз 
ситуації попереднього спілкування та його моделювання 
на майбутню діяльність.     

Оптимальним педагогічним спілкуванням є таке, при 
якому: 
   - створюються найкращі умови для розвитку мотивації 
учнів і творчого характеру навчальної діяльності;  
   - відбувається сприяння правильному формуванню 
особистості;  
   - забезпечується сприятливий емоційний клімат 
навчання; 
   - запобігається виникнення психологічних бар'єрів;  
   - забезпечується управління соціально-психологічними 
процесами в дитячому колективі;  
   - максимально використовуються особистісні особли -
вості вчителя.  
 

Найоптимальнішою для особистісного та психічного 
функціонування є діалогічна стратегія як найвищий 
рівень організації спілкування між вчителем та учнями.  

Діалогічна стратегія  виходить з визнання 
повноцінності та принципової рівноправності учнів. У 

діалогічному спілкуванні вчитель орієнтується не лише 
на власні потреби, а й на інтереси та потреби учнів. Таке 
спілкування характеризується свободою дискусії, 
прагненням до творчості, особистісного  та професійного 
зростання, імпровізаційністю, готовністю до пошуку з 
боку вчителя, домінуванням методів та прийомів, 
спрямованих на організацію самостійної діяльності 
учнів, переважанням індивідуального підходу та 
врахуванням полімотивованості поведінки школяра. 
Спілкуванню на основі діалогу притаманна особистісна 
рівність педагога та учнів, "суб'єкт-суб'єктні" стосунки 
між ними. 

Суб'єкт-суб'єктна специфіка педагогічного 
спілкування вимагає перегляду ролі вчителя та учнів у 
їхній взаємодії. З одного боку, учень перетворюється з 
об'єкта зовнішніх впливів та активного суб'єкта власної 
діяльності, рівноправного партнера по спілкуванню. З 
іншого боку, така зміна позицій вимагає  від учителя 
певного типу управління діяльністю учнів. Сутність 
такого продуктивного управління полягає у зміні позиції 
учня, у розвитку його спроможності до самоуправління 
(саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю) власною 
діяльністю. Вчителю необхідно знайти ту золоту 
середину, яка б забезпечувала взаємодію, взаємоприй -
няття, взаєморозуміння без виділення когось із 
партнерів як домінантного. Така позиція безумовно 
вимагатиме значної роботи не лише з боку вчителя, а й з 
боку учнів, до чого і ті, й інші мають бути готові.  

 
4. Засоби спілкування (вербальні і невербальні).  

Мова і мовлення. Невербальні засоби спілкування, 
їхня роль у діяльності вчителя  

Розрізняють вербальні й невербальні засоби 
спілкування.  

До вербального засобу належать мова й мовлення. 
Мова – це система словесних знаків. Вона містить у собі 
слова  (їх значення) і синтаксис – набір правил, за якими 
будується речення. Мова – об'єктивне явище життя 
суспільства. Вона є одним із виявів національної 
самосвідомості й культури, духовним надбанням 
кожного народу.  

Мовлення – це мовленнєвий процес, мовленнєва 
діяльність, мова в дії. Мовлення є явищем психічним. 
Воно завжди індивідуальне й суб'єктивне, тому що 
виявляє ставлення індивіда до об' єктивної реальності. 
Розрізняють зовнішнє (усне і писемне) і внутрішнє 
мовлення. Зовнішнє мовлення, у свою чергу, поділяється 
на монологічне (розмова однієї людини) і діалогічне 
(розмова двох людей). Особливим різновидом 
мовленнєвої діяльності є внутрішнє мовлення, звернене 
до самого себе.  

Невербальними  засобами є: 1) паралінгвістичні 
(інтонація, паузація, дихання, темп, ритміка, гучність, 
тональність тощо); 2) екстралінгвістичні  (стук у двері, 
сміх, плач, різноманітні шуми); 3) кінетичні (жести, 
міміка, контакт очей); 4) проксемічні  (пози, рухи тілом, 
просторово-часова організація). Розташування партнерів 
обличчям одне до одного символізує повагу до 
співрозмовника. Дистанція є свідченням офіційності 
партнерів у спілкуванні або навпаки. Дистанція 
поділяється на особисту (для спілкування друзів) і 
соціальну (для офіційного спілкування). Часова 
організація спілкування також доповнює мовленнєві 
контакти. Вчасний прихід на зустріч символізує 
ввічливість до партнера, запізнення ж тлумачиться як 
неповага; 5) моторні дії,  які як засіб невербального 
спілкування спеціально використовуються для передачі 
повідомлень: рухи в балеті, рухи диригента в оркестрі, 
регулювання вуличного руху, команди прапорцем у 
спорті тощо. Це специфічні засоби спілкування, які 
використовуються у різних видах професійної діяль -
ності, де без них взаєморозуміння між людьми 
неможливе; 6) обмін предметами.  Передаючи або 
пересилаючи один одному предмети, люди тим самим 
повідомляють або нагадують про певні обов'язки, 
відносини, вчинки, події. Наприклад, вручен ня 
подарунків, букетів, кубків, медалей тощо.  

Вербальні та невербальні засоби спілкування тісно 
взаємопов'язані. Експериментально встановлено, що 
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понад 50% змісту інформації передається виразом 
обличчя, близько 40% – інтонуванням слів і менше 10% 
- їхнім значенням.  

 
У педагогічному спілкуванні невербальні засоби 

часто мають самостійне смислове значення.  
Навколомовні компоненти спілкування в системі 

"вчитель-учень" можна поділити на кілька типів залежно 
від їхньої ролі в процесі спілкування вчителя з учнем:  

1) "пошукові компоненти", які вчитель враховує 
перед спілкуванням;  

2) сигнали, які використовують для корекції вже 
встановленого контакту;  

3) регулятори, які поділяються на сигнали від учнів - 
підтвердження того, що вчителя зрозуміли, і ті, які 
йдуть від учителя із "запитаннями" про розуміння 
сказаного;  

4) модуляція голосу вчителя та учнів як реакція на 
зміну умов спілкування. 

Зазначимо, що всі ці навколомовні засоби мають 
різні функції. Учитель має вміти не просто правильно 
обрати навколомовний засіб, наприклад, не переплутати 
стверджувальної інтонації з питальною, а вміти 
висловити різну міру стверджування, різні відтінки 
питання. Інтонаційні перепади, інтонаційний "малюнок" 
використовують для того, щоб безпосередньо впливати 
на почуття учнів: функція вияву емоцій.  

Мовлення вчителя супроводжується жестами, які 
допомагають виявити почуття. Жести поділяються на 
значущі, виразні та побічні. Значущі жести – це 
стверджувальний чи заперечувальний кивок, невпевнене 
стискання плечима та ін., тобто такі, що можуть 
слугувати в розмові самостійною реплікою. Виразні 
жести застосовуються вчителем для підкріплення 
якихось особливо важливих, емоційних, переконливих 
місць у фразі. Вчителі-майстри звертаються до них 
нечасто, аби підкреслити їхню важливість, оскільки 
часте, одноманітне повторення певнизрухів неприємне, 
викликає роздратування. Побічні рухи шкідливі для 
мовлення вчителя, оскільки відволікають учнів.  

 
5. Стилі спілкування у педагогічній діяльності  та 

їх ефективність. Прийоми інтерактивного 
спілкування 

 
Стиль діяльності – це властива індивіду стійка 

індивідуально-специфічна система засобів, прийомів, 
методів і навичок, що забезпечує виконання діяльності.  
У стилі педагогічного спілкування виявляються: 
особливості комунікативних можливостей учителя; 
характер стосунків, що склалися між учителем і учнями; 
творча особистість педагога; світогляд і статус учителя 
у суспільстві, особливість учнівського класу тощо.  

 
На основі ступеня адекватності засобів і способів 

спілкування ситуаційним умовам, в яких відбувається 
взаємодія, виділяють гнучкий, ригідний та перехідний 
стилі. 

Гнучкий стиль характеризується високим рівнем 
орієнтації в ситуації спілкування,  адекватною оцінкою 
інших та самооцінкою, розумінням підтексту 
спілкування, емоційного стану співбесідника. Ригідний 
стиль відрізняє відсутність достатнього аналізу своєї і 
чужої поведінки, неадекватна оцінка інших і самооцінка, 
погане володіння собою, нерозуміння підтексту 
спілкування, відсутність вміння знаходити доцільну 
форму спілкування для здійснення ефективного впливу 
на співрозмовника. Перехідний стиль є проміжним. Для 
нього характерний вияв певною мірою як одних, так і 
інших тенденцій, тобто розуміння людей і ситуацій 
неповне, вплив на інших не завжди ефективний і 
відповідний ситуації.  

 
Існують різні підходи до виділення стилів 

педагогічного спілкування. 
Так, A.B. Петровський розробив двокомпонентну 

типологію педагогічної взаємодії і виокремив 
навчально-дисциплінарну та особистісно-оріентовану 
моделі педагогічного спілкування. Основними кри -

теріями, що визначають відмінність між вчителями з 
різними моделями, є різне розуміння цілей педагогічної 
діяльності, настанови щодо учнів, способи і тактики 
спілкування з ними. Вчителі навчально-дисциплінарного 
типу головну мету своєї діяльності вбачають в озброєнні 
дітей знаннями, уміннями та навичками з навчального 
предмету. Основними способами спілкування з учнями 
при цьому є настанови, вказівки, роз'яснення, 
зауваження, заборони. В основі їхнього спілкування 
лежить тактика диктату та опіки. Вчителі цього типу 
більш схильні карати учнів  за їхні провини, ніж 
заохочувати за досягнення.  

Викладачі, яким властива особистісно-орієнтована 
модель, вбачають своє основне завдання в сприянні 
особистісному розвитку школярів. Формування знань, 
умінь та навичок є для них не самоціллю, а одним із 
засобів повноцінного розвитку учнів. Пріоритетне 
значення вони надають розвитку їхнього творчого 
потенціалу, розпізнанню індивідуальної своєрідності. 
Для спілкування з учнями характерна орієнтація на 
співробітництво, індивідуальний підхід, довірливі 
міжосо-бистісні стосунки, врахування інтересів, 
емоційних станів і якостей учнів. В арсеналі 
дидактичного способу впливу таких вчителів пере -
важають методи і прийоми позитивного стимулювання і 
заохочення.  
 

Залежно від обставин педагогічного спілкування та 
індивідуальних характеристик його учасників, можна 
виділити такі стилі педагогічного спілкування 
(М.І.Юсупов): 

– спілкування на основі захоплення загальною 
спільною творчою діяльністю  (“Спільна творчість”). 
Цей стиль поєднує високий професіоналізм та гуманізм 
учителя; партнери по спілкуванню рівноправні у своєму 
становищі, разом окреслюють мету, добирають спільно 
засоби для її реалізації, домовляються про спільне 
виконання; 

– спілкування на засадах дружніх стосунків  
(“Дружня прихильність”).  Спілкування-діалог. 
Розвиваються продуктивні стосунки вчителя з учнями;  
спостерігається наявність щирого інтересу. Стиль 
прихильності є емоційно-психологічним стимулятором 
розвитку ефективних взаємин;     

– спілкування-дистанція. Дистанція є 
обмежувальним чинником у стосунках педагога з 
учнями, вона базується на авторитеті ролі, а не 
особистості вчителя;  підкреслюються відмінності будь -
якого характеру між партнерами. Надмірна дистанція 
призводить до формалізації системи педагогічної 
взаємодії. Водночас деяка дистанція повинна і снувати, 
оскільки педагог і учень мають різний соціальний 
статус; 

– спілкування-залякування. Цей стиль виникає в 
результаті небажання вчителя здійснювати 
індивідуальний підхід до дитини, наявності специфічних 
рис характеру вчителя, ворожого ставлення до д ітей; 
підкреслення більш високого соціального статусу в 
порівнянні з іншими. Залякування надмірно регламентує 
діяльність школяра, позбавляє педагогічне спілкування 
взаєморозуміння;  

– спілкування-загравання. Цей стиль виникає через 
нерозуміння вчителем завдань, які стоять перед ним. 
Якщо вчитель не володіє навичками спілкування, він 
відчуває   страх, але водночас прагне встановити 
контакт із класом. Виникає фальшивий авторитет, який 
суперечить вимогам педагогічної етики;  

 – “менторський” повчально-покровительський 
стиль. Один із учасників волютаристськи присвоює роль 
наставника і встановлює недосяжну дистанцію між 
собою та іншими, що деструктивно впливає на 
взаємостосунки.  

 
Мірою ефективності спілкування є збіг того, що 

один із партнерів хотів передати іншому, з тим, що 
зрозумів інший. Правильно зрозуміти когось – це 
відчути, що він "мав на увазі", розшифрувати, що він 
"хотів сказати" Подібне взаєморозуміння залежить від 
обох партнерів у спілкуванні.  



Емілія Гуцало.   Основи психологічної компетентності майбутнього педагога:  Практикум 
 

 
 

105 

Основним джерелом непорозумінь у спілкуванні є 
відсутність взаємної довіри між партнерами, що 
призводить до обмеження кількості та якості інформації, 
яка передається. 

Для успішного спілкування мають значення, на 
думку психологів, три чинники:  надійність того, хто 
говорить;  зрозумілість його повідомлень;  врахування 
зворотних зв'язків щодо того, наскільки правильно його 
зрозуміли.  

Надійність партнера зі спілкування підвищують такі 
його дії: відкрите демонстрування своїх намірів;  вияв 
теплого і доброзичливого ставлення;  демонструванням 
своєї компетентності в обговорюваному питанні;  уміння 
переконливо викладати думку, брати на себе 
відповідальність за неї, що досягається формулюванням 
фраз від першої особи. 
 

Прийоми інтерактивного спілкування  
Одним із ефективних прийомів інтерактивного 

спілкування є опосередкованість. Зміст його полягає в 
залученні учнів до цікавої позанавчальної діяльності з  
метою виховання в них тих соціальних інтересів, потреб  
та смаків, які замінять примітивні розваги і нададуть їм 
можливість відчути радість праці, творчості, створять 
оптимістичний настрій, закріплять віру в свої сили, що 
позитивно відгукнеться на їхніх взаємовідносинах з 
вчителями, товаришами, на навчанні та дисципліні.  

Опосередкування  – в деякій мірі універсальний 
прийом. Він успішно може застосовуватись щодо учнів 
обох статей і різного віку. Однак, характерна для 
підлітків підвищена збудливість, прагнення до всього 
нового, невідомого, постійна готовність прикласти свою 
кипучу енергію до серйозної, а також  бажано і 
суспільно-значущої    діяльності роблять прийом 
особливо ефективним в роботі саме з цим віком. Прийом 
особливо ефективний по відношенню до учнів 
флегматичного і холеричного темпераменту. Інертного 
флегматика доцільно загрузити суспільною роботою, 
захопити заняттями в гуртку, щоб він став жвавішим, 
енергійнішим. Неврівноваженого, легко збудливого 
холерика, який завжди готовий щось придумати і не 
може жити без товаришів, без колективу, загрузити 
роботою – означає зробити кращим помічником 
вихователя.  

Побудування  перспективи.  В цьому прийомі 
педагог, враховуючи природне бажання молодої людини 
отримати радість, задоволення, ставить перед ним кілька 
задач,  які поступово ускладнюються, веде їх від більш 
захоплюючих  перспектив до менш захоплюючих, таким 
чином, залучаючи їх непомітно до виконання роботи, 
яка здавалась раніше нудною, нецікавою.  При цьому 
виховується дисциплінованість, працелюбство, інші 
цінні якості. Молоді люди високо цінять педагогів, які з 
повагою  ставляться до них, не принижують їх гідність. 
Спроба змінити будь-що без їхньої згоди сприймається 
як замах на свободу. Враховуючи це, доцільно 
непомітно змінити зміст чи напрямок їх діяльності, 
поставивши перед ними захоплюючу перспективу, не 
забороняючи займатися якою-небудь діяльністю, а лише 
переорієнтовуючи її. Однак  цей прийом слід 
застосовувати епізодично і, як правило, коли у 
викладача ще немає тісного контакту з колективом. В 
протилежному випадку є небезпека, що учні звикнуть 
виконувати лише те, що цікаво.  

Інсценування.  В цьому прийомі учень самостійно 
розробляє рекомендований педагогом матеріал і готує 
виступ перед товаришами чи розігрує сценку, яка 
показує, як виглядає порушення моральних норм і, в 
порівнянні, зразкову поведінку в суспільстві.  

Переключення.  З метою встановлення високої 
дисципліни  на заняттях і правильних взаємовідносин із 
учнями необхідна висока вимогливість педагога, яка, 
проте, не переходила б у педантизм. У випадку 
порушень дисципліни, небажання виконувати завдання 
старшого часто доцільно переключити  увагу учня на 
нову діяльність, іншу роботу і, таким чином, побороти 
негативізм, добитися нормальних взаємостосунків із 
учнями або навчальною групою.  

Педагогічне підключення.  Досвідчений педагог 
часто спирається на допомогу активістів зі свого класу, 
кращих випускників школи, відомих досягненнями в 
праці, батьків учнів, героїв художньої  літератури і т.ін. 
Виховує учнів на їх позитивному прикладі. Проводячи 
таку роботу, слід враховувати, що більше враження на 
школярів справляє доступний приклад, тобто приклад, 
який є близьким до їх переживань,   схильностей, 
прагнень. Важливо вміти зв’язувати приклад із 
сучасністю, із життям, із навчанням учнів. Можливе 
підключення дітей одне до одного.  Учні охоче беруть   
керівництво над відстаючими у навчанні, над новачками 
– це дозволяє їм відчувати себе дорослими. Вони 
невільно підтягуються самі, прагнучи бути прикладом 
для тих, кого опікують. Залучаючи собі в допомогу 
кого-небудь із учнів, необхідно мати на  увазі, що 
сангвініка чи флегматика доцільно приєднати до 
холерика чи меланхоліка. Але і меланхолік може 
допомагати флегматику – обидва  школяра стануть 
поступово виправляти свої недоліки. Якщо ж холерика 
посадити поруч із холериком, то кожен буде заважати 
іншому зосередитися, підштовхуючи один одного на 
заняття справами, які не мають відношення до навчання. 
Підключення дітей одне до одного допустиме, коли 
допомагає вихованцю порівняти   власні досягнення із  
своїми можливостями, які  чомусь не реалізуються у 
повній мірі. Психологічно граматне порівняння  – це 
порівняння  учня із самим собою.  

Прийом відволікання.  Досвідчений вчитель 
відволікає учня,  який заважає йому працювати, від 
витівок та хуліганства,  спрямовуючи його увагу на  
неочікувану роботу, на щось  цікаве, що не заважає  
проведенню уроку чи іншій діяльності, яка виконується 
в даний момент.     

Ефективний прийом інтерактивного спілкування – 
засудження вчинку в групі . Винесення на обговорення 
активу класу (групи), а в окремих випадках і на загальні 
збори негативних вчинків членів групи – міра впливу на 
порушників дисципліни, грубіянів,  невстигаючих.  Але 
для того, щоб обговорення  було корисним збори треба 
добре підготувати: домовитися із активом про основні 
виступи; допомогти підготувати і прийняти правильне 
рішення; зробити висновки із того, що трапилось. 
Застосовуючи прийом, необхідно пам’ятати, що учні 
дуже болісно переносять втрату авторитету у товаришів. 
При засудженні поведінки члена групи він не повинен 
відчувати себе відкинутим. Спроба протиставити його 
товаришам, показати,  що він гірший, викликає 
озлоблення, агресивні реакції. Доцільно організувати 
обговорення так, щоб винний відчув: товариші вірять в 
нього, він  вартий кращого статусу  в групі, він ще не 
розкрив своїх позитивних задатків, які в нього 
безумовно є. В цьому випадку засудження колективу 
може викликати гострі моральні переживання, відчуття 
відірваності від товаришів,  самотності і в результаті 
змінити поведінку учня. Є і ще одне правило: прийом 
дає позитивний результат тоді, коли члени колективу 
звикають обговорювати не лише негативні, але й 
позитивні вчинки товариші  

 
Прийоми перцептивного спілкування  
Прийом парадоксу  проявляється  тоді, коли вчитель 

проявляє стриманість або кмітливість у ситуаціях 
витівок учнів, розрахованих на реакцію дорослого. 
Застосовуючи цей прийом, важливо не розгубитися, не 
піти за учнями, не закричати, а дотепно використати 
ситуацію, протиставивши витівкам чи грубості іронію, а 
іноді й сарказм, які показують порушників у смішному 
вигляді. Рідко дає очікуваний результат і сувора, хоча і 
тактично  висловлена, вимога змінити поведінку. Якщо 
вона і буде виконана, то лише у даному конкретному 
випадку і ні в якому разі не примусить школярів 
переглянути свою поведінку у подальшому. Значно 
ефективніше "включення" в ситуацію, прийняття 
виклику, весела "участь" у витівці учнів. Погано, коли 
педагог не відчуває гумору ситуації, не може зацікавити 
і відволікти учнів. Прийом парадоксу дає бажаний 
результат тому, що намічена порушником програма дій  
зазнає  поразки.  
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Близький до "парадоксу" прийом непоміченої 
образи,  коли вчитель не ображається на нерозумний 
вчинок, грубу помилку, жарт, прояв невихованості – він  
"не розуміє", що його хотіли зачепити, образити. Вміння 
вчасно стримуватися, примушувати себе  поводитися  
відповідно до віку і звання педагога часто не лише 
допомагає  успішно розв’язати конфлікт, але і сприяє 
закріпленню авторитету педагога, появі почуття 
глибокої вдячності до нього. Дріб’язкова опіка, суворий 
контроль, педантизм у стосунках із вихованцями, 
позбавлення їх мінімальної свободи загострюють 
конфлікти, провокують учнів на грубість, прогули, а 
іноді і бажання залишити навчальний заклад.  

Опора на авторитет педагога. Щоб успішно 
впливати на вихованців педагог повинен показати їм, що 
він по праву завдяки чудовому знанню предмета та 
ерудиції, життєвому досвіду поставлений на чолі 
колективу. Якщо внавчальному закладі розпорядження, 
прохання викладача   викону-ється всіма учнями, в тому  
числі і учнями класів (груп), в яких даний педагог не 
працює, можна говорити про високу дисципліну у 
колективі. Але у своїх групах (класах), там де він 
викладає, авторитет викладача залежить лише від нього 
самого.  Саме тому важливо систематично, прискіпливо, 
тактовно демонструвати учням свої знання, кругозір, 
здібності та вміння. Застосовуючи прийом, слід 
пам’ятати, що молодші школярі і підлітки 
характеризують педагога за враженням від першої 
зустрічі. Причому нерідко один вчинок, так само, як  і 
одна помилка, абсолютизуються і можуть створити 
стійке неправильне враження про старшого. Змінити 
його у подальшому буде дуже складно.  Можна легко 
здобути авторитет і швидко його втратити. Тому, 
працюючи з дітьми, слід старанно контролювати свою 
поведінку, дуже серйозно ставитися до першої зустрічі 
із ними, не допускати похибок і помилок, а якщо вони 
трапились, чесно зізнатися в цьому.   

Прозорий натяк.  Навіть у випадках, коли грубо 
порушується дисципліна, можливо (не підвищуючи 
голосу, не демонструючи обурення) навести факт, 
схожий за змістом із даним випадком. Розрахунок на те, 
що вихованець самостійно визначить аналогію зі своєю 
поведінкою і в подальшому житті буде поводити себе 
по-іншому. Американець Ерон у 1982 р. виявив  риси 
важковиховуваних дітей, особливості їх батьків і умови, 
у яких вони живуть. Це, як правило, діти, яких не 
люблять, мало, а то і зовсім не цікавляться їх успіхами в 
житті і праці, у навчанні.  Їх батьки схильні до 
агресивності. У 96% випадків застосовуються фізичні  
покарання і постійне нарікання на поведінку дітей. При 
цьому, чим молодший та неосвічений  батько, тим 
імовірніше, що його син стане агресивним.  У дівчат 
агресія корелює із заробітком батька.  Чим менше 
отримує батько, тим більш агресивна донька. Вказані 
закономірності характерні і для нашого суспільства.  

Очікування міри впливу . Робити зауваження,  
оголошувати про покарання доцільно не одразу після 
вчинення помилки, а через деякий час. Винного 
викликають у визначений час для того, щоб дати йому 
заспокоїтись і обміркувати свою поведінку. Чим би не 
займався учень у вільний до зустрічі з педагогом час, 
він буде думати про майбутню розмову, уявляти собі, 
що він почує від старшого, і готувати  відповіді на 
кожне зауваження. Часто, коли порушник приходить до 
вчителя, достатньо запитати: чи дав  він об’єктивну 
оцінку тому, що сталося. І, почувши позитивну 
відповідь, сказати: "Добре, ідіть". Такий прийом 
ефективний, тому що невідомість для людини завжди 
неприємна. Очікування покарання  неприємніше  за саме 
покарання,  воно  підсилює страх і тривогу. Спроба ж  
покарати винного відразу ж після вчинку нерідко 
загострює конфлікт. Адже в цей момент підліток 
схвильований і не в змозі реагувати адекватно  на 
зауваження старшого. Для правильного застосування 
прийому необхідно відчувати  психічний стан 
особистості. Коли людина вислуховує зауваження, його 
психічний стан проходить п’ять стадій. Спочатку це 
незгода із отриманою оцінкою;  потім обурення (нерідко 
гнівне); роздуми і іноді згода із оцінкою чи частиною її; 

пасивний стан чи розчарування; нарешті згода із 
товаришем чи старшим. Прийом більш ефективний по 
відношенню до старшого підлітка. Ці молоді люди вже 
через короткий проміжок часу здатні оцінити свою 
поведінку, покладаючись більше на розум, ніж на 
почуття. Молодші підлітки гірше сприймають 
відстрочений вплив. Вони більш емоційні, не стримані. І 
чим далі по часу буде розмова з педагогом, тим слабша 
емоційна реакція на скоєне, тим менше відчувається 
почуття провини.  

Авансування довірою, похвалою . Застосовуючи  
прийом, вчитель хвалить, виявляє довіру тому, хто її ще 
не заслужив, але вже почав проявляти старанність, 
дисциплінованість. Іноді можливо авансувати похвалою, 
заохочувати учня, який не звик до уваги, теплого слова 
старшого і живе в дуже важких умовах. Особливо часто 
авансувати похвалою слід так званих "важких" підлітків, 
які стали на шлях виправлення.  

Моральна підтримка чи закріплення віри учня у 
власні сили.  Неодноразово відзначаються успіхи у 
технічній творчості, натуралістичній роботі, фотосправі , 
волейболі та ін. Учню пропонується перевірити свої 
сили, виручити навчальну групу, підтримати марку 
навчального закладу.  Іншим прикладом цього прийому 
може бути прохання до невстигаючого допомогти 
викладачу у навчанні новеньких чи молодших, 
призначення "важкого" школяра старшим групи чи 
капітаном команди, помічником викладача, якщо у нього 
до цього є схильність  

 
6. Мова і мовлення 
Мова – суто людський засіб спілкування в 

духовному і практичному житті і являє собою систему 
знаків для передавання, приймання і використовування 
інформації. Мова – система знаків, що слугує засобом 
людського спілкування, розумової діяльності, способом 
вираження самосвідомості особистості, передачі і 
збереження інформації від покоління до покоління.  

 
Мова: найважливіший засіб спілкування людей; 

система знаків, яка послуговує засобам людського спіл -
кування, діяльності мислення; засіб висловлення та 
повідомлення думок і почуттів;нерозривно пов'язана з 
мисленням; знаряддя думки; засіб формування, 
оформлення думки; становить систему  знаків, 
матеріальних за природою і соціальних за своєю 
функцією; суспільне явище; носій суспільної свідомості; 
виникає з потреби людей у спілкуванні в процесі 
спільної трудової діяльності; виявляє себе в мовленні її 
носіїв  

 
Мовлення – процес використання  людиною мови з 

метою спілкування. 
Мовлення: процес добору й використання засобів 

мови для спілкування з іншими членами мовної групи;  
форма спілкування, існування живої мови;  щодо мови є 
частковим, окремим, індивідувальним явищем; мова в 
дії; вербальна комунікація; процес спілкування за 
допомогою мови;  предмет вивчення лінгвістики, 
психології, педагогіки, фізіології;  засіб спілкування, 
думки, свідомості;  форма існування.  

  Функції мовлення: комунікативна – використання 
мовлення з метою передачі іншим людям певної 
інформації;  індикативна – використання мовлення для 
передачі іншим людям деякого повідомлення з метою 
вказати на певний об'єкт; предикативна – використання 
мовлення з метою повідомлень власних суджень з 
деяких питань; семантична (змістова) – використання 
мовлення з метою передачі суті, прихованої в думці; 
емоційна – використання мовлення з метою 
висловлювання власного емоційного ставлення до 
об'єкта чи ситуації тощо   

 
Головні складові мовної системи  – її словниковий 

склад і граматична будова.  
Словниковий склад  – це сукупність слів кожної 

окремої мови.  
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Граматична будова мови – функція, зумовлена 
потребами спілкування та розвитком вираження змісту 
предмета у формі інформаційних структур.  

Фізіологічне підґрунтя  мовлення  –  це умовно-
рефлекторна  діяльність кори великих півкуль головного 
мозку.  

Види мовлення  
Усне мовлення  – це звучне мовлення, яке 

сприймається іншими людьми на слух. Усне мовлення 
поділяється на діалогічне та монологічне.  

Письмове мовлення  – це особливий різновид 
мовлення, що дає змогу спілкуватися з відсутніми 
співрозмовниками, які є не лише сучасниками того, хто 
пише, а й житимуть після нього.  

Внутрішнє мовлення  відрізняється за своєю 
структурою від   зовнішнього мовлення тим, що воно 
дуже скорочене, уривчасте, в ньому опускається  
більшість другорядних членів речення  

Результативні мовні ефекти  
Ефект нових фраз. 
Будь-який виступ варто починати з попередньо 

підібраних чи "на льоту" придуманих фраз. Задум 
полягає в тому, щоб відразу  викликати до себе увагу. 
Не до своєї промови, а саме до себе як особистості. Для 
цього використовуються різні варіанти: тепле звертання 
до аудиторії (наприклад, "я радий зустрічі з вами"), 
виклад якихось цікавих даних, що представляють 
життєвий чи професійний інтерес для слухачів.  

Ефект квантового викиду інформації. 
Навіть слухаючи цікавого лектора, люди з різних 

причинах утомлюються, можуть втрачати логіку 
промови, відволікаючись на спілкування з тими,  хто 
сидить поруч. Щоб звести до мінімуму подібні  втрати, 
доцільно побудувати виступ за принципом "розсипу 
новизни". Тобто, через визначені тимчасові інтервали в 
ньому повинна звучати якась нова інформація: у вигляді 
емпіричних даних, оригінального судження, яскравої 
цитати, риторичного питання.  

Ефект аргументації.  
Це один з надійних риторичних прийомів. Можна, не 

володіючи багатим на інтонацію голосом, викликати  
розташування до себе слухачів, використовуючи 
переконливу і доступну для засвоєння аргументацію. От 
чому, коли виступає фахівець, він добре сприймається 
тими, хто працює в сфері його професійних інтересів. 
Слухачі починають активно міркувати і чіпко стежити за 
ходом викладу думок виступаючого. Подібна розумова 
причетність є гармонією вдалого мовного спілкування.  

Ефект релаксації. 
 Промовцю варто пам'ятати, що в силу багатьох 

причин серед його слухачів є люди, яким цікаво не все, 
про що він розповідає, що в деяких слухачів немає 
звички довго слухати когось, не виключено, що хтось з 
них  відчуває нездужання чи втому. Все це утрудняє 
утворення загальної емоційної реакції на промову 
виступаючого. У цьому  випадку варто  запропонувати 
щось таке, що могло б цих людей психологічно 
об'єднати,  налаштувати до співпереживання. Для 
вивільнення таких людей зі своїх суб'єктивних станів 
немає кращого засобу, аніж гумор. У виступі він може 
бути реалізований у вигляді дотепного авторського 
висловлювання, запозиченого жарту, якогось веселого 
каламбуру. Гумор є природним консолідатором людей, 
тому що викликає в них схожі емоції, допомагає 
"перезарядити"  інтелект новою енергією.  

 
7. Оволодіння навичками спілкування.  Правила 

продуктивного слухання.  Умови успіху комунікації  
 
Можливість саморозвитку значною мірою залежить 

від сформованості навичок міжособистісного 
спілкування, від того, наскільки людина зможе 
зрозуміти, що саме відбувається в процесі її контактів з 
іншими, від того, чи вдається їй знайти з ними спільну 
мову і спільно розв'язувати проблеми.  

Метою розвитку навичок спілкування має бути не 
вдосконалення здатності маніпулювати іншими, а 
розвиток здатності створювати самому чи спільно з 
партнерами такі умови й атмосферу стосунків, які б 

сприяли психологічному зростанню людини, розкриттю 
її конструктивних можливостей.  

Напрям практичної психології, змістом якого є 
підвищення комунікативної компетентності людини й 
оволодіння нею навичками та прийомами 
міжособистісного спілкування, дістав у літературі різні 
назви: соціально-психологічний тренінг (СПТ), 
лабораторний тренінг, групова психотерапія, активне 
соціально-психологічне навчання, тренінг сензитивності 
та ін. 
 

Правила продуктивного слухання 
Уміння слухати є критерієм комунікабельності. 

Дослідження показують, що уміють вислухати 
співрозмовника спокійно і цілеспрямовано не більше 
10% людей. У процесі слухання реалізуються дві 
найважливіші комунікативні функції: сприйняття 
інформації та здійснення зворотного зв'язку (передача  
тому, хто говорить повідомлення про те,  як слухаючий 
сприймає його поведінку і мову).  

Намагайтеся стримувати спробу перервати 
співрозмовника.  Перш ніж відповісти, дайте йому 
можливість висловитися. Своєю поведінкою підкресліть, 
що вам цікаво його слухати. Якщо вам недостатньо 
отриманої інформації, попросіть  повторити або 
пояснити те, що не зовсім зрозуміло. Постійно оцінюйте 
своє розуміння повідомлення.  

Дайте співрозмовнику час висловитися.  Багато 
людей думають  вголос, і "навпомацки" йдуть до 
формування власного погляду, тому первісне 
висловлювання часто є лише наближенням до основної 
їхньої думки. Щоб людина відкрила й висловила свою 
думку до кінця, ви повинні представити  їй час і 
можливість вільно  говорити.  

Ні в якому разі не давайте співрозмовнику 
зрозуміти, що його важко слухати . Навпаки, виявляйте 
стосовно нього повну увагу  й доброзичливість. 
Випадкового кивка, вигуку або зауваження буде досить, 
щоб підкреслити зацікавленість.  

Повторюйте висловлювання людини, яка говорить.  
Якщо співрозмовник уже висловився, відтворіть головні 
моменти його монологу своїми словами і поцікавтеся, чи 
саме це він мав на увазі. Це підстрахує вас від будь -яких  
непорозумінь.  

Уникайте поспішних висновків.  Це один з головних 
бар'єрів ефективного спілкування. Утримуйтеся від  
поспішних оцінок і постарайтеся зрозуміти точку зору  
співрозмовника чи хід його думок до кінця.  

Не загострюйте увагу на мовних особливостях 
співрозмовника.  "Який повільний!", "Який монотонний 
суб'єкт!",  "Який докучливий" – такі думки інший 
співрозмовник може  викликати в нас, тому в розмові з 
ним ми занад-то  нетерплячі. Якщо ви вважаєте себе 
гарним співрозмовником, вас  не повинні відволікати 
манери і виразні засоби, які використовує партнер.  

 Спокійніше реагуйте  на висловлювання.  Якщо один 
зі співрозмовників надмірно збуджений, то це впливає 
на сприйняття іншого. У такому випадку спрацьовують 
емоційні бар'єри. Слухач  напружено підбирає контр -
аргументи, щоб захиститися, і знаходить собі моральну 
підтримку в повному запереченні усього, що говорить 
партнер. Гарний слухач завжди стримує хвилювання, не 
розкидається по дріб'язках, а шукає і знаходить головну 
думку, суть висловлення, основний зміст повідомлення.  

Не лицемірте.  Не прикидайтеся. Коли вже ясно, що 
безпристрасна, докучлива і нецікава мова 
співрозмовника начисто позбавлена корисної 
інформації, ми часто починаємо прикидатися: 
висловлюємо підкреслену увагу до нього, водночас ми 
стаємо розсіяними.  Варто партнеру помітити це, його 
думки плутаються, і він утрачає суть висловлювання.  

Не відволікайтеся.  Поганого слухача усе відволікає: 
звуки з вулиці, телефонний дзвінок, ходіння людей, яких 
видно через відкриті двері. Гарний слухач або сяде так, 
щоб не відволікатися, або сконцентрує свою увагу 
тільки на словах партнера.  

Шукайте  справжній  зміст слів співрозмовника.  
Пам’ятайте, що не всю інформацію вдається вкласти в 
слова. Слово доповнюється зміною тональності та 
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нюансів голосу, мімікою, жестами, рухами і нахилами 
тіла. 

 Стежте за головною думкою.  Гарний слухач 
аналізує, які факти є побічними, другорядними, а які – 
головними, основними. Він зважує їхню інформаційну 
цінність, порівнює один з одним, щоб зрозуміти, яка 
думка криється за ними. Не монополізуйте розмову. 
Співрозмовник, що прагне зайняти домінуюче 
положення в будь-якій ситуації – найчастіше поганий 
слухач. 

 Пристосовуйте темп мислення до мови. Швидкість 
мислення в 3-4 рази випереджає швидкість мови. Коли 
ми слухаємо  співрозмовника, ми не пасивні: наш мозок 
посилено працює. Поки говорить партнер, намагайтеся 
підготувати контраргументи: підсумовуйте все сказане, 
запитаєте себе, чи ті факти ви вибираєте для аналізу, чи 
об'єктивна ваша точка зору, чи дійсно партнер говорить 
вам головне.  

 
Умови успіху комунікації. 
1. Комунікативні навички набуваються, а не ус -

падковуються. Ви народжуєтесь і одразу ж плачете, а не 
розмовляєте. Ви навчилися говорити, наслідую чи інших, 
це навчання ніколи не повинно закінчуватись. 

2. Пізнайте себе як комунікатора. При кожній нагоді 
намагайтесь контролювати свою мову, інтонацію голосу, 
настрій.  

3. Формуйте у себе навички слухання. Більшість 
людей говорять із середньою швидкістю 120 слів за  
хвилину.  Середня здатність сприймати інформацію 
становить приблизно 480 слів за хвилину, тобто в 4 рази 
більша. Через це в той час, коли інша людина говорить, 
наша увага  розсіюється.  Якщо ми приділятимемо 
співбесіднику трохи більше уваги, підтримуючи контакт 
очей, зосереджуючи увагу на тому, що було сказано,  
запитуючи,  увага не буде розтікатись.  

4. Уважність до партнерів по спілкуванню, 
спостережливість. Вислуховуючи людину, ми виховуємо 
в ній самоповагу. Якщо ви припиняєте займатися своєю 
справою, щоб вислухати співбесідника, ви таким чином 
йому говорите: "Я ціную тебе і те, що ти збираєшся 
сказати". Це один з надійних засобів підвищити 
самоповагу в будь-якій людині. 

5. Демонстрація доброзичливого ставлення одного до 
іншого. Намагайтеся сконцентруватись на людині, з 
якою спілкуєтесь. Спробуйте оцінити, яке враження ви 
справляєте на інших людей. Постарайтеся побачити себе 
зі сторони слухача: який ви маєте вигляд (зачіска, одяг, 
хода, вираз обличчя тощо).  

6. Розвинута комунікативна пам'ять (пам'ять про 
тональність спілкування з різними людьми).  

7. Прагнення передбачити реакцію співрозмовника. 
Покажіть тому, хто з вами говорить, що ви його 
розумієте. Це можна зробити,  якщо повторити зміст 
сказаного.  

8. Не тільки уважно слухайте слова, а й 
спостерігайте за всією поведінкою співбесідника.  
Фактично 90% того, що ви передаєте, сприймається 
завдяки інтонації вашого голосу і рухам ва шого тіла. 
Лише приблизно 10% інформації  передає зміст 
повідомленого.  

9. Вміння сприймати і вірно інтерпретувати 
"психологічні сигнали" по зовнішньому малюнку 
поведінки партнера.  87% інформації можна отримати, 
подивившись людині в очі.  

10. Підвищення і посилення голосу на початку 
кожної послідуючої фрази порівняно з попередньою.  

11. Відкрита демонстрація своїх намірів.  Якщо ваші 
слова входять у протиріччя з вашими вчинками, ваш 
співбесідник повірить останнім.  

12. Демонстрація компетентності.  
13. Логічне викладення думки, переконливість.  Не 

бійтесь, що ви висловлюєтесь просто, краще думайте 
про те, щоб вас правильно зрозуміли.  

14. В своїх зауваженнях торкатися поведінки, а не 
особистості.  

15. Говорити про свої спостереження, а не про 
висновки. 

16. Висловлюватись в описовій, а не в оціночній 
формі. Не висловлюйте оцінок.  

17. Не вживати слів "завжди", "ніколи", які 
затрудняють спілкування, а вживати "вчасно", "іноді".  

18. Менше давати порад, а ділитися своїми 
міркуваннями.  Оцінки і поради, навіть якщо вони 
даються з найкращих побажань, обмежують свободу 
висловлювань, заважають виділити суттєві моменти.  

19. Слідкувати за кількістю інформації.  
 
Соціально-психологічні рекомендації з оволодіння 

методикою публічних виступів  
1. При оволодінні ораторським мистецтвом 

необхідно пам'ятати, що в значній мірі воно представляє 
діяльність, навчитися якої  можна, якщо навіть у людини 
немає для цього всього комплексу необхідних даних. 
Разом з тим, оволодінню цією діяльністю сприяють такі 
якості, як гнучкий розум, тверда пам'ять,  широкі 
інтереси, дотепність, емоційність, правильне виконання 
задачі "як сказати".  

2. Оратором може бути людина будь -якого 
темпераменту, але з позитивними установками 
особистості. При цьому важливо враховувати 
особливості свого темпераменту, розвиваючи позитивні 
риси і  гальмуючи негативні.  

3. Про відповідність людини діяльності оратора 
судять по наявності наступних психологічних 
характеристик: схильність (нормативний рівень 
інтелекту, слух і звуковимова, правильне членування 
мови на періоди та її інтонування, голосові дані і т.п.); 
готовність до ораторської діяльності (системність і 
глибина індивідуального досвіду, широта знань, 
професійна орієнтованість та ін.); включаємість у 
процес спілкування (уміння одночасно володіти собою, 
аудиторією, матеріалами виступу, часом та ін.).  

4. Перед виступом треба виділити склад аудиторії: 
наявність постійних контактів між слухачами, їхня 
кількість, однорідність складу (соціальна, професійна, 
вікова, статева) організованість, орієнтованість. 
Психологічно важливо, щоб аудиторія 
характеризувалася переважно пізнавальними мотивами, 
оскільки в такому випадку в слухачів уже буде 
сформована внутрішня настанова на слухання даного 
матеріалу.  

5. При проведенні публічних виступів необхідно 
попереджати можливі, так називані "софістичні 
виверти", до числа яких відносяться: 

– надмірне уточнення –  суть у тім, що один з 
учасників дискусії намагається спростувати  ту чи іншу 
тезу не звичайними, логічно припустимими способами, а 
шляхом уточнюючих запитань, відповіді на які 
заздалегідь  неможливі;  

– відповідь у кредит – полягає в тому, що учасник 
полеміки утрудняючись відповісти на запитання не 
заявляє про це прямо, а під різними приводами 
переносить відповідь, причому на невизначений термін;  

– відповідь запитанням на запитання – це часто 
спостерігається при поганій організації  обговорення чи 
дискусії;  

– негативна оцінка самого запитання – не 
відповідаючи власне на саме запитання, уникаючи  
відповіді, виступаючий обмежується негативною 
оцінкою заданого запитання типу ("Це незріле питання", 
"Це ж догматизм”).  

6. Для подолання виникаючих значеннєвих бар'єрів 
спілкування необхідно враховувати що такі ситуації 
виникають: по-перше, коли думка промовця не 
знаходить адекватного втілення в мові, він не в змозі 
висловити повно те, що хоче; по-друге, коли засоби 
мовного викладу матеріалу не відповідають мовним 
знанням слухачів; по-третє, коли слухачі не мають 
необхідні уміння інтерпретувати сприйманий текст.  

7. При підготовці публічного виступу потрібно 
пам'ятати, що сила хвилювання зворотно пропорційна 
витраченому на доповідь часу. У день виступу уникайте 
конфліктних ситуацій, оскільки спілкування з великою 
кількістю людей вимагає напруги духовних і фізичних 
сил. Доброзичливість, привітна посмішка свідчать про 
добрі стосунки і викликають відповідні почуття.  
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Тема:  ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ. 

ОСОБИСТІСТЬ У ГРУПІ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
 

1. Відносини, стосунки та ставлення. Взаємодія і взаєморозуміння. Основні компоненти регулювання поведінки лю дей 
в міжособистісних стосунках.  Типи міжособистісних стосунків  

2. Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособи стісного спілкування. Індивідуальні відмінності та 
типові форми міжособистісного сприймання  

3. Типові труднощі міжособистісного спілкування. Техніки міжособистісного спілкування  
4. Класифікація груп у психології, їхня характеристика.  
5. Рівні соціально-психологічного розвитку групи  
6. Взаємовпливи в групі. Вплив групи на особистість та особистості на групу. Референтні групи й особистість. Роль 

референтної групи й учнівського колективу у формуванні особистості. Проблема конформізму і нонконформізму.  
 

Теми ІНДЗ 
 

1. Психологічні механізми сприймання людьми один одного.  
2. Взаєморозуміння як важлива умова встановлення й розвитку міжособистісних стосунків.  
3. Взаємний вплив та пізнання у процесі міжособистіс ного спілкування.  
4. Міжособистісні відносини діяльнісного опосередкування в контексті стратометричної концепції А.В. Петровського  
5. Міжособистісні стосунки як основа соціалізації особистості  
6. Соціальні еталони та стереотипи як стабілізуючі фактори пси хіки. 
7. Група і її роль у розвитку людини як особистості. 
8. Психологічні прояви співчуття особистості в групі.  
9. Міжособистісні відносини в групах.  
10. Роль міжособистісних стосунків у функціонуванні групи.  
11. Спільна діяльність як взаємодія.  
 
Основні поняття: група, колектив;  умовна, реальна, офіційна, неофіційна та референтна групи; групова 

ідентифікація, групова інтеграція, атракція, групова згуртованість, колективістське самовизначення;  конформізм, 
нонконформізм.  

 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Папка І. 1. Відносини, стосунки та ставлення. Взаємодія і взаєморозуміння. Основні компоненти регулювання 

поведінки людей в міжособистісних стосунках.  Типи міжособистісних стосунків  
 
Файл 1. Відносини, стосунки та ставлення. Взаємодія і взаєморозуміння  
Чим відрізняються поняття "відносини", "стосунки", "став лення"? 
Розкрийте зміст термінів "взаємодія" і "взаєморозуміння".  
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Крок 1.  
Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням.  

Поняття тлумачення 

А  відносини 
 
Б  стосунки 
 
В ставлення  
 
Г  взаємодія 
 
Д взаєморозуміння  
 

1  позиція особистості щодо  оточення і до самої себе, що зумовлює певний характер її 
поведінки стосовно кого-небудь (чого-небудь)  
 
2  вживають, коли йдеться про зв'язок між об'єктами чи яви щами (ділові, офіційні 
взаємозв'язки)  
 
3  використовують тоді, коли мають на увазі зв'язок м іж суб’єктами (людьми) у процесі 
спілкування (взаємини, взаємовідносини між людьми) 
 
4  процес досягнення єдності в думках, цінностях, при якому максимально 
враховуються позиції людей  
 
5  процес безпосереднього чи опосередкованого впливу суб'єктів (об'єкті в) один на 
одного, що породжує їхню взаємозумовленість і взаємозв'язок між ними   

Відповідь:  А ___,   Б ___, В ___,  Г___,   Д ___.   

 
Крок 2. Вставити пропущені слова  
1. Міжособистісна взаємодія  – це певна форма життєдіяльності людей, спосіб передачі форм культури та ____________ 

досвіду.  
 
2. Міжособистісні стосунки  – це взаємозв'язки між окремими людьми (групами людей), які об'єктивно виявляються в 

характері і способах взаємних впливів людей один на одного в процесі різних видів спільної ____________  і, зокрема, 
спілкування, суб'єктивно переживаються та оцінюються ними.  

 
3. Дружні доброзичливі _________ в шкільному класі допомагають ефективніше справлятися з завданнями навчально -

виховного процесу, а це, своєю чергою, стимулює розвиток ___________ для ще більшої товаристської групової згурто-
ваності учнів.  
 

Файл 2. Основні компоненти регулювання поведінки людей в міжособистісних стосунках.  Типи міжособистісних 
стосунків 

Охарактеризуйте основні компоненти регулювання поведінки людей в міжособистісних стосунках та типи 
міжособистісних стосунків  
 

Папка І.2. Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісного спілкування. 

Індивідуальні відмінності та типові форми міжособистісного сприй мання 
 
Файл 1.  
Розкрийте суть основних феноменів , що впливають на адекватність сприймання і розуміння людьми одне одного.  
З'ясуйте зв'язок між точністю міжособистісного сприйняття і характером відносин. 
Охарактеризуйте індивідуальні відмінності сприймання і розуміння людьми одне одного.  
Охарактеризуйте типові форми міжособистісного сприймання.  

 

Папка І.3. Типові труднощі міжособистісного спілкування. Техніки міжособистісного спілкуван ня 
Файл 1.  
Проаналізуйте типові труднощі міжособистісного спілкування . 
 
Файл 2. Техніки міжособистісного спілкування  
Розкрийте суть основних способів ефективного передавання повідомлень.  
Що таке зворотний зв'язок на отриману  інформацію?  
Охарактеризуйте правила ефективного зворотного зв’язку.  

 

Папка І.4. Класифікація груп у психології, їхня характеристика 
Файл 1.  
Що таке група?  
Розкрийте суть понять "групова динаміка", "групова взаємодія".  
Які є підходи до класифікації груп у психології? Дайте характерис тику основних видів груп.  
За якими ознаками поділяються групи?  

 
Крок 1. Розкрийте сутність поняття “група”, вибравши правильну відповідь.  
Група – це: а) випадкове скупчення людей;  б) вищий рівень розвитку і функціонування людей в соціумі;  в) сукупність 

(спільнота) людей, які виділяються із соціуму завдяки наявності певних ознак;  г) спосіб впорядкування міжособистісних 
стосунків та здійснення  впливу на особистість . 
 

Крок 2. 
Установіть відповідність між видами груп та їх ознаками.  

Види груп Ознаки 

А умовна група  
Б реальна 
В тимчасова 
Г формальна 
Д неформальна  
Е первинна 
Ж вторинна 
К референтна  

1 члени групи перебувають у більш -менш тісному контакті та взаємодії  (наприклад, шкільний 
клас, військовий підрозділ)  
2 виникає відповідно до симпатій, прихильностей (наприклад, приятельські компанії)  
3 колектив підприємства 
4 норми, установки, орієнтації не тільки беруться індивідом до уваги, а й стають мотивом його 
поведінки, прикладом для наслідування  
5 лабораторна групи, яка створилася для проведення психологіч них досліджень  
6 є статут, регламент, чітко визначені права і обов'язки членів, обов'язкові для виконан ня як 
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усередині групи, так і поза нею  
7 об'єднана за визначеною ознакою (характер, діяльність, стать, вік) спільність людей, що не 
мають прямих або непрямих об'єктивних взаємовідносин між собою  
8 родина, група однолітків, згуртована бригада  

Відповідь:    А ___,   Б ___, В ___,  Г___,   Д ___,   Е___,  Ж___,  К____ . 
 
Крок 3. Укажіть правильні  відповіді 
Про які види груп йде мова?  
 
1. Різні комісії, групи референтів, консультантів, об'єднані соціально заданою діяльністю, що організує їхню працю.  
 
2. Люди, що складають цю спільність, можуть не тільки ніколи не зустрічатися, але і не знати нічого один про одного, 

хоча при цьому вони знаходяться у визначених, більш-менш однакових відношеннях з іншими членами своїх реальних 
груп. 

 
3. Людство як історична і соціальна спільність людей  
 
4. Реальна або умовна соціальна спільність, із якою індивід співвідносить себе як з еталоном думок, цінностей, оцінок  
 
5. Два взаємодіючих індивіди 
 
6. Ці групи можуть виступати як ізольовані спільності або складатися всередині офіційних груп, їхні інтереси можуть 

мати як професійну, так і позапрофесійну спрямованість  
 
7. Сім'я, шкільний клас, студентська група, виробнича бригада, спортивна команда  
 
8. Всі відмінники старших класів середньої школи, усі фермери району, символічна збірна світу з футболу  
 
9. Обмежена в розмірах спільність людей, що існує в загальному просторі і часі й об'єднана реальними відноси нами 

(наприклад, шкільний клас, військовий підрозділ, родина тощо).  
 
10. Така група виникає на основі єдиної спрямованості психо логічної мотивації — симпатій, переконань, визнання 

авторитетності, компетентності окремих особистостей у конкретних різновидах діяльності, певн их захоплень у вільний від 
роботи час.  

 
Оберіть відповіді: 
А умовна група  
Б реальна 
В формальна  
Г неформальна (неофіційна) 
Д референтна  
Е мала група  
 
Крок 4. Поясніть, які з нижчеперелічених груп можна вважати формальними (офіційними), а які – неформальними 

(неофіційними). 

Види груп  Приклади груп 

А формальні. 
Б неформальні 

1  група друзів  
2  шкільний клас 
3  політична партія 
4  читачі однієї бібліотеки  
5  військовослужбовці одного підрозділу  
6  бригада шабашників  
7  однокурсники  
8  колектив кафедри психології  

Відповідь:   А ____, ____, ____, _____, ____ .  Б ____, ____, ____, _____, ____ . 
 
Крок 5.  
Виключить «зайве» поняття:  а) шкільний клас;  б) компанія підлітків;  в) публіка концерту;  г) студентська група;  д) 

робоча бригада. 
 

Крок 6.  
До якого типу груп можна віднести: 1) туристичну групу; 2) депутатську фракцію в парламенті; 3) театральну трупу; 

4) глядачів, що зібралися на футбольному матчі; 5) команду хокеїстів?  
 

Папка І.5. Рівні соціально-психологічного розвитку групи 
Файл 1.  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
В якому з пунктів перераховано види груп за рівнем розвитку? 
а) велика, мала, формальна, неформальна;  
б) дифузна, асоціація, кооперація, колектив;  
в) умовна, реальна, референтна, жіноча;  
г) еталонна, референтна, ізольована, конфліктна . 

 
Крок 2.  

Установіть відповідність  груп за рівнем розвитку   та їх ознаками  (Л.І. Уманський, К.К. Платонов)  

Типологія груп за 
рівнем розвитку 

Ознаки 
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А дифузна група  
 
Б асоціація 
 
В кооперація 
 
Г корпорація 
 
Д колектив 
 

1 відносини між членами групи обумовлюються вкладом кожного в спільну 
діяльність 
 
2 група, в якій міжособистісні стосунки обумовлюються симпатіями і антипатіями 
(механічне скупчення людей, черга, натовп)  
 
3 група, в якій групові відношення обумовлюються особистісно -значущими цілями  
 
4 група, яка характеризується соціально-значущими цілями і діяльністю, має 
високий рівень організації  
 
5  група, що має спільні цілі, високий рівень організації, діяльності  

Відповідь:  А ___,   Б ___, В ___,  Г___,   Д ___.   

 
Файл 2. Колектив 
Назвіть істотні ознаки колективу.  
Назвіть істотні ознаки колективу та його психологічні феномени.  
Чи достатньою є така характеристика колективу: «Колек тив – це спільнота людей, об'єднаних єдиною діяльністю та 

єдиними цілями діяльності»?  
Чи однаковими є критерії згуртованості при характеристиці будь-якого колективу?  
Чи може особистість здобути в колективі статус, що не відповідає критеріям її реальної цінності як члена групи?  
 
Крок 1. З даних визначень колективу оберіть одне найбільш правильне й повне. 
А  колектив – це група взаємодіючих осіб, які спільно реагують на ті чи інші подразники  
Б  колектив – це група людей, які об’єднані спільною діяльністю і спільними інтересами  
В колектив – група людей, об'єднаних спільними цілями і завданнями, які збігаються з цілями суспільств а, що досягла 

в процесі виконання спільної соціально значущої діяльності високого рівня розвитку  
Г  колектив – це організована, вільна група працюючих осіб, поєднаних однією метою, єдиними д іями, яка має органи 

управління  
 

Крок 2. Виберіть правильну відповідь. 
У складі якої із поданих нижче груп наведені  психологічні феномени колективу?  
А. Колективізація.  Конкуренція. Референтність.  
Б. Колективістське самовизначення . Групова згуртованість. Емоційна ідентифікація. Еталонність.  
В. Диференціація. Фасилітація. Групова згуртованість. Конфронтація.  
 
Крок 3.  Виберіть правильну відповідь.  
Психологічний феномен групи, який виражається в тому, що особистість приймає позицію групи, виходячи з 

своїх переконань, принципів, ідеалів, мети спільної діяльності називаєтьс я: а) групова згуртованість ; б) емоційна 
ідентифікація; в) еталонність (референтність) ; г) колективістське самовизначення . 

 

Крок 4. Виберіть правильну відповідь.  
Групова згуртованість – це: а) ціннісно-орієнтаційна єдність, спільність психологічних установ ок; б) відповідність 

інтересів членів групи колективним;  в)  рівень знань членами групи один одного і стану групових справ;  г)  ставлення 
членів групи до суспільно корисних цілей.  

     
Крок 5.  Виберіть правильну відповідь.  
Процес ототожнення себе з іншими  членами колективу або з колективом в цілому називається: а) ціннісно-

орієнтаційна єдність ; б) емоційна ідентифікація; в) еталонність (референтність) ; г) колективістське самовизначення . 
 

Папка І.6. Взаємовпливи в групі. Вплив групи на особистість та особис тості на групу. Референтні групи й 

особистість. Роль референтної групи й учнівського колективу у формуванні особистості. Проблема конформізму і 
нонконформізму. 

 
Файл 1. Вплив групи на особистість та особистості на групу.  
Крок 1.  
Яким чином група здійснює вплив на психіку і поведінку індивіда?  
Чи можна стверджувати, що людина як особистість є продукт, результат численних групових впливів? 
Назвіть факти, що свідчать про позитивний вплив групи на індивіда.  
Проаналізуйте моменти негативного впливу групи на особистість. 

  

Файл 2. Референтні групи й особистість. Роль референтної групи й учнівського колективу у формуванні 
особистості. 

Що таке референтна група?  
Розкрийте функції референтної групи: нормативну і порівняльну.  
Яка група може стати для особистості референтною? 
Чи завжди референтна група є для особистості взірцем ета лонів поведінки, особистісних якостей?  
Які психологічні чинники формують референтну групу осо бистості? 
У чому полягає роль референтної групи й учнівського колективу у формуванні особистост і? 
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Група, норми і правила якої є для особистості зразком, за яким вона звіряє дії та вчинки, називається : 

а) випадковою;  б) асоціальною;  в) референтною;  г)  добровільною.  
 

Крок 2.  
Яку соціальну групу характеризує кожний приклад? За якими ознаками це встановлюється?  
А. Коли кілька пасажирів, які досі не знали один одного, зу стрілися в купе поїзда, почалося звичайне дорожнє життя... 

Знайшлась людина, яка взяла на себе функції лідера. Молодий чоловік став ініціатором  якоїсь розваги. Інший пасажир 
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взяв на себе роль оповідача цікавих пригод, третій – став об'єктом осуду четвертого, а цього четвертого всі мовчки 
засуджували за галасливість.  

 
Б. Галина Костянтинівна ображається на дочку за те, що не вона, а її подруги Над ійка й Оксанка, є для неї 

авторитетом. Маму дивує, що Оленка товаришує з багатьма однокласницями, любить і дуже поважає Надійку і Оксанку.  
Восьмикласниця читає ті книжки, які їй пропонують її улюблені подружки. Коли мама запрошує доньку подивитись 

якийсь кінофільм, то чує в відповідь: «Не хочу. Надя говорить, що він зовсім нецікавий».  
У сьомому класі Оленка мріяла стати лікарем, але тепер заяв ляє, що хоче працювати вчителем, як її подруги.  

 
Файл 3. Проблема конформізму і нонконформізму. 
Що таке конформізм? 
Чи завжди конформізм  характеризується неузгодженістю реальної поведінки особистості та її внутрішньої позиції?  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Про який соціально-психологічний феномен йдеться: "...Зміна поведінки чи переконань у результаті реального 

чи уявного тиску групи...":  а) нонконформізм;  б) імітація; в) конформізм;  г) каузальна атрибуція;  д) маніпуляція.  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Людину, яка  пасивно пристосовується до оточення, не виробляє власної активної позиції, а намагає ться 

поводитися відповідно до думки інших людей, пристосовуватися до їхніх вимог можна назвати : а) нонконформістом;  
б) колективістом;  в) конформістом;  г) маніпулятором.  

 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
Нонконформізм – це: а) зіткнення протилежних інтересів; б) груповий тиск;  в) протиставлення себе іншим членам 

групи; г) пристосування до вимог групи, авторитету.  

 
Бліц 
Дайте правильні відповіді на альтернативні запитання та поясніть твердження 

 
Для встановлення міжособистісних відносин величезне значенн я має взаємна схожість людей стосовно їхніх 

найрізноманітніших характеристик.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Корпоративний “дух” може набувати у групі рис групового егоїзму та індивідуалізму.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Прагнення діяти всупереч позиції більшості , за будь-яку ціну відстоюючи протилежні  погляди   називається “зовнішня 

конформність”.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Описуючи поведінку інших людей, краще вдаватися до оцінювання чи інтерпретацій.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Важливою умовою зворотного зв’язку є  його невідкладність. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Не можна зрозуміти як окрему людину, не маючи чітких уявлень про соціальне оточення, умови та особливості 

міжособистісної взаємодії і взаємовпливу людей у цьому суспільстві.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
 

ДОДАТКИ 
 

МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ. ОСОБИСТІСТЬ У ГРУПІ 
 

 
1. Відносини, стосунки та ставлення. Взаємодія і 

взаєморозуміння. Основні компоненти регулювання 
поведінки людей в міжособистісних стосунках.  Типи 
міжособистісних стосунків 

 
У процесі людських взаємин важливе значення має 

сприйняття, оцінка і розуміння людьми один одного.  
Міжособистісне спілкування  – процес предметної та 

інформаційної взаємодії між людьми, в якому 
формуються, конкретизуються, уточнюються і 
реалізуються їх міжособистісні відносини (взаємовплив, 
сприйняття одне одного тощо) та виявляються 
психологічні особливості комунікативного потенціалу 
кожного індивіда.  Міжособистісні стосунки 
зароджуються та розвиваються в суспільних відносинах. 
Складний багатоплановий процес встановлення 
контактів між людьми породжується потребами 
суспільної діяльності. Він включає в себе обмін 
інформацією, сприймання і розуміння людини людиною, 
вироблення спільної стратегії взаємодії.  

 
В терміні “міжособистісне” акцентується увага на 

емоційному характері спілкування. Вступаючи в 
міжособистісне спілкування, люди орієнтуються на свої 
внутрішні цілі і цінності. Відносини до партнера 
формуються “тут і тепер”, в ході безпосереднього 
контакту, на основі поведінки, яка ним демонструється.  

Міжособистісні стосунки ґрунтуються на основі 
певних дій, почуттів людини, що виникають у неї з 
приводу інших людей, їхньої поведінки, діяльності, 
позиції у суспільстві.  

В українській мові існує специфіка вживання 
термінів "відносини" і "стосунки". Термін відносин 
(зв'язки, взаємозв'язки - ділові, офіційні) вживають, 
коли йдеться про зв'язок між об'єктами чи явищами 

(міждержавні відносини, виробничі зв'язки тощо). 
Поняття стосунки (взаємини, взаємовідносини - між 
людьми) використовують тоді, коли мають на увазі 
зв'язок між суб’єктами (людьми) у процесі спілкування.  

Міжособистісні стосунки  –  це взаємозв'язки між 
окремими людьми (групами людей), які об'єктивно 
виявляються в характері і способах взаємних впливів 
людей один, на одного в процесі різних видів спільної 
діяльності, зокрема спілкування, та суб'єктивно 
переживаються і оцінюються ними. Відповідно, 
стосунки між людьми можуть мати кон'юнктивний 
(об'єднувальний), або диз'юнктивний (роз'єднувальний) 
характер. Переважання певного типу стосунків надає 
людському життю діаметрально протилежного сенсу, 
спрямованості. Іншими словами, міжособистісні 
стосунки включають систему настанов, ціннісних 
орієнтацій, очікувань, стереотипів та інших диспозицій, 
через які люди сприймають і оцінюють один одного в 
процесі міжособистісної взаємодії.  

 
В основі людських стосунків лежить ставлення 

особистості. Ставлення – це позиція особистості щодо 
оточення і до самої себе, що зумовлює певний характер 
її поведінки стосовно кого-небудь (чого-небудь). Вияви 
ставлення пов'язані з емоційними переживаннями, тому 
вони можуть бути позитивним, негативним або 
байдужим. Коли люди спрямовують свої ставлення один 
на одного в процесі спілкування, то мова йде про появу 
взаємин.  

Взаємини –  це обопільна позиція учасників 
спілкування щодо один одного. На відміну від 
ставлення, взаємини не завжди бувають однаково 
позитивними чи негативними з обох сторін. У взаєминах 
(на відміну від ставлення) завжди наявний «зворотній 
зв'язок» - сигнал про те, як до людини ставляться інші.  
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Взаємодія – це процес безпосереднього чи 
опосередкованого впливу суб'єктів (об'єктів) один на 
одного, що породжує їхню взаємозумовленість і 
взаємозв'язок між ними.   

 
Особливістю взаємодії є її детермінованість, коли 

кожна з сторін взаємодії виступає як причина певної 
поведінки та ставлення іншої і,  як наслідок, одночасного 
зворотного впливу протилежної сторони. Якщо в процесі 
взаємодії між людьми виникають суперечності, то це 
призводить до необхідності пошуку шляхів і засобів 
їхнього розв'язання. Це стимулює розвиток здатності 
людини до саморозвитку, самовдосконалення та 
встановлення нових взаємин, як між окремими групами 
людей, так і соціальних взаємовідносин, загалом, які 
складаються в процесі міжособистісної взаємодії. Така 
взаємодія опосередковується і визначається змістом, 
цілями, цінностями та особливостями організації 
спільної діяльності людей і є основою для формування 
соціально-психологічного клімату. Позитивний аспект 
взаємодії у процесі становлення і розвитку взаємин між 
людьми передбачає необхідність взаєморозуміння між 
ними. 

 
Взаєморозуміння – це спосіб налагодження відносин 

між окремими людьми, соціальними групами, що 
передбачає обмін думками, цінностями, вивчення 
досвіду, при якому максимально враховується на 
практиці погляд чи позиція сторін, які спілкуються. 
Взаєморозуміння –  найважливіший показник успішності 
соціально-психологічного спілкування, об'єктивною 
основою якого є спільність інтересів, поглядів, цілей 
тощо. Воно має винятково важливе значення для 
успішної спільної діяльності людей, їхньої 
міжособистісної взаємодії як певної форми 
життєдіяльності, способу передачі форм куль тури та 
суспільного досвіду. У процесі такої взаємодії 
суб'єктивний світ однієї людини розкривається для 
іншої. Людина самовиражається і самостверджується, 
виявляючи свої індивідуальні властивості, реалізуючи 
цілу низку соціальних функцій, тобто міжособистісна 
взаємодія та спілкування – явища поліфункціональні.  

Отже, міжособистісні стосунки  – психологічний 
феномен, що неминуче виникає в процесі спілкування і 
стосується всіх сфер людського суспільства – політики, 
економіки, культури, побуту тощо.  

Міжособистісні стосунки і життєдіяльність мають 
каузальний, тобто взаємозумовлений характер. Скажімо, 
дружні доброзичливі стосунки в шкільному класі 
допомагають ефективніше справлятися з завданнями 
навчально-виховного процесу, а це, своєю чергою, сти -
мулює розвиток взаємин для ще більшої товариської 
групової згуртованості учнів.  

 
Міжособистісні стосунки мають складну структуру. 

У цій структурі діють не лише об'єктивні чинники 
(характер цілей, умови їх досягнення, особливості 
керівництва, стосунки, що склалися між членами групи), 
а й суб'єктивні (рівень свідомості та самосвідомості 
членів колективу, рівень їхніх домагань, індивідуально -
психологічні особливості, здібності людей та ін.).  
 

Основні компоненти регулювання поведінки лю-
дей в міжособистісних стосунках  

У міжособистісних стосунках вирізняють три 
основні компоненти регулювання поведінки людей: 1) 
когнітивний; 2) емоційний; 3) інтеракційний.  

Когнітивний компонент особистості людини, яка 
спілкується з іншими суб'єктами, включає всі психічні 
процеси (сприймання, пам'ять, мислення та ін.), 
пов'язані з пізнанням оточення і самої себе. 

Емоційний компонент обіймає все, що може бути 
зафіксоване на рівні фізіологічних реакцій і 
суб'єктивних ставлень. Це передусім позитивні та 
негативні переживання, конфліктність, узгодженість 
емоційних ставлень, внутрішньоособистісна, 
міжособистісна емоційна чутливість, задоволення - 
незадоволення собою, партнером, роботою, умовами 
життя взагалі тощо.  

Інтеракційний компонент (взаємодія) регулюється 
першими двома і включає в себе конкретні відкриті чи 
завуальовані дії стосовно партнера.  

 
Типи міжособистісних стосунків  
Взаємодія цих трьох компонентів визначає міру 

міжособистісної привабливості партнерів, яка 
опосередкована сумісністю-несумісністю людей. Вона 
може виникнути навіть при першому візуальному 
контакті та перейти (якщо не зникає) після реального, 
безпосереднього і досить тривалого спілкування в 
приятельські, товариські, а за відповідних обставин – 
інтимно-любовні стосунки (дружба, кохання); або ж при 
негативній взаємодії – у ворожість, самотність, тощо. 
Міжсособистісна привабливість (непривабливість) 
виникає і закріплюєтеся внаслідок повторюваності 
позитивних (негативних) стосунків між суб'єктами.  

Ступінь вираженості привабливості 
(непривабливості) залежить від індивідуальних 
психічних станів людей у певний момент часу та 
попереднього позитивного (негативного) досвіду 
взаємодії. 

 
Головним критерієм розрізнення міжособистісних 

стосунків є рівень включення особистості у стосунки. 
Другий критерій – вибірковість щодо партнерів – можна 
визначити як кількість ознак, що мають значення для 
встановлення та відтворення стосунків. Найбільшу 
вибірковість виявляють стосунки дружби, подружні, 
кохання, найменшу – знайомства . 

 
2. Сприймання і розуміння людьми один одного 

як аспект міжособистісного спілкування. 
Індивідуальні відмінності та типові форми 
міжособистісного сприймання  

 
Сприймання і розуміння людьми один одного як 

аспект міжособистісних стосунків . Індивідуальні 
відмінності  міжособистісного сприймання 

Один із механізмів сприйняття і розуміння людьми 
один одного отримав назву імпліцитна теорія 
особистості . Її суть полягає в уявленні людини про те, 
як взаємопов'язані між собою риси характеру, зовнішній 
вигляд і поведінка людей. Виходячи з такого досвіду, 
індивід на основі зовнішнього вигляду іншої людини 
судить про наявність у неї певних особистісних рис, 
прогнозує її вчинки і завчасно, налаштовується на певні 
форми власної поведінки стосовно цієї людини. Такі 
уявлення складаються в процесі тривалого 
індивідуального досвіду спілкування з іншими людьми і 
стають досить стійкою структурою, яка визначає 
сприйняття людини людиною. Взаємодіючи потім з 
людьми, які зовнішньо чимось нагадують індивіду тих, 
враження про кого вже відклалися в його пам'яті, він 
несвідомо починає приписувати цим людям ті риси 
характеру, які входять у закріплену структуру його 
уявлень (каузальна атрибуція). Якщо ця структура 
правильна, то це сприяє швидкому формуванню точного 
образу іншої людини навіть при відсутності інформації 
про неї (стереотипізація). Це позитивний соціально-
психологічний бік цього явища.  

Однак коли структура неправильна, що трапляється 
досить часто, то це може призвести до побудови 
помилкового апріорного (наперед визначеного) образу 
іншої людини, що породжує неправильне ставлення до 
неї і, як наслідок, негативну відповідну реакцію з її бо -
ку. Оскільки це відбувається на підсвідомому рівні, то 
між людьми можуть виникнути неконтрольовані і 
некеровані взаємні антипатії, що часто є причиною 
расових, національних, соціальних і релігійних 
упереджень.  

Ще одним чинником, який впливає на правильність 
сприйняття і розуміння людьми один одного, є ефект 
первинності  (ефект ореола). Суть його полягає в тому, 
що перше враження про людину, перша інформація 
(позитивна чи негативна) про особистість здатна 
справити сильніший і стійкіший вплив на формування її 
образу, ніж наступна. Це відбувається принаймні на 
початкових етапах міжособистісних стосунків людей і 
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може або ускладнювати їх, коли перша інформація 
виявляється неправильною, або, навпаки, сприяти 
швидкому й ефективному налаштовуванню людей один 
на одного, коли перша інформація була правильною.  

З ефектом первинності логічно пов'язаний ефект 
новизни, що стосується останньої інформації (вражень ) 
про людину (за винятком найпершого враження). Над 
цією інформацією індивід може спокійно подумати і 
оцінити її. Вона ніби витісняє з пам'яті (на певний час) 
те, що раніше було відомо про людину.  

Існування цих феноменів зумовлюється однією із 
особливостей людської пам'яті, коли найкраще 
запам'ятовується та інформація, яка надійшла першою і 
останньою.  

Як показують психологічні дослідження, при 
сприйнятті нової людини основну увагу ми звертаємо на 
її обличчя (очі і губи) та руки (пальці).  

 
Однак, крім індивідуальних відмінностей 

міжособистісного сприймання, існують типові форми 
сприйняття і розуміння людини людиною, серед яких 
виділяють такі. 

Аналітичний.  Про психологічні особливості людини 
судять на основі попереднього аналізу її зовнішності 
(очі, руки, підборіддя, зачіска, одяг), пов'язуючи це з 
певними якостями особистості. Такий тип сприйняття 
переважно притаманний художникам і лікарям.  

Емоційний. Модальність емоційного ставлення до 
іншої людини зумовлює приписування їй певних 
особистісних рис (позитивних чи негативних). Такий 
тип сприйняття трапляється переважно у дітей і 
підлітків або ж емоційно збудливих людей та людей з 
образним типом пам'яті і мислення.  

Перцептивно-асоціативний. При сприйнятті іншої 
людини використовуються судження за аналогією.  Цей 
тип міжособистісного сприйняття досить часто є у 
людей похилого віку, у тих, хто володіє багатим 
професійним і життєвим досвідом спілкування з різними 
людьми. Подібно сприймають і оцінюють інших ті, кому 
доводиться це робити в умовах дефіциту часу та 
інформації (керівники, педагоги, лікарі та ін.).  

Соціально-асоціативний.  Сприйняття та оцінення 
людьми один одного здійснюється на основі соціальних 
стереотипів. Базовою соціальною характеристикою може 
бути професія, соціальний статус, матеріальна 
забезпеченість, належність до певної соціальної, полі -
тичної, релігійної групи тощо. Цей тип сприйняття 
притаманний, з одного боку, керівникам, політикам, 
філософам, а з іншого – звичайним людям.  

 
Отже, пояснити поведінку людини можна лише через 

глибокий аналіз загальної соціальної ситуації розвитку, 
в яку людина потрапляє з моменту народження. Ця 
ситуація – складне переплетіння суспільних відносин та 
міжособистісних стосунків, у які особистість входить з 
певним запасом природних, психічних та духовних сил і 
потенцій. Становлення, розвиток людини як особистості 
– це її включення в суспільне буття, яке починається з 
моменту, коли індивід виявляє себе у ставленні до інших 
людей. Розвиток тієї чи іншої форми міжособистісної 
взаємодії та спілкування веде до формування 
"соціального" характеру як стійкої та чітко вираженої 
системи орієнтацій людини у суспільстві. Це сходження 
людини по шляху власного особистісного становлен ня 
складне та суперечливе і вимагає від неї активних 
зусиль. 

 
3. Типові труднощі міжособистісного спілкування. 

Техніки міжособистісного спілкування  
 
Типові труднощі міжособистісного спілкування  
Для того, щоб правильно сприйняти та оцінити 

людину, потрібно уважно спостерігати за її поведінкою 
в тих ситуаціях, де вона найбільш різнобічно розкриває 
себе як особистість.  

Це передусім, такі ситуації:  
– в яких поведінка людини спрямована на 

досягнення цілей, що відповідають її найбільш 
важливим життєвим потребам та настановам (мотивам);  

– які мають бути пов'язані з подоланням серйозних 
перешкод на шляху досягнення мети. До цих перешкод 
можуть бути включені і люди, чиї інтереси не повністю 
збігаються (протилежні) з інтересами цього індивіда;  

– які включають три основні сфери людської 
діяльності: навчання, спілкування і трудову діяльність, 
оскільки в кожній з них виявляються суттєві і різні 
сторони та властивості особистості.    

Існують чинники, які заважають правильному 
сприйняттю та оцінюванню людьми один одного, що не 
сприяє їхній успішній взаємодії. 

До них належать:  
– невміння розрізняти ситуації спілкування за 

такими ознаками, як: цілі і завдання людей у процесі 
спілкування, їхні наміри та мотиви, форми поведінки, 
які застосовуються для досягнення поставлених цілей 
тощо;  

– наявність попередніх настанов, оцінок, переконань, 
які є у людей ще до моменту їхньої реальної взаємодії;  

– існування вже сформованих стереотипів, коли 
партнера по взаємодії оцінюють ще до того, як про 
нього отримано достовірну інформацію і до моменту 
реальної взаємодії;  

– відсутність бажання і звички прислуховуватися до 
думки інших людей при оцінюванні партнера 
міжособистісної взаємодії;  

– незмінність суджень і думок про людину, 
незважаючи на наявність нової, ширшої, різнобічної 
інформації про неї, яка з'являється з часом.  

 
Основним джерелом непорозумінь у спілкуванні є 

відсутність взаємної довіри між партнерами, що 
призводить до обмеження кількості та якості інформації, 
яка передається. 

Для успішного спілкування мають значення, на 
думку психологів, три чинники:  

– надійність того, хто говорить;  
– зрозумілість його повідомлень;  
– врахування зворотних зв'язків щодо того, 

наскільки правильно його зрозуміли.  
Надійність партнера зі спілкування підвищують такі 

його дії: 
– відкрите демонстрування своїх намірів;  
– вияв теплого і доброзичливого ставлення;  
– демонструванням своєї компетентності в 

обговорюваному питанні;  
– уміння переконливо викладати думку, брати на 

себе відповідальність за неї, що досягається 
формулюванням фраз від першої особи. 
 

Техніки міжособистісного спілкування  
Способи ефективного передавання повідомлень:  
1. "Привласнюйте" авторство повідомлень,  які ви 

передаєте співбесідникові, звертаючись до нього від 
першої особи в однині та вживаючи особові займенники 
"Я", "Мій". "Особиста власність" на авторство 
повідомлення передбачає відповідальність особи за 
висловлені в повідомленні думки та почуття. Люди, які 
вживають такі слова, як "більшість людей", "дехто з 
моїх друзів" чи "народ", роблять повідомлення 
знеособленими. Такого роду фрази обтяжують розуміння 
того, чи люди справді самі так думають і почувають, чи 
вони просто повторюють те, що думають та відчувають 
інші. 

2. Повідомлення має бути завершеним, повним і 
конкретним.  Сформулюйте свої повідомлення так, щоб 
до них повністю ввійшла вся інформація, необхідна для 
розуміння повідомлення. Повнота й конкретність 
здаються нам очевидними, але дуже часто люди не вва -
жають за потрібне повідомляти про шкалу цінностей, на 
яку вони спираються, про припущення, яких вони 
дотримуються в спілкуванні, про наміри змінити свою 
думку.  

3. Узгодьте свої словесні та несловесні 
повідомлення.  Спілкування наодинці з партнером 
вимагає як вербальних, так і невербальних повідомлень. 
Як правило, ці повідомлення є узгодженими між собою, 
і якщо людина говорить, наприклад, що вона високо 
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цінує вашу допомогу, і при цьому посміхається, то вона 
несловесно виражає теплоту.  

4.  Не скупіться на слова.  Кількаразове повторення 
повідомлення, використання інших каналів спілкування 
(таких як письмові записи, картки, словесні й несловесні 
сигнали, натяки і т. п.) допоможуть партнерові краще 
зрозуміти повідомлення.  

5. Забезпечуйте зворотний зв'язок  стосовно того, як 
сприймається ваше повідомлення. Для того щоб 
ефективно спілкуватися, ви повинні усвідомлювати, як 
співбесідник інтерпретує й переосмислює ваше 
повідомлення. Єдиний спосіб бути завжди впевненим в 
ефективності спілкування – постійний пошук зворотного 
зв'язку стосовно того, яке значення і зміст вкладає 
співбесідник у ваші повідомлення.  

6. Приводьте повідомлення у відповідність із 
особистістю, суб'єктивною шкалою цінностей і 
досвідом адресата.  Одну й ту ж інформацію ви 
пояснюватимете по-різному: досвідченому спеціалістові 
ви скажете зовсім не те, що новачку; дитині – зовсім не 
те, що дорослому;  колезі по роботі – зовсім не те, що 
керівникові. 

7. Описуйте почуття,  називаючи їх словами, 
порівнюючи з певними  діями, вживаючи мовні звороти, 
метафори. Коли ви повідомляєте про свої почуття, дуже 
важливо, щоб це робилося в описовій нейтральній 
формі. Ви можете описати свої почуття, називаючи їх 
своїми словами ("мені сумно"), послатися на якісь дії 
("мені плакати хочеться") чи вживати метафори, мовні 
звороти ("я почуваю себе так, ніби крила виросли"). 
Опис допоможе вам повідомляти про свої почуття іншим 
ясно й недвозначно.  

8. Описуйте поведінку інших  людей, не вдаючись до 
оцінювання чи інтерпретації. Реагуючи на  поведінку 
інших людей, переконайтеся в тому, що ви нейтрально 
описуєте їх поведінку  ("Ти й далі продовжуєш 
перебивати мене"), а не оцінюєте її ("Ти неща сний 
егоїст, який ні до чиїх думок не хоче прислухатися")  

 
Одним з елементів комунікації є зворотний зв'язок 

на отриману  інформацію.  
Зворотний зв'язок повідомляє людям, як їхня 

поведінка вплинула на них, дає їм можливість краще 
зрозуміти себе і змінити що-небудь, якщо вони 
вирішують, що це необхідно.  

Зворотний зв'язок має  бути конкретним і 
специфічним, містити ідеї, інформацію й альтернативи, 
а не оцінки, поради, готові рішення й відповіді.  

Зворотний зв'язок  існує у вигляді похвали,  яка 
формує теплі почуття і гордість за себе, і у вигляді 
конфронтації.  

Конфронтація – це форма зворотного зв'язку, 
завдяки якій люди можуть довідатися про те, яка 
поведінка викликає в інших негативну реакцію.  

Зворотний зв'язок включає:  
якість: позитивна чи негативна інформація;  
зміст: опис поведінки того, до кого звернений 

зворотний зв'язок (поведінковий аспект) і опис почуттів 
людини, що вступає в зворотний зв'язок (емоційний 
аспект);  

джерело: відкритий чи анонімний;  
спосіб передачі:  усно чи письмово;  
час: стосується ситуацій "тут і тепер" чи  "там і 

тоді".  
Правила ефективного зворотного зв’язку  
1. Відповідайте мовою "Я-повідомлень". 

Формулюйте вашу реакцію на слова співрозмовника 
через опис пережитих почуттів.  Говоріть про те, що 
конкретно робить дана людина, коли її вчинки 
викликають у  вас ті чи інші почуття.  

2. Зворотний зв'язок – "тут і тепер". Важливою 
умовою продуктивного зворотного зв'язку є  його 
невідкладність.  Часто, затаївши образу, людина, 
зрештою (наприклад, через кілька днів) вибухає гнівною 
тирадою і зустрічає здивовану репліку: "Я тобі це 
говорив?! Ніколи! Тобі лише здалося!" і т.п. 
Відстрочена міжособистісна інформація з приводу 
чогось, що  відбувалося давно, може бути просто 
перекручена фактором часу.  

3. Зворотний зв'язок – по конкретному запитанню. 
Зворотний зв'язок має відноситися до конкретної 
поведінки, окремого  вчинку, а не до поведінки взагалі, 
до конкретної людини, а не до людей узагалі .  

4. Вихідна настанова – доброзичливість. Перш ніж 
говорити, запитаєте себе: для чого я це роблю?  
Можливо ви просто самоутверджуєтеся за рахунок 
іншого? Якщо ви говорите з бажанням скривдити   
людина це миттєво відчує і "закриється", ваші слова не 
приведуть ні до чого, крім відповідної агресії чи образи.  
Якщо говорите про те, що  вам не подобається в даній 
людині, намагайтеся в основному відзначати те, що вона 
змогла би при бажанні в собі змінити.  

5. Зворотний зв'язок – по потребі партнера. Чи 
потрібні ваші слова опоненту? Чи значима для нього 
ваша думка? Може бути, він вас ні в що не ставить  і усі 
ваші зусилля пропадуть задарма? Чекання зворотного 
зв'язку може бути виражене як словами ("А що я міг 
поробити? А як би ти  вчинив на моєму місці?"), так і 
жестами, мімікою ( на вас просто можуть очікувально 
подивитися).  Не давайте оцінок. Не давайте порад. 

 
4. Класифікація груп у психології, їхня характеристика 
Групою називають спільність людей, об'єднаних 

численними та різноманітними більш -менш стійкими 
зв'язками.  

Група  –  обмежена в розмірах спільність людей, що 
виділяється із соціального цілого на основі визначених 
ознак (характеру виконуваної діяльності, соціальної або 
класової приналежності, структури, композиції, р івня 
розвитку і т. д).  

 
Особливу увагу у соціально-психологічному 

вивченні груп приділяють взаємостосункам, які в них 
складаються. Міжособистісні стосунки в групі учені 
розглядають в статиці – у тому вигляді, в якому вони 
сформувалися на цей момент часу,  і в динаміці, тобто в 
процесі розвитку. У першому випадку, аналізують 
особливості наявної системи взаємин, в іншому – закони 
їхнього перетворення і розвитку. Ці два підходи часто 
поєднуються, взаємно доповнюють один одного.  

Уперше термін "групова динаміка" використав К. 
Левін у статті "Експерименти в соціальному просторі" 
(1939). Феномен групової динаміки в соціально -
психологічній літературі немає однозначного 
визначення. Учені розглядають групову динаміку як 
сукупність внутрішньогрупових соціально -
психологічних процесів та явищ, що характеризують 
весь цикл життєдіяльності малої групи і його етапи: 
утворення, функціонування, розвиток, стагнацію, регрес, 
розпад. 

Поняття групової динаміки включає в себе п'ять 
основних елементів: цілі групи, норми групи, структура 
групи і проблеми лідерства, фази розвитку групи.  

Групова динаміка має безсумнівний інтерес для 
психології, оскільки, навчившись керувати її 
механізмами, можна розробляти та ефективно 
застосовувати в навчально-виховному процесі 
спеціальні технології формування, розвитку та зміни 
особистості і суспільних форм діяльності, а також 
вирішувати проблеми налагодження міжособистісних 
стосунків у групах.  

 
Групова динаміка – процес створення, 

функціонування та розвитку малих груп.  
Групові взаємини – різноманітні зв’язки, що 

виявляються у формуванні групової згуртованості, 
лідерстві, мотивації й цілеспрямованості у громадській 
діяльності, ухваленні спільних рішень.  

Групова взаємодія – сукупність комунікативних та 
операційних взаємозв’язків людей, необхідних для 
спільної діяльності. 

  
В основу типології  малих груп дослідниками були 

покладені різні принципи: рівень культурного розвитку 
групи, тип структури, завдання і функції, тип контактів 
тощо. Однак загальна прикмета всіх запропонованих 
класифікацій  –  форми життєдіяльності, на підставі чого 
виділяють такі групи.  
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1. Умовні  –  реальні  –  тимчасові.  
–  умовні, куди входять люди, які не мають 

міжособистісних зв'язків, але для яких характерні типові 
особливості (класові, вікові, професійні тощо). Члени 
такої групи не знайомі один з одним, не спілкуються і не 
знаходяться у безпосередньому контакті. Наприклад, 
склад умовної групи старшокласників не залежить від 
гого, чи навчаються вони в одній школі, а також від 
того, юнаки це чси дівчата. Умовне абстрагування 
застосовується, як правило, із статистичною метою;  

–  реальні, члени яких перебувають у більш -менш 
тісному контакті та взаємодії. Така група утворюється 
для виконання певних завдань, існує завдяки процесу 
обміну діяльністю та її результатами, реальній взаємодії 
і спілкуванню; 

–  тимчасові, контакти в яких нетривалі.  
2. Формальні  –  неформальні.  
– формальні (ділові, офіційні) – організаційно 

оформлені. Це групи, які створюються і існують у межах 
офіційно визнаних організацій, їхні цілі зумовлюються 
завданнями, які стоять перед організацією, до якої 
входить дана група. В них є статут, регламент, чітко 
визначені права і обов'язки членів, обов'язкові для 
виконання як усередині групи, так і поза нею;  

–  неформальні (неофіційні), що виникають 
відповідно до симпатій, прихильностей. Ці групи 
створюються поза межами офіційних організацій, цілі і 
завдання цих груп виникають і існують на основі 
особистих інтересів їх учасників і можуть як співпадати, 
так і розходитися з цілями і завданнями офіційних 
організацій. 

3. Первинні  –  вторинні  –  референтні.  
–  первинні, зв'язок між членами яких базується не 

лише на особистих контактах, а й на їхній високій 
емоційній задіяності у справи групи, на високому 
ступені ототожнення кожного члена з усією групою 
(родина, група однолітків, згуртована бригада);  

–  вторинні, організовані для досягнення визначеної 
мети і спираються на схематизовану систему стосунків, 
регульованих правилами (наприклад, колектив 
підприємства); 

– референтні, в яких норми, установки, орієнтації не 
тільки беруться індивідом до уваги, а й стають мотивом 
його поведінки, прикладом для наслідування. Якщо 
референтна група є частиною офіційної малої групи, то 
її називають угрупуванням.  

4. Дифузні  –  асоціації  –  корпорації  –  колективи. 
–  дифузні  –  міжособистісні відносини ще не 

опосередковані змістом спільної діяльності і належність 
до яких не усвідомлюється (наприклад, черга); 

–  групи-асоціації, члени яких усвідомлюють свою 
належність до певної групи, міжособистісні стосунки в 
якій опосередковуються особистісно значущим для 
кожної людини змістом спільної діяльності (наприклад, 
навчальна група, виробнича бригада, спортивна 
команда);  

–  групи-корпорації, міжособистісні стосунки в яких 
опосередковуються особистісно значущим і водночас 
асоціальним (чи навіть антисоціальним) змістом 
діяльності (наприклад, злочинна група);  

–  колективи, тобто групи, в яких міжособистісні 
стосунки опосередковуються особистісно значущим і 
суспільно бажаним змістом групової діяльності.  

 
Велика група  –  кількісно обмежена спільність 

людей, виділена за певними соціальними ознаками 
(клас, нація, прошарок), або реальна, значна за 
розмірами та складноорганізована спільність людей", 
поєднана спільною діяльністю (певна організація).  

Під малими групами  розуміють відносно стійке, 
нечисленне за складом, пов'язане спільною метою 
об'єднання людей, у якому здійснюється безпосередній 
контакт між його членами. Усі, хто належить до них, 
знають один одного особисто і спілкуються між собою в 
процесі досягнення тієї чи іншої мети. Кількість членів 
малої групи, природно, не може бути менша від двох і 
не повинна перебільшувати 30-40 осіб. 

Взаємини в малих групах, зазвичай, жорстко не 
регламентовані. У процесі внутрішньогрупової взаємодії 

одні члени групи можуть надавати перевагу іншим, що 
виявляється у тіснішому спілкуванні; їхні комунікативні 
контакти забарвлені переважно позитивними емоціями й 
існують на особистісній чи діловій основі. Таке 
об'єднання називають первинним колом спілкування, або 
мікро-групою. Емпіричний досвід показує, що склад 
такого об'єднання не перевищує 2 -7 осіб. Члени таких 
об'єднань водночас лишаються і членами малої групи та 
більш чи менш тісно взаємодіють з рештою її учасників.  

 
5. Рівні соціально-психологічного розвитку групи 
Психологічні дослідження міжобистісних стосунків 

у групах та особливості їхнього функціонування (Л.І. 
Уманський, К.К. Платонов, О.В. Скрипченко та ін.)  
дають змогу виокремити три види груп залежно від 
рівня згуртованості їхніх членів. Перший рівень 
згуртованості – дифузна група (за іншою термінологією 
– конгломерат). Вона майже не згуртована; існує 
найчастіше короткий час, склад членів – випадковий; 
домінують найпростіші взаємини за типом симпатій -
антипатій. Мету функціонування такої групи точніше 
назвати не спільною, а однаковою, бо для її досягнення, 
зазвичай, не вимагається тісної інтеграції та взаємодії 
(напр., черга за квитками в кіно, на концерт). У членів  
дифузної групи практично завжди відсутня єдність 
глибинної мотивації діяльності. Один купує квитки на 
концерт, бо любить мистецтво, інший – щоб якось згаяти 
вільний час тощо. 

Другий рівень згуртованості – асоціація (за іншою 
термінологією – кооперація). Група згуртована, має 
постійний основний склад, існує протягом відносно 
тривалого часу. В ній наявні як стосунки типу симпатій -
антипатій, так і ділові; практично завжди існує 
міжособистісний рольовий розподіл, який допомагає 
ефективніше здійснювати спільну діяльність. 
Міжособистісні стосунки в такій групі опосередковані 
особистісно значущим для кожного її члена змістом 
групової діяльності.  

Головна особливість асоціації (кооперації) полягає в 
тому, що її члени мають спільну мету, досягнення якої 
постійно вимагає тісної інтеграції та взаємодії (напр., 
функціонування творчої групи вчених, яка вирішує ту чи 
іншу складну наукову проблему).  

Мотивація основного виду діяльності у членів 
асоціації (кооперації) збігається далеко не завжди. 
Скажімо, у шкільному класі  одні учні добре вчаться, 
тому що їх цікавлять знання і приваблює передусім 
евристичний аспект навчання, інші - тому що планують 
вступати до вищого навчального закладу, треті – через 
примус з боку батьків. Зрозуміло, що така група 
прагнутиме досягти поставленої мети - отримати хороші 
знання, проте розбіжності в глибинній особистісній мо -
тивації не дадуть змоги досягти найвищого рівня 
групової згуртованості з причини надто великих 
відмінностей у силі і якості емоційної стимуляції в 
основному виді діяльності - навчанні. 

Третій рівень згуртованості – найвищий. У 
традиційній термінології – колектив (за A.B. 
Петровським). У такій групі міжособистісні взаємини 
опосередковуються особистісно значущим і суспільно 
цінним змістом групової діяльності. Колектив має всі ті 
ознаки, що й асоціація, але найвищий рівень 
згуртованості забезпечується домінуванням збігу 
суспільно значущої (просоціальної) мотивації членів 
групи з основного виду діяльності.  

До третього рівня згуртованості належить і 
корпорація – високо-організована група, яку відрізняють 
замкнутість на власних групових інтересах, максимальна 
централізація та авторитарність керівництва. Часто така 
група протиставляє себе іншим соціальним спільностям, 
виходячи з вузькокорпоративних інтересів. До таких 
груп можна віднести об'єднання підприємств-
монополістів, кримінальні об'єднання, секти з 
антигуманною, антилюдяною спрямованістю тощо.  

 
Колектив  –  група людей, об'єднаних спільними 

цілями і завданнями, досягнутими в процесі їхньої 
спільної соціально значущої діяльності.  
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Групові процеси в колективі ієрархізовані й 
утворюють багаторівневу структуру, ядром якої є 
спільна діяльність, обумовлена особистісними і 
соціально значущими цілями.  

"Колективоутворення"  як процес переходу групи 
до більш високого рівня розвитку  обов'язково 
супроводжується низкою соціально-психологічних 
феноменів: 

–   підвищенням згуртованості та єдності колективу;  
–  формуванням колективістських форм поведінки та 

стосунків; 
–  ототожненням себе як члена колективу;  
–  орієнтацією на визнані колективом досягнення, 

норми поведінки та спілкування  
 
Психологічні феномени колективу:  
1. Колективістське самовизначення –  особистість 

приймає позицію групи, виходячи з своїх переконань, 
принципів, ідеалів, мети спільної діяльності.  

2. Групова згуртованість  показує ступінь 
прихильності до групи її членів.  Показники 
згуртованості:  

–  рівень взаємної симпатії  в міжособистійних 
стосунках ( чим більше членів групи подобається одне 
одному, тим більша її згуртованість);  

–  кількість людей, які задоволені своїм пере-
буванням в групі . 

3. Емоційна ідентифікація  –  процес ототожнення 
себе з іншими членами колективу або з колективом в 
цілому, співчуття, емпатія.  

4. Еталонність (референтність)  –  виражається в 
тому, що кожний член колективу вважає, що саме цей 
колектив є для нього прийнятним.  

Колективістська поведінка  людини узгоджується з 
діями колективу, спрямована на їх підтримку.  

 
6. Взаємовпливи в групі. Вплив групи на 

особистість та особистості на групу  
 
Взаємостосунки особистості  у групі  
Особливу увагу, у соціально-психологічному 

вивченні груп і колективів приділяють взаємостосункам 
їх членів. У процесі розвитку групи взаємини в ній 
закономірно змінюються. На початковому етапі 
групового розвитку вони бувають відносно безликі, за 
несприятливих умов можуть ставати конфліктними, а за 
сприятливих –  перетворюватися в колективістські. Усе 
це відбувається за порівняно короткий час, протягом 
якого самі індивіди, що утворюють групу, не можуть 
змінитися як особистості.  

У кожної людини є свої позитивні і негативні риси, 
особливі переваги і недоліки. Те, якою стороною, 
негативною чи позитивною, вона виступає у взаєминах з 
людьми, залежить від цих людей і соціального оточення, 
від особливостей групи, в яку вона включена у цей 
момент часу. Іншими словами, поведінка людини в групі 
визначається не лише її особистісними рисами, й 
особливостями групи.  

Помічено таку закономірність: що ближче за рівнем 
свого розвитку група перебуває до колективу, то 
сприятливіші умови вона створює для вияву кращих 
сторін особистості і гальмування того, що в ній є 
гіршого. І навпаки, що ближче у своєму розвитку група 
перебуває до корпорації, то більше можливостей вона 
виявляє для вияву в системі взаємостосунків гірших 
сторін особистості з одночасним гальмуванням кращих 
особистісних спрямувань.  

Досліджуючи малі групи, психологи часто 
переконувалися в тому, що пізнання психологічних 
закономірностей взаємодії і взаємостосунків людей дає 
змогу підвищити ефективність групової роботи. 
Соціально-психологічні характеристики групи можна 
розділити на два класи: формальні, ті що описують 
структуру, способи організації спільної діяльності і 
спілкування людей, та змістові, які безпосередньо 
відображають взаємостосунки в цій групі: норми, 
ціннісні орієнтації, ролі, статуси,  внутрішні настанови, 
лідерство /…/ 

Суттєве значення для успішної роботи групи мають і 
особистісні стосунки, що в ній склалися. Взаємні 
симпатії та антипатії, інтенсивність та емоційний фон 
міжособистісних контактів, інші форми взаємодії і вза -
ємостосунків по-різному відображаються на 
ефективності групової роботи. Позитивні емоційні 
взаємини членів групи найчастіше сприяють їхній 
успішній спільній роботі. Однак у групах різного рівня 
соціально-психологічної зрілості ці взаємостосунки 
виявляють себе по-різному. При виконанні порівняно 
простих завдань, які є звичними для членів групи і не 
вимагають від них великих спільних зусиль, не 
викликають емоційної напруги, особисті взаємини 
істотно не впливають на результати групової роботи. 
Якщо ж групі потрібно виконати незвичні завдання, що 
вимагають складних, узгоджених дій, скоординованих 
зусиль, які породжують підвищену емоційну напругу, то 
краще в роботі виявляють себе більш розвинуті у 
соціально-психологічному плані групи.  

Успіх роботи групи залежить і від організації її 
діяльності. Існує декілька форм організації:  

–  колективно-кооперативна, основана на тісній 
взаємодії і взаємозалежності учасників групи в роботі;  

–  індивідуальна, що базується на самостійній роботі 
кожного; 

–  скоординована, при якій кожний працює 
самостійно, але співвідносить процес і результати своєї 
роботи з діяльністю інших учасників групи.  

Вибір тієї чи іншої форми організації спільної праці 
зумовлений двома чинниками: завданнями, які стоять 
перед групою і рівнем її соціально-психологічної 
зрілості. Здебільшого, за винятком деяких 
індивідуально-складних, творчих видів праці, перевагу 
віддають колективно-кооперативній формі організації 
спільної діяльності. Вона володіє потенційно 
максимальним ефектом, тобто найкраще мобілізує 
інтелектуальні, емоційні та фізичні ресурси членів 
групи, поліпшує можливості сприйняття, опрацювання 
інформації і прийняття оптимальних рішень. Ця форма 
організації роботи найкраще попереджує і можливість 
появи помилкових рішень. При складній творчій роботі 
перевагу мають індивідуальна і скоординована форми 
організації спільної діяльності, епізодично поєднувані з 
колективно-кооперативною формою організації праці  
/…/ 

Група здійснює істотний вплив на психіку і 
поведінку індивіда. Частина особистих змін, 
породжених психологічним впливом групи зникає, як 
тільки людина виходить із сфери впливу групи, інші 
продовжують існувати і при певних умовах, 
закріплюючись, перетворюються в особистісні риси.  

Пізнаючи інших людей, суб'єкт пізнає і самого себе, 
формується як особистість. Школяр, оцінюючи 
успішність товаришів у навчанні, не може не 
порівнювати її з власними успіхами і здібностями; 
оцінюючи доброзичливість чи недоброзичливість у 
взаєминах однокласників, намагатиметься зробити 
висновок щодо власних рис характеру. Залежно від своїх 
ціннісних орієнтацій він прагнутиме коригувати по -
ведінку в стосунках з іншими. Тому важливе значення в 
міжособистісних стосунках має соціально-психологічна 
ідентифікація – уміння зрозуміти іншу людину, 
уподібнивши себе їй, тобто вміння стати на її позицію 
(децентрація). Це допомагає краще зрозуміти партнера зі 
взаємодії.  

Зміст міжособистісного сприймання обов'язково 
включає в себе інтерпретацію поведінки іншої людини. 
В буденному житті суб'єкту, зазвичай, не вистачає 
інформації про мотиви дій і вчинків тих, хто навколо, і 
тоді він вдається до приписування (атрибуції) причин їх-
ньої поведінки. Приписування здійснюється або на 
основі подібності поведінки партнера зі спілкування з 
якимось іншим зразком з минулого досвіду суб'єкта 
сприймання, або на основі аналізу власних мотив ів, 
відповідних конкретній ситуації. У такому разі може 
діяти механізм ідентифікації. 

Знання педагогом змісту та механізмів 
міжособистісного сприймання значною мірою полегшує 
йому налагодження комунікативних контактів зі своїми 
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вихованцями і допомагає ефективніше коригувати в 
бажаному напрямі навчально-виховний процес.  

Отже, можна з деякими застереженнями прийняти 
положення, що людина як особистість є продукт, 
результат численних групових впливів. Майже все, за 
винятком генетичних особливостей, у її психіці і 
поведінці складається і закріплюється під впливом 
участі в діяльності різних малих (сім'я, клас) і великих 
(суспільство) груп. Кожна із значущих (референтних) 
соціальних груп робить свій внесок у психіку і 
поведінку особистості, який не є однозначно  позитивним 
чи негативним, про що свідчить наявність у різних 
людей індивідуальних переваг і недоліків.  

Майже кожній людині є чому навчитися в інших 
людей, однак лише постійне спілкування індивіда з 
більш розвиненими, ніж він сам, особистостями, які 
володіють широким спектром знань, умінь і навичок, 
забезпечить йому можливість залучення до відповідних 
духовних цінностей.  

Тільки через пряме спілкування і особисті контакти 
в групах одні люди передають іншим свій життєвий 
досвід. Усе, чим володіє сучасна людина, – від 
елементарних гігієнічних навичок і володіння мовою до 
моральних цінностей та здатності до різних видів 
діяльності, вона бере від інших людей. У що більшу 
кількість різних за рівнем розвитку і психологічними 
характеристиками груп у процесі своєї життєдіяльності 
входив індивід як активний їхній учасник, то більше у 
нього можливостей для набуття і вияву різноманітних 
особистісних якостей і властивостей. Особливо це 
стосується вищої духовної культури, яка передається від 
людини до людини тільки в результаті навчання і 
виховання, через безпосереднє міжособистісно -групове 
спілкування.  

На психологію індивіда група впливає через систему 
відносин, яка в ній склалася, зокрема, через стосунки 
(взаємини) цього індивіда з рештою учасників групи. 
Групові взаємини  виникають і здійснюються між 
членами групи під час їхніх контактів. Вони можуть 
стосуватися предметної діяльності членів групи, 
організаційної структури групової діяльності, 
міжособистісного спілкування. Об'єднувальним 
чинником групових взаємин є мета предметної 
діяльності групи, суспільно-ціннісні та особистісно 
значущі питання спільної життєдіяльності. Оскільки в 
різних відносинах індивіди проявляють як "позитивні" 
так і "негативні" риси, то для забезпечення переважно 
позитивного впливу групи на особистість важливо 
забезпечити сприятливі міжособистісні стосунки в групі 
(сім'ї, класі, школі та ін.)  

Важливим чинником індивідуального психічного 
розвитку людини є її знання про саму себе, які вона 
може отримати лише від інших людей у процесі 
безпосереднього спілкування з ними. Група і люди, що її 
утворюють, є для індивіда своєрідним дзеркалом, кожне 
з яких по-своєму відображає його "Я". Точність, глибина 
відображення якостей особистості в групі прямо 
залежить від інтенсивності, відкритості, різнобічності 
спілкування цієї особистості з іншими членами групи.  

Отже, для розвитку і формування індивіда як 
особистості група є незамінною. Те саме, але більшою 
мірою, стосується високорозвиненої групи – колективу, 
який в діяльності і розвитку кожної конкретної людини 
відіграє позитивну роль (A.C. Макаренко, В.О. 
Сухомлинський). Однак свою позитивну роль у розвитку 
особистості колектив реалізує лише тоді, коли 
психологічна і педагогічна теорія та практика колективу 
не стає предметом політичних маніпуляцій  та ідеологіч-
них вивертів (P.C. Немов).  

 
Позитивний вплив групи на індивіда  

 
Відомо, що група впливає на психологію й поведінку 

індивіда. Частина змін, породжуваних психологічним 
впливом групи, зникає, як тільки-но людина виходить зі 
сфери впливу групи, інші зміни продовжують 
зберігатися,  помітно впливаючи на особистість й 
перетворюючись за певних умов в особистісні риси й 
форми соціальної поведінки.  

Факти, що свідчать про позитивний вплив групи на 
індивіда. 

1. У групі індивід зустрічається з людьми, які є для 
нього основним джерелом культури.  

2. Стосунки між людьми, що складаються в групах, 
несуть у собі позитивні соціальні норми й ціннісні 
орієнтації, які засвоюються особистістю.  

3. Група є місцем, де індивід засвоює й удосконалює 
свої комунікативні вміння й навички. 

4. Від учасників різних груп індивід одержує 
інформацію, яка дозволяє йому правильно сприймати й 
оцінювати себе, зберігати й зміцнювати все позитивне у 
своїй особистості, позбуватися від негативного.  

5. Група надає індивіду систему позитивних  
емоційних підкріплень, необхідних для його розвитку.  

6. Постійне спілкування індивіда з більше 
розвиненими, ніж він, особистостями, які володіють 
цінними знаннями, уміннями й навичками, забезпечує 
йому можливість прилучення до відповідних знань і 
духовних цінностей. Майже кожній людині є чому 
навчитися в інших людей, і практично в кожній 
соціальній групі вона зустрічає таких людей.  

7. Тільки через пряме спілкування й особисті 
контакти з іншими людьми в соціальних групах одні 
люди передають іншим свій життєвий досвід. Цей досвід 
містить у собі практично все людське в сучасній людині, 
починаючи з елементарних гігієнічних навичок і 
користування мовою й завершуючи моральними 
цінностями й здібностями до різних видів діяльності.  

8. Ніде, крім групи, людина не в змозі засвоїти мову 
й навчитися користуватися нею. Дитина навчається 
розмовляти тільки завдяки тому,  що всі в родині, де 
вона народилася, говорять рідною мовою. І не просто 
говорять, а постійно звертаються до неї, вимагають 
відповідної реакції й усіляко її заохочують. 
Стимулювання мовного розвитку індивіда з боку групи 
відбувається й далі. Установлено, що між рівнем 
володіння мовою й участю індивіда в діяльності різних 
груп існує пряма залежність.  

 
Негативний вплив групи на особистість  

Причини знеособлювання  (деіндивідуалізації), а 
також її психологічні й поведінкові наслідки.  

Ситуаційні причини деіндивідуалізації:  
– анонімність; 
– високий рівень емоційної збудженості;  
– зосередженість уваги людини не на власній 

поведінці, а на тому, що відбувається навколо.  
Соціально-психологічні стани, що призводять до 

посилення деіндивідуалізації, яка вже виникла в силу 
зазначених вище причин: 

–  висока згуртованість групи, у якій виявився 
індивід, її єдність; 

–  знижений рівень самосвідомості й самоконтролю 
індивіда. 

Наслідки деіндивідуалізації: 
– вияв імпульсивності поведінки;  
– зросла чутливість до зовнішніх впливів;  
– підвищена реактивність; 
– нездатність керувати  власну поведінку;  
–  знижений інтерес до оцінок оточуючих людей;  
–  нездатність виважено оцінювати й розумно 

планувати поведінку.  
 

Референтні групи й особистість  
Часто в літературі зустрічається й розподіл малих 

груп на групи членства та референтні групи. Підґрунтям 
для такої класифікації є ступінь значимості групи для 
окремого індивіда з погляду його орієнтації на групові 
норми, рівень впливу групи на систему особистісних 
установок. Якщо група є лише місцем “перебування” 
індивіда в соціальному середовищі, а її цінності й 
установки не інтеріоризуються ним, то йдеться про 
групи членства. В іншому випадку, коли людина 
повністю поділяє групові норми та цінності, 
співвідносить із групою свої установки, ми маємо 
справу із референтною групою, причому в такому 
випадку зовсім не обов'язково, щоб людина формально 
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була членом такої групи (О.В. Волянська, A.M. 
Ніколаєвська).  

Референтна група виконує загалом дві функції: 
нормативну і порівняльну. Нормативна функція 
виявляється в мотивуючому впливі референтної групи, 
що виступає джерелом норм поведінки, соціальних 
установок і ціннісних орієнтації індивіда. Порівняльна 
функція референтної групи виявляється в перцептивних 
процесах.  

 
Референтна (еталонна) група – це група, погляди, 

норми та цінності якої є зразком, еталоном для 
особистості, і за ними вона формує свої життєві ідеали, 
звіряє дії та вчинки. Особистість може бути членом 
групи, яка водночас постає для неї як референтна. За 
цих умов гармонізуються стосунки з групою, 
створюються психологічно комфортні умови для 
успішного розвитку особистості в певному напрямі. У 
школяра може бути кілька референтних груп, і не 
завжди нею є колектив класу. Найкраще для виховання, 
коли референтною є формальна група.  

Значущість нових референтних груп особливо 
зростає у підлітків. Референтна група підлітка 
складається з його ровесників, саме з ними він 
проводить більшу частину часу. Ізольовані групи 
однолітків у підлітковому віці набувають більшої 
стійкості, стосунки в  них починають підкорятися більш 
суворим правилам. Спільність інтересів  і проблем, які 
хвилюють підлітків, можливість відкрито їх 
обговорювати,  робить атмосферу в таких  групах більш 
привабливою для школярів.  

Референтна група може бути реальною або уявною. 
Коли підростаюча особистість пов'язує свої норми лише 
з уявною групою, то може виникнути небезпека 
однобічного її розвитку, тому що зворотній зв'язок 
відсутній. Важливо, щоб референтна група була не лише 
реальною, а й мала соціальне спрямування. Так, у 
підлітків-правопорушників, як правило, клас не був 
референтною групою. Слід запобігати створенню 
референтних груп людей з низьким рівнем вихованості.  

Іноді у людини дві чи більше референтних груп. Це 
добре, тому що особа, як правило, збагачується в цих 
об'єднаннях. За умови, якщо референтні групи 
суперечать одна одній, виникає конфлікт, який може 
закінчитися втратою певної референтної групи. 
Наприклад, батьки не схвалюють проведення вільного 
часу своєї дитини-підлітка у компанії однолітків, 
вважаючи, що таке спілкування - марна трата часу, яка 
"до добра не доводить". Загострення стосунків в такому 
випадку призведе до відходу підлітка від сім'ї або від 
компанії.  Слід також зазначити, що референтність 
сприяє цілісності та стабільності малої групи.   

 
Активний пошук підлітком своєї референтної групи 

стимулюється прагненням самоствердженням, 
демонстративністю, потребою в наявності аудиторії, 
друзів, які визнають його “дорослість” і рівноправність. 
Деякий час референта група може існувати лише в уяві 
підлітка. Саме взаємовідносини підлітка з референтною 
групою і утворюють стрижневу характеристику 
соціальної системи його розвитку.  

   
Роль референтної групи й учнівського колективу 

у формуванні особистості  
 Особливості впливу колективу на формування 

особистості полягають у наступному:  
– у колективі створюються найсприятливіші умови 

для різнобічного розвитку школяра, на конкретного 
школяра можна впливати не прямо, а через колектив; на 
ставлення дітей одне до одного впливає спосіб 
організації спільної діяльності.    Учитель повинен по-
ступово переходити від прямого педагогічного впливу 
до впливу через клас, реалізуючи принцип паралельного 
педагогічного впливу (А.С. Макаренко) ; 

– соціально-психологічними механізмами  впливу 
ровесників на учня є психічне зараження, ідентифікація, 
наслідування, емпатія;  

– характер і сила впливу класу на особистість 
залежать від рівня його розвитку:  чим він вищий, тим 

позитивніший вплив. Групи високого рівня розвитку 
характеризують висока єдність, комунікативність, 
відповідальність. Об'єднані в них учні також виявляють 
відповідальність, стриманість, комунікативність та ін. ; 

– найбільший вплив на учня мають референтні гру-
пи. Розвиток особистості школяра залежить від того, на-
скільки клас є для нього референтною групою. В умовах 
класу, референтної групи школяр задовольняє свої 
потреби в самоствердженні, самовираженні, визнанні;   

– спілкування у групі є й орієнтиром для поведінки 
учня, за яким він постійно звіряє те, що робить, з тим, 
чого очікують від нього інші ; 

– колектив ефективно впливає на особистість, якщо 
рівень її домагань відповідає реальному становищу в 
групі, а його цілі, завдання є зрозумілими, доступними і 
прийнятними для всіх, хто до неї належить;  

– клас впливає на учня через систему 
відповідальності та соціальних санкцій (схвалення за 
успіх або покарання за невдачі у спільній діяльності);  

– у групах із низьким рівнем розвитку індивід 
вважає успіх тільки своєю заслугою, а невдачу –  
результатом чиїхось прорахунків, у високорозвинених 
групах успіх оцінюється адекватно ; 

– за наявних розбіжностей між індивідуальними 
цінностями і цінностями класу виникає конфлікт, в 
одних індивідів він породжує конформістську поведінку, 
а в інших – прагнення діяти відповідно до своїх  
переконань; 

– особливо впливають на клас, на окремих учнів 
лідери; 

– спілкуючись із ровесниками, учні обмінюються 
різноманітною інформацією, думками, переживаннями, 
поглядами на духовні та матеріальні цінності, 
виробляють ставлення один до одного (повагу, довіру, 
доброзичливість, співчуття, готовність допомогти або 
негативне ставлення). Судження, оцінки однокласників 
формують у них адекватну самооцінку, норми 
поведінки, інтереси, впливають на усвідомлення цілей  

 
Проблема конформізму і нонконформізму  

 
Конформізмом називається усвідомлена соціальна 

поведінка людини, при якій вона, будучи під впливом 
(тиском) з боку інших людей і маючи власну думку з 
якому-небудь питання, відкрито її не заявляє й не 
відстоює, а з міркувань особистої  вигоди приймає думку 
тих, хто чинить на неї вплив (тих людей, від яких у цей 
момент часу вона залежить).  

Зовнішня конформність – демонстративне прийняття 
точки зору групи з метою заслужити її схвальну оцінку, 
а можливо, ухилитись від негативних санкцій.  

Внутрішня конформність – дійсне перетворення 
своїх поглядів як результат прийняття позицій оточення, 
що є більш обґрунтованою та об'єктивною.  

Нонконформізм – прагнення діяти всупереч позиції 
більшості, за будь-яку ціну відстоюючи протилежні  
погляди  

 
Закономірності прояву конформізму  (С.Аш).  
1. Якщо завдання, розв'язуване людиною, або 

питання, на яке їй необхідно було відповідати в 
присутності групи, виявлялися складними, то число 
конформних людей значно зростало (ними виявлялася 
абсолютна більшість членів групи).  

2. Якщо членів групи, що відчували на собі груповий 
тиск, підтримував хоча б ще один член групи, то число 
конформних людей, навпаки, істотно зменшувалося.  

3. Ступінь конформізму зростає, якщо завдання,  
розв'язуване людиною, є складним, а вона себе вважає 
некомпетентною.  

4. Вплив групи на індивіда також залежить від її 
значимості для нього. Якщо це референтна група, то 
вона буде чинити на людину більш сильний тиск, і в 
такій групі вона буде поводитися більш конформно, чим 
в індиферентній групі.  

5. Якщо людина залежить від відповідної групи 
(навіть у тому випадку, коли вона не є для нього 
референтної), то під її впливом вона буде схильною 
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поводитися більш конформно, чим під впливом групи, 
від якої дана людина незалежна.  

6. Якщо людину в групі ніхто не підтримує, то вона 
буде більш схильною до конформної поведінки, чим у 
тому випадку, якщо хтось її підтримує, причому чим 
більша “група підтримки”, тим менш конформно буде 
поводитися відповідний індивід.  

7. Схильність до конформної поведінки також 
залежить від положення, яке займає ця людина в групі: 
чим вище її статус, тим менше вона буде схильна 
поводитися конформно, і навпаки.  

8. У згуртованій групі сутужніше протистояти 
груповому тиску, чим у психологічно роз'єднаній групі. 
Це пояснюється тим, що згуртована група здатна чинити 
більш сильний тиск на людину, чим роз'єднана група. В 
останньої опір індивіда груповому тиску підтримується 
певною частиною групи, що разом з ним виступає проти 
тих, хто чинить відповідний психологічний тиск.  

9. Зв'язок вивів конформізму з гендерними 
позиціями носить складний характер. Не можна 
стверджувати, що чоловіки або жінки більше схильні до 
конформізму, чим представники протилежної статі. 
Багато чого залежить від положення чоловіка й жінки у 
відповідному суспільстві, а також від змісту того 
питання, у відношенні якого виявляється конформна 
поведінка.  

10. Схильність або не схильність поводитися 
конформно залежить від індивідуальних, особистісних 
особливостей людини. Люди із сильною волею менш 
схильні поводитися конформно, ніж  люди зі слабкою 
волею. Те ж саме можна говорити про людей з високою 
самооцінкою, розвиненим інтелектом, високорозвиненим 
мотивом досягнення успіхів, влади: такі люди, швидше 
за все, будуть менш схильні до конформізму, ніж ті, у 
яких відповідні властивості  є слаборозвиненими. Люди з 
так званими “сильними” рисами характеру будуть 
поводитися менш конформно, ніж люди зі слабким 
характером. Взагалі, схильними до конформізму є 
особистості, які більшою мірою піддаються 
психологічному впливу інших людей.  

11. Тенденція конформної поведінки залежить також 
від культури. Є такі культури, в яких у дітей 
виховується безумовна слухняність, а серед дорослих 
людей культивується беззаперечне підпорядкування 
авторитетам. Зрозуміло, що середньостатистична 
людина в таких культурах буде більше схильною до 
конформізму, ніж людина, вихована в культурі, де 
цінуються самостійність і незалежність.  
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Тема:  ТЕМПЕРАМЕНТ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
1. Поняття про темперамент.   
2. Фізіологічна основа темпераменту та характеристика чотирьох основних типів нервової системи за І. Павловим.  
3. Властивості темпераменту та психологічні особливості типів темперменту (холерик, сангвінік, флегматик, 

меланхолік) 
4. Урахування  особливостей вищої нервової діяльності учнів  у навчальному процесі  
5. Урахування вчителем особливостей вищої нервової діяльності учнів у вихованні  
 

Теми  ІНДЗ 
 
1. Темперамент як сукупність індивідуальних проявів динаміки психічної діяльності людей.  
2. Історія розвитку та становлення вчення про темперамент.  
3. Конституційні  теорії темпераменту (Кречмер, Шелдон, Сіге).  
4. Характеристика   типів   темпераменту  за   Б. М.Тепловим, В. Д. Небиліциним.  
5. Особистість і темперамент: проблеми виховання, навчання і професійної діяльності.  
6. Вплив типу темпераменту на формування екстравертованих чи інтровертованих поведінкових характеристик 

людини. 
7. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль та ефективність діяльності людини  
8. Особливості виховання і навчання дітей різного віку залежно від типу темпераменту.  
 
Основні поняття: темперамент, динамічність, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, пластичність, лабільність, 

сензитивність, реактивність, активність, темп реакцій, емоційна збудливість, резистентність.  
 
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Папка І.1. Поняття про темперамент  

Файл 1.  
Дайте визначення темпераменту  
Охарактеризуйте основні сфери прояву темпераменту  

Крок 1.  Виберіть правильні відповіді. Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Темперамент – це: а) індивідуальні особливості поведінки особистості ; б) індивідуально своєрідна, природно 
обумовлена сукупність динамічних проявів психіки;  в) індивідуальне поєднання існуючих властивостей особистості, що 
визначають ставлення до навколишнього світу ; г) індивідуально-типологічні властивості людини, які виявляються в 
діяльності та є умовою її успішності ; д) вроджені форми поведінки, які виявляються в динаміці, тонусі та врівноваженості 
реакцій на життєві впливи  

 
Крок 2.   
Виберіть із поданого переліку слів ті, які стосуються темпераменту.  
Працьовитість, наполегливість, свідомість, неврівноваженість, музикальність, кмітливість, сензитивність, 

реактивність, екстравертність, запальність, агресивність, емоційність, педантичність, вимогливість, принциповість, 
швидке переключення уваги, гострота зору, геніальність, сила емоційної р еакції, багатство міміки, глибина почуттів.  

 
Крок 3.   
Які з наведених прикметників слугують для опису рухової сфери темпе раменту, а які  – для характеристики емоційної 

сфери темпераменту.  
Швидкий, рухливий, живий, різкий, запальний, млявий, імпуль сивний, чуттєвий, життєрадісний, повільний, 

енергетичний, стрімкий, загальмований, вразливий.  
 

Папка І.2. Фізіологічна основа темпераменту та характеристика чотирьох основних типів нервової системи за 

І. Павловим. 

Файл 1.  
Охарактеризуйте фізіологічні основи темпераменту (тип вищої нервової діяльності). 
Які поєднання властивостей вищої нервової діяльності І. Павлов зробив основними стосовно поділу темпераментів на 

типи? 
Дайте характеристику основим властивостям нервової системи:  сила / слабкість нервових процесів збудження і 

гальмування;  рухливість / інертність;  врівноваженість / неврівноваженість  процесів збудження і гальмування.  
 
Крок 1.   
Про який тип темпераменту писав І.П. Павлов: "…у більшості випадків виключно бойовий тип, а не тип повсякденного 

життя з усіма його випадковостями і вимогами. Але як сильний тип,  він усе ж здатний дисциплінуватися, більшою мірою 
поліпшуючи своє спочатку недостатнє гальмування".  

 

Папка І.3. Властивості темпераменту та психологічні особливості типів темперменту (холерик, сан гвінік, 

флегматик, меланхолік) 
 
Файл 1. Властивості темпераменту  
Якими властивостями перебігу психічної діяльності характеризується темперамент?  
 
Крок 1.  Виберіть правильну відповідь.  
У якому із пунктів  подано основні властивості темпераменту ?  
А  мотиви, дії, цілі, засоби (уміння, навички)  
Б  сенситивність, пластичність, резистентність, реактивність, ригідність, екстраве ртованість та інтровертованість  
В  повнота, цілісність, визначеність, сила 
Г  спрямованість,  система регуляції, психічні процеси, емоційні стани 
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Крок 2.   
Розкрийте основні психологічні властивості темпераменту.  
Установіть відповідність між поняттями та  описовими тлумаченнями їхніх значень.  

Властивості 
темпераменту 

Особливості вияву 

А пластичність  
 
Б сензитивність 
 
В екстраверсія / інтроверсія 
 
Г ригідність 
 
Д лабільність 

1 труднощі (аж до повної нездатності) у зміні наміченої суб'єктом програми 
діяльності та поведінки в умовах, що об'єктивно вимагають її перебудови  
 
2 характеристика індивідуально-психологічних відмінностей людини, крайні 
полюси якої відповідають переважній спрямованості особистості або на світ 
зовнішніх об'єктів, або на явища власного суб'єктивного світу, відповідно  
 
3 характерологічна особливість людини, що виявляється у підвищеній чутли вості 
до подій, які відбуваються з нею 
 
4 швидкість виникнення та протікання процесів збудження і гальмування  
 
5 притаманна нервовій системі властивість змінюватися під дією подразників та 
залишати і зберігати сліди їх впливу  
 
6 супроводжується підвищеною тривожністю, острахом нови х ситуацій, людей, 
усякого роду випробувань  

Відповідь: А___,  Б___,  ___, В___, Г___, Д ___. 
 

Крок 3.  Виберіть правильну відповідь.  
Реактивність – це: а) фіксації  психічної діяльності особистості на оточуючий світ ; б) міра чутливості до явищ 

дійсності;  в) швидкість пристосування до обставин, що змінюються ; г) темп, сила та форма відповіді на зовнішні або 
внутрішні впливи 

 
Крок 4.    
Що мають на увазі, коли про тих чи інших людей говорять: «Спочатку зробить, а потім поду має», «заводиться з 

півоберту»; «Сім раз відміряє, потім відріже», «не розумієш, чи зрадів, чи засмутився».  
 
Крок 5.    
Які з наведених у списку якостей характеризують екстравертний та інтравертний психологічний тип за К. Г. 

Юнгом? 
Ініціативність, некомунікабельність, схильність до самоана лізу, рефлексія, імпульсивність, безтурботність, 

мрійливість, нерозсудливість, соціальна адаптованість, прагматичність, від критість, рухливість, аутизм, смішливість, 
вдумливість, сором'язливість, безцеремонність.  

 
Файл 1. Психологічні особливості типів темпераменту 
Дайте характеристику основним типам темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік .  
 

Крок 1.  Виберіть правильну відповідь.  
Про який тип темпераменту йде мова?  
“Це був чистий розбишака-халамидник. Не було того дня, щоб хто -небудь не жалівся на Федька...Наче біс який сидів 

у хлопцеві! Усі діти як діти – граються, бавляться тихо, лагідно. Федькові ж неодмінно щоб битися, щоб що -небудь 
перевернути догори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці”  (В. Винниченко) . 

А. Холерик. Б. Сангвінік. В. Флегматик.  Г. Меланхолік.  
 

Крок 2.  Виберіть правильну відповідь.  
Про який тип темпераменту йде мова?  
“...вже Василько, –  тихий, сумирний: і в хаті не чуть, і на дворі не видно. Був якийсь задумливий змалку… 

розсудливий… не  засидиться, не заграється ніде. Так і зріс на самоті, сам із собою. Не говіркий був, не смішливий. У кого 
він такий удався!”  (Марко Вовчок)   

А. Холерик. Б. Сангвінік. В. Флегматик.  Г. Меланхолік.  
 
Крок 3.  Виберіть правильну відповідь.  
Про який тип темпераменту йде мова 
“Проворна, моторна, смілива, на річах бойка, без пащековання, а так, тихесенько, звичайненько; та вже її ніхто не 

обдурить, ні заляка, ні зопинить, ні з думки не зіб’є: коли що надумала, так вона вже не подасться, доведе до кінця; та і 
розумненька собі була: від матері набралася...”(Г.  Квітка-Основ’яненко).  

А. Холерик. Б. Сангвінік. В. Флегматик.  Г. Меланхолік.  
 
Файл 1.  
Які особистісні якості  та риси людини  залежать від темпераменту?  
 

Крок 1.  Виберіть правильну відповідь.  
Схожими по параметру емоційності (вразливості) є:  а)  холерик і меланхолік;  б)  холерик і сангвінік;  в)  холерик і 

флегматик;  г)  меланхолік і сангвінік;  д)  сангвінік і флегматик.  
 
Крок 1.  Виберіть правильну відповідь.   
Схожими по параметру  імпульсивності є:  а)  холерик і меланхолік;  б)  холерик і сангвінік;  в)  меланхолік і 

сангвінік;  г)  холерик і флегматик;  д) сангвінік і флегматик.  
 

Папка І.4. Урахування  особливостей вищої нервової діяльності учнів  у навчальному та виховному  процесі 

Файл 1.  
В чому виражаються особливості співвідношення темпераменту і успішної діяльності людини?  
Які особливості освітньої діяльності педагога з учнями зі слаб ким та інертним типом нервової системи?  
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Крок 1. 
Досліджувалися особливості пам'яті учнів ІХ-Х класів. У першій серії дослідів  їм показували впродовж трьох секунд 

листок дерева, який потім потрібно було розпізнати серед десяти пропонованих листків. У другій серії дослідів упродовж 
десяти секунд показували весь набір листків, з яких потрібно було один запам'ятати так, щоб за скла деним потім повним і 
точним описом інша людина могла розпізнати цей листок серед інших листків. Досліди показали, що одні добре 
розпізнавали, але погано описували показуваний матеріал; інші, навпаки, погано розпіз навали і добре описували; треті 
добре описували і добре розпізнавали; четверті робили і те, й інше однаково погано (за М. Борисовою). 

1. Зазначте, який тип нервової системи відповідає першій, другій і тре тій групі досліджуваних.  
2. Чим характеризується кожен з цих типів?  

 
Бліц 
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Темперамент є тільки у людини. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Темперамент дає уявлення про соціальну цінність людини.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Тип нервової системи не тотожний типу темперамен ту. Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Люди з різними темпераментами можут мати однакову соціальну, моральну і духовну цінність  
У меланхоліка переважає схильність до смутку.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Холерик розмірковує мало і діє швидко.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Флегматиком почуття не оволодівають швидко.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Головними ознаками (вимірами) темпераменту є активність та емоційність.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні. 
Темперамент впливає на моторику (рухові прояви) особистост і: рухи, жести, міміку (швидкість, різкість,  амплітуда). 

Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Поведінка інтроверта переважно залежить від внутрішнього світу.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні  
Екстравертована людина більше любить виконувати «живу» роботу.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні  
Люди з проявами ригідності не люблять  змінювати розташ ування меблів у помешканні, предметів на робочому місці.  

Так чи ні? А. Так. Б. Ні  
Тривожна людина намагається уникати життєвих помилок, навіть незначних , наприклад, неодноразово перевіряє 

результати своїх дій.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні  
Людям творчої праці взагалі необхідне добровільне усамітнення.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні  
Оточення, виховні впливи, навіть однакові педагогічні прийоми по-різному, часто протилежно діють на учнів із 

різними темпераментами.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні  
За психологічним змістом властивості темпераменту суттєво відрізняються. Однак усі вони проявляються в ранньому 

дитинстві.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні  
Властивості темпераменту спадкові, стійкі протягом життя, не змінюються або змінюються малопомітно.  Так чи ні? А. 

Так. Б. Ні  
Чим органічніше зв'язаний темперамент із характером, тим гармонійніша, розкутіша людина та її поведінка.  Так чи ні? 

А. Так. Б. Ні  
Ретельна підготовка холерика до роботи компенсує його гарячковість.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні  
Організаторська діяльність є стихією сангвініка. Так чи ні? А.  Так. Б. Ні  

ДОДАТКИ 
 

ТЕМПЕРАМЕНТ 
 

1. Поняття про темперамент 
Темперамент  – це сукупність стійких 

індивідуальних властивостей особистості, які 
виявляються в динаміці психічних реакцій – їх темпі, 
швидкості, ритмі, інтенсивності , які виявляються в 
динаміці, тонусі та врівноваженості реакцій на життєві впливи. 

 
Основні характеристики темпераменту :  

1. Темперамент відображає динамічні особливості 
психіки. 2.  Темперамент має біологічно обумовлену 
вроджену основу, його структура складається з певної 
комбінації властивостей нервової системи.  Темперамент 
є тільки у людини.3. Темперамент розвивається в 
онтогенезі, змінюється протягом життя. Існують певні 
вікові особливості темпераменту. 4.  Існує чотири 
основні типи темпераментту: сангвінік, холерик, 
флегматик, меланхолік. Але і “чистих” типів не існує, 
кожен з них властивий людині у певних межах. Типи 
темпераменту – це узагальнений портрет людини. 5. 
Існує залежність типу темпераменту від типу нервової 
системи, властивостей нервово – психічних процесів 
(сила, рухливість, врівноваженість). 6. Кожен тип 
темпераменту накладає відбиток на поведінку людини, 
але сам по собі не визначає ні цілей діяльності, ні її 
внутрішнього змісту. 7. Темперамент впливає на 
формування характеру і поведінки людини, визначає її 
індивідуальність. Темперамент є об'єднуючою ланкою 
між організмом, особистістю і пізнавальними 
процесами. 8. Темперамент як індивідуальний стиль 
діяльності, має прояв у всіх рисах особистості. 9. 
Темперамент не дає уявлення про соціальну цінність  
людини, немає кращих або гірших темпераментів  – 
кожен має свої переваги й недоліки. 10. Темперамент 
характеризує духовне життя індивіду. Зміст 
темпераменту визначається світоглядом, характером, 

освітою, вихованням людини.  11. Найяскравіше 
темперамент виявляється в емоційному житті та руховій 
сфері. 12. Темперамент істотно впливає на здібності 
людини, визначає профпридатність або 
профнепридатність (шофери, пілоти, космонавти). 
Темперамент визначає ритм, швидкість, реакцію, 
збудливість. 13. Властивості темпераменту значною 
мірою впливають на успішність, індивідуальні 
показники учбової та професійної діяльності. 
Темперамент виявляється в особливостях психічних 
процесів, впливає на швидкість і міцність 
запам'ятовування, протікання операцій мислення, 
стійкість  та переключення уваги. Темперамент впливає 
на можливості, пов'язані з підвищеною працездатністю, 
витривалістю, концентрацією.  

 
2. Фізіологічна основа темпераменту та 

характеристика чотирьох основних типів нервової 
системи за І. Павловим 

Фізіологічна основа темпераменту  –  типи нервової 
системи та вищої нервової діяльності. Поєднання 
різного ступеня сили, врівноваженості та рухливості 
процесів збудження та гальмування дало підставу 
виокремити чотири основні типи нервової  системи (І. П. 
Павлов).  

Одна й та сама властивість нервової системи може 
мати різні психологічні вияви, а отже, різні (позитивні і  
негативні) наслідки для діяльності людини.  
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Зв'язок типів темпераменту  
та типів вищої нервової діяльності  

 
 
 

Холерик   
 
Сангвінік   
 
Флегматик     
 
Меланхолік 

Сильний  
 
Сильний  
 
Сильний  
 
Слабкий 

Неврівнова- 
жений  
Врівнова- 
жений  
Врівнова- 
жений  
Неврівно- 
важений 

Жвавий 
 
Жвавий 
 
Малорухли- 
вий  
 
Інертний 

       
 Основні властивості нервової системи : 
 – сила / слабкість нервових процесів  збудження і 

гальмування  (працездатність клітин головного мозку, 
витривалість індивіда до психічного напруження). 
Сильна нервова система дозволяє довго витримувати 
великі психічні навантаження. Слабка нервова система 
має велику чутливість до зовнішніх впливів, швидко 
перенасичується і виснажується.  

– рухливість / інертність процесів  збудження і 
гальмування.  Рухливість нервових процесів виявляється 
у здатності до швидкого переключення від збудження до 
гальмування і, навпаки, до швидкого включення у нову 
діяльність. Інертність виявляється у повільності 
переключення, переходу від однієї діяльності до іншої.  

– врівноваженість / неврівноваженість  процесів 
збудження і гальмування.  

Врівноваженість дає можливість діяти адекватно 
ситуації, виявляючи терплячість,  витримку, здатність 
стримувати емоції. Якщо переважає збудження, то 
спостерігається імпульсивність поведінки, слабкий 
контроль емоцій. Якщо переважає гальмування, то 
спостерігається інертність, неквапливість, важкість 
налаштування до активних дій.  

 
3. Властивості темпераменту та психологічні 

особливості типів темпераменту (холерик, сангвінік, 
флегматик, меланхолік) 

Основні властивості темпераменту :  
1. Сенситивність – міра чутливості до явищ дійсності, 
що стосуються особистості. Незадоволення потреб в 
одних людей викликають  бурхливі реакції, а інші 
ставляться до них спокійно, байдуже. Висока 
сенситивність виявляється у вразливості, переживаннях 
з приводу  невдач або критики дій. Спостерігається у 
меланхоліків. 2. Реактивність – це реакції особистості 
на подразники, що виявляються в темпі, силі та формі 
відповіді на зовнішні або внутрішні впливи. Вона 
характеризується ступенем мимовільності реакцій, 
імпульсивності. Високий рівень реактивності властивий 
холерикам. За низької реактивності спостерігається 
поміркованість, стриманість, неквапливість. Це 
характерно для флегматиків. 3. Активність – показує, 
наскільки інтенсивно (енергійно) людина впливає на 
зовнішній світ і переборює перешкоди в досягненні 
цілей (наполегливість, цілеспрямованість, зосе -
редженість уваги). 4. Пластичність виявляється в 
швидкому пристосуванні до обставин, що змінюються. 
5. Ригідність – особливість, протилежна пластичності, 
складність або нездатність перебудуватися при 
виконанні завдань, якщо цього потребують обставини . 
6. Екстраверсія, інтроверсія – характеризуються тим, 
від чого переважно залежать реакції та діяльність 
людини. Екстравертованість виявляється у відкритості, 
комунікабельності. Інтроверти полюбляють усамітнення, 
філософствування.  

 
Психологічні особливості  типів темпераменту 
У сучасній психології користуються гіппократовою 

класифікацією типів темпераментів: сангвінік, холерик, 
флегматик і меланхолік. Кожному з цих типів властиві 
своєрідні психологічні особливості.  

Сангвініку властиві досить висока нервово-психічна 
активність, багатство міміки та рухів, емоційність, 
вразливість, лабільність. Сприймає швидко, але 
поверхово. Висока спостережливість. Має гнучку 
зовнішню мову, письмово робить багато помилок. 
Говорить голосно, жестикулює. Виразна міміка. Має 

ораторські здібності, хороший агітатор, але часто форма 
не відповідає змістові (говорить не по суті). Лідер, 
ініціатор. Життєрадісний, комунікабельний.  

Недоліки. Емоційні переживання сангвініка 
здебільшого неглибокі, а його рухливість при 
незадовільних виховних впливах спричинює недостатню 
зосередженість, квапливість, а то й поверховість. Часто 
не завершує справу. Не виконує обіцянки. Людина 
настрою. Добре працює в екстремальних умовах. 
Сангвінікам швидко набридають люди, тому має мало 
справжніх друзів. Не любить тонкої скрупульозної 
роботи. Часто “грає” на публіку. Швидко підпадає під 
вплив інших людей.  

Холерику властиві високий рівень нервово-психічної 
активності та енергії дій, різкість і поривчастість рухів, 
сильна імпульсивність та яскравість емоційних 
переживань. Мислення теоретичне, самостійне, 
критичне, глибоке, але недостатньо гнучке. Любить 
дискутувати, доводить свою точку зору. Швидка мова, 
недоговорює закінчення слів. Дуже реалістичний, ніколи 
не мріє, не фантазує. Людина діла і слова. Дуже 
відповідальний. Хороший оратор, прямолінійний, 
природжений організатор і лідер, має завищену 
самооцінку і рівень домагань. Честолюбний. 
Комунікативний за потребою.   

Недоліки. Недостатня емоційна і рухова 
врівноваженість холерика може виявитися за відсутності 
належного виховання в нестриманості, запальності, 
нездатності контролювати себе в емоціогенних 
обставинах. Схильний до афектів (кричить, свариться). 
Неврівноважений, швидко втомлюється і виснажується. 
Часто виявляє нетерплячість, виступає різко і критично. 
Іноді агресивний, гнівливий. Намагається робити все, 
щоб бути кращим за інших. Довго пам'ятає кривду.  

 Флегматик характеризується порівняно низьким 
рівнем активності поведінки, ускладненням 
переключення, повільністю і спокійністю дій, міміки і 
мовлення, рівними, постійними та глибокими почуттями 
і настроями. Не хвилюється, коли його лають. 
Впевнений у собі, має реальну самооцінку і рівень 
домагань. Вірний у дружбі, закохується на все життя. 
Доброзичливий, рівний у стосунках. Хороший 
виконавець, охайний, точний, скрупульозний. 
Цілеспрямований, витриманий, організований. Витримує 
сильні та тривалі подразники.  

Недоліки. Невдале виховання може сприяти 
формуванню у флегматика таких негативних рис, як 
млявість, збідненість і слабкість емоцій, схильність до 
виконання лише звичних дій. Поганий розподіл і 
переключення уваги. Низький рівень емоційної реакції 
на події. Відсутнє почуття гумору. Недостатня широта 
інтересів (вони вузькі і глибокі). Немає здібностей до 
керівної роботи. Пише краще, ніж розмовляє. 
Одноманітний і невиразний у міміці, інтонації. Важко 
звикає до нових людей і обставин.  

Меланхоліку властиві низький рівень нервово-
психічної активності, стриманість і приглушеність 
моторики та мовлення, значна емоційна реактивність, 
глибина і стійкість почуттів, але слабка їх зовнішня 
вираженість. Мова тиха,  особливо при хвилюванні. 
Добрий. Ласкавий, любить коли йому співчувають. Має 
занижену самооцінку. Відповідальний, намагається бути 
“не гірше за інших”. Радіє, коли його хвалять. Тягнеться 
до сильних особистостей. Тонко розбирається у людях. 
Тонко відчуває  музику, літературу, живопис. Почуття 
виникають повільно, але вражають своєю глибиною і 
силою.  

Недоліки. При недостатньому вихованні у 
меланхоліка можуть розвинутися такі негативні риси, як 
підвищена аж до хворобливості емоційна вразливість, 
замкнутість, відчуженість, схильність до тяжких 
внутрішніх переживань за таких життєвих обставин, які 
на це не заслуговують.  

Темперамент є основою для формування певних 
особистісних рис людини (вразливість, емоційність, 
тривожність, імпульсивність тощо).  

Визначення типу темпераменту за опитувальниками 
та описами за Гіппократом не можна вважати цілком 
коректним. Метод Б. Цуканова дає змогу об'єктивно 
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вимірювати і кількісно визначати тип темпераменту і 
похідні від нього якості людини  

Б. Цуканов  вважає, що представникам різних типів 
темпераменту притаманні «помилки» — відхилення у 
«точності» відтворення заданих інтервалів часу: «чисті» 
холерики «поспішають» і відтворюють часові інтервали 
швидше, їх секунда триває 0,7 сек.; «чисті» сангвініки 
«поспішають» менше, їх секунда — 0,8 сек.; секунда 
«чистих» меланхоліків найточніша — 1,0 сек.; «чисті» 
флегматики «запізнюються» — їх секунда — 1,1 сек. 
Обґрунтований ним п'ятий (середній) тип темпераменту 
– врівноважений (секунда триває 0,9 сек.). 

Існує дуже мало людей із чистим типом темперамен-
ту. Більшість має певний переважальний тип, відповідно 
їх називають холероїдами, сангвіноїдами, флегмато -
їдами, меланхолоїдами, врівноваженими. Серед 100 
людей репрезентативної вибірки 14 належать до холе -
роїдної групи, 44 – сангвіноїдної , 4 – врівноваженої, 29 
– меланхолоїдної, 9 – флегматоїдної.  

 
Представники різних типів темпераменту мають різні 

навантаження на нервову систему. Флегматикам, 
наприклад, протистоїть переважна більшість популяції 
(91%), яка випереджає їх за темпом діяльності, тому 
вони не встигають, опиняються у хронічному цейтноті, 
переживають відповідний стрес.  

Холерикам протистоїть 86% людської спільноти, що 
гальмує їх вроджений швидкий темп життєдіяльності, 
призводить до певної дезорганізації поведінки, 
напруження.  

Для кожної типологічної групи можна визначити 
потенційно шкідливі для здоров'я профілі знань і про -
фесії. Для холериків такими є все, пов'язане з малою 
рухливістю, звуженим колом спілкування, низькою 
енергоємністю (професії бухгалтера, диспетчера, худож -
ника тощо). Найсприятливіші сфери – соціологія, фі-
лологія, менеджмент, хореографія, театр, педагогіка, 
спорт тощо.  

Сангвінікам найбільше вдаються управлінська, 
побутово-обслуговувальна, лінгвістична діяльність. їм 
не підходять позиції підлеглих, керованих.  

Меланхолікам не слід обирати професії, пов'язані з 
надмірною рухливістю, соціальною активністю, публіч -
ним спілкуванням, відповідальністю, конфліктами, – 
професії педагога, актора, менеджера, економіста, юри -
ста, управлінця тощо. їм більше підійдуть «індивіду-
альні», «кабінетні» професії природничо -наукового, 
комп'ютерно-інформаційного,дизайнерського, мистец -
твознавчого, художньо-естетичного профілів, народних 
ремесел. При цьому важливо дотримуватися режиму 
праці і відпочинку.  

Для флегматиків шкідливі «комунікаційні» професії 
– хореографа, менеджера, тренера, водія, лектора тощо. 
Бажано обирати професії історика, археолога, 
архіваріуса, перекладача (письмового, а не розмовного 
плану), мистецтвознавця, кабінетного вченого тощо.  

Найбільше скаржаться на здоров'я флегматики 
(42,8%) і меланхоліки (40,7%), що зумовлено їх психо -
фізіологічними можливостями: слабкістю, чутливістю, 
тривожністю, відлюдністю, схильністю до перевтоми 
(меланхоліки), повільністю, нестачею часу (флегмати -
ки). Впливають також і особливості життєдіяльності 
(високий темп, надмірні навантаження тощо).  

Флегматики і меланхоліки відчувають найбільший 
дискомфорт у сучасному динамічному житті. Холероїди 
і сангвіноїди, маючи найкращі психодинамічні 
передумови для оволодіння сукупністю нівельованих 
діяльностей, у спільній активності з представниками 
інших типологічних груп дещо тренуються, що знижує 
ефективність діяльності. За підвищеної амбіційності це 
породжує стрес дезорганізації (холерики) і стрес незадо -
волених амбіцій (сангвініки).  

Темперамент проявляється не лише у предметній, а й 
у пізнавальній діяльності та спілкуванні. Наприклад, 
екстравертів сильніше стимулює музика. Сангвінік і 
холерик більше, ніж флегматик і меланхолік, схильні до 
сприйняття й опрацювання ймовірної інформації.  
 
 

4. Урахування  особливостей вищої нервової 
діяльності учнів  у навчально-виховному процесі 

 
Урахування вчителем особливостей вищої нервової 

діяльності учнів у навчанні  
Кожен тип нервової системи має свої переваги і 

слабкі сторони. Оптимізація навчально-виховного 
процесу передбачає врахування вчителем таких 
особливостей  вищої нервової діяльності учнів як 
слабкість та  інертність.  

Слабкість нервової системи свідчить про високу 
реактивність, чутливість, низьку працездатність, 
повільність, інертність у роботі, тривкість окремих 
зв'язків та їх систем.  Такі школярі не схильні до ризику, 
всіляко прагнуть уникати невдач (хворобливо реагують 
на них), часто перестраховуються, обирають занадто 
легкі завдання, піддаються переконанню, навіюванню.  

Робота вчителя з учнями, які мають слабку нервову 
систему: 

– надання переваги навчальним ситуаціям, які 
вимагають монотонної роботи  

(розв'язування багатьох однотипних задач, 
виконання кількох подібних вправ);  

– організація діяльності за  схемою, зразком, 
алгоритмом;  

– використання послідовної та планомірної роботи, 
складання відповідних планів;  

– застосування різноманітної наочності (графіків, 
схем, малюнків, діаграм, таблиць);  

– компенсація швидкої втомлюваності частими 
перервами для відпочинку, оптимальною організацією 
діяльності, режимом дня; 

 – запобігання частим відволіканням уваги  
посиленим контролем і перевіркою роботи після її 
виконання; 

 – повільний темп розумової роботи  (ретельна 
попередня підготовка, складанням плану відповіді 
тощо);  

– уникнення ситуацій з несподіваними запитаннями 
та вимогами швидкої відповіді;  

– розбивка великого за обсягом, різноманітного і 
складного матеріалу на частини;  

– перехід до засвоєння нового в роботі лише після 
міцного засвоєння попереднього матеріалу ;  

– формування впевненості у силах і знаннях  учнів, 
обережне оцінювання невдач;  

– піклування про спокійну, доброзичливу обстановку 
в класі без  критики та тиску.  

Школярі із сильною нервовою системою мають 
високий рівень домагань, схильні до ризику та 
перебільшення своїх потенційних можливостей. На 
педагогічні впливи реагують активно, демонструють 
незалежність у поведінці, прагнуть довести свою 
правоту, невдачі приписують обставинам, не люблять 
підкорятися наказам і розпорядженням, у разі 
неприємностей ефективно використовують прийоми 
саморегуляції. Вчитель має толерантно ставитися до 
незалежності таких школярів, аргументувати доцільність 
своїх пропозицій,  турбуватися про збереження у них  
адекватної самооцінки та рівня домагань, створювати 
умови для розвитку креативності.  

Про інертність нервової системи  свідчать великі 
труднощі школяра в роботі із різноманітними за змістом 
і способами розв'язання завданнями, у сприйнятті 
матеріалу, який подається у швидкому темпі, 
переключенні уваги з одного виду діяльності на інший. 
За дефіциту часу ці учні погано справляються з роботою 
навіть тоді, коли добре знають матеріал. Повільність і 
неквапливість характеризують їхні мовлення і рухи.  

Навчальна діяльність учнів з інертною нервовою  
системою характеризується такими позитивними 
особливостями: 1. Здатність працювати довго, не 
відволікаючись на репліки вчителя або однокласника, 
який виконує завдання біля дошки. 2. Високий рівень 
самостійності при виконанні завдань. 3. Збереження 
активності впродовж тривалого часу, активність під час 
здійснення одноманітної роботи. 4. Виконання завдань 
після ретельного вислуховування пояснень учителя. 5. 
Активність у вивченні нового матеріалу, високий 
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розвиток довготривалої пам'яті (краще запам’ятовують). 
6. Уміння на власний розсуд організовувати свою 
діяльність, зосередженість  на виконанні завдання. 7. 
Схильність до планування роботи (навіть письмової), 
надання переваги самостійній роботі порівняно з 
фронтальною.  

 
Урахування вчителем особливостей вищої 

нервової діяльності учнів у вихованні  
 
Холерик. У взаєминах з холериком слід враховувати 

притаманну йому запальність, різкість, нестриманість. 
Доцільно контролювати діяльність холерика як можна 
частіше, критичні зауваження робити обережно, 
вдумливо. Не слід вступати в суперечку з учнем -
холериком, коли він уже, як кажуть, “завівся”. Треба 
дочекатися певного заспокоєння. Запобіганню афектам 
значною мірою сприяє їхня корекція.   Холерики з 
суспільними інтересами ініціативні, енергійні, 
принципові. Там, де відсутнє багатство духовного 
життя, холеричний темперамент часто виявляється 
негативно: в різкості, афективності, нестримності.  

Стратегія: спокійна, врівноважена атмосфера 
соціального оточення, справедлива вимогливість,  
об'єктивне оцінювання (негативну оцінку ставити у 
енергійній формі), сприяння оволодінню прийомами 
саморегуляції, усвідомленню недоліків свого 
темпераменту.  “Ні хвилини спокою” – такий принцип 
підходу до холерика. Необхідно завантажувати холерика 
завданнями та спеціальними дорученнями.  

Сангвінік. Підхід до сангвініка полягає у 
достатньому завантаженні його рухової енергії (ігри, 
доручення, що вимагають швидкої реакції, кмітливості, 
частих переходів від одного виду діяльності до іншого). 
Реалізувати потребу сангвініка у лідерстві, 
наставництві. При відсутності серйозних цілей, 
глибоких думок, творчої діяльності у сангвініка вироб-
ляється поверховість і непостійність.  

Стратегія – шляхом індивідуального контролю 
корегувати поверховість, непосидючість, брак витримки. 
Звертати увагу на цікаві аспекти завдання, безперервно 
ставити нові завдання, щоб активізувати нестійк і 
пізнавальні інтереси сангвініка. Підбадьорювати, 
закликати до подолання труднощів, розповідати про 
подальші перспективи роботи. Заохочувати виявлення 
відповідальності, вимогливості до себе, наполегливості.  
“Довіряй, але перевіряй” – підхід до сангвініка.  

Флегматик. Не підхльостувати, давати більше часу 
на виконання завдань пізнавального характеру. 
Індивідуальний поточний інструктаж для флегматика 
має бути повільнішим і докладнішим. Нові форми 
поведінки у флегматика виробляються повільно, але є 
стійкими.  У залежності від умов в одних випадках у 
флегматика можуть виникнути позитивні риси: 
витримка, глибина думки, посидючість, стійкість уваги. 
В інших умовах у флегматика можуть виявлятися 
млявість і байдужість до оточуючого, лінь і безвілля.  

Стратегія – систематично приділяти увагу, не 
переключати швидко з одного завдання на інше, робити 
установку на мобілізацію всіх сил для виконання 
термінових завдань, привчати стежити за витрачанням 
часу, стимулювати самоконтроль щодо темпу виконання 
намічених дій. Активізувати рухливість флегматика, яка 
тісно пов'язана з суто психічною, через ігри або 

спортивні змагання. Розбудити самолюбство, 
активізувати емоційну сферу, щоб створити необхідне 
вольове напруження.  “Не квап” – таким повинний бути 
підхід до флегматика. Головне – флегматик не може 
працювати за дефіциту часу, йому потрібний 
індивідуальний темп. Флегматика не слід підганяти, він 
сам розрахує свій час і зробить справу.  

Меланхолік.  Зважувати на швидку стомлюваність, 
надавати меланхолікам більше часу для відпочинку, 
опитувати на початку занять. Підтримувати бадьорість 
духу, прагнення до переборення труднощів адаптації. 
Низька оцінка, негативні стимули гальмують 
меланхоліка, дезорганізують його. У нормальних умовах 
життя і при правильному вихованні меланхолік – 
людина глибока, змістовна, відносно добре переносить 
усі життєві явища. Сильний вплив часто викликає у 
меланхоліка гальмівну реакцію.  

Стратегія:  стимулювати меланхоліка шляхом 
систематичного підбадьорювання, навіювання віри у 
власні сили: дати можливість виявити переваги свого 
темпераменту (високу чутливість, акуратність, 
дбайливість, ретельність).  “Не нашкодь” – це девіз для 
меланхоліка.   На меланхоліка не можна кричати, давати 
різкі і жорсткі вказівки, тому що він дуже чутливий до 
слів, інтонацій та дуже ранимий.  

Загальна тактика : завдання педагогів полягає в 
тому, щоб виявити особливості темпераментів учнів і, 
спираючись на позитивні сторони темпераментів, 
допомогти учням переборювати негативні сторони 
динаміки їх поведінки. При цьому необхідно пам'ятати: 
при наявності будь-якого темпераменту можна 
виробити, виховати всі суспільно необхідні, позитивні 
риси особистості й поведінки. Темперамент буде 
надавати лише своєрідність цим рисам. Учитель має 
враховувати, що відмінності за темпераментом – це 
відмінності не за рівнем можливостей психіки учнів, а за 
своєрідністю її вияву.  

Тип темпераменту і виховання  
Темперамент проявляється не лише у предметній, а й 

у пізнавальній діяльності та спілкуванні. Наприклад, 
екстравертів сильніше стимулює музика. Сангвінік і 
холерик більше, ніж флегматик і меланхолік, схильні до 
сприйняття й опрацювання ймовірної інформації.  

Тип темпераменту, як і нервової системи, змінюється 
залежно від умов життя і виховання. У ранньому віці він 
може змінитися у зв'язку з хворобами, особливостями 
харчування, гігієнічними і загальними умовами життя. 
Особливо важливими є умови виховання. Наприклад, за 
несприятливих умов і негативних виховних впливів 
рухливість сангвініка негативно впливає на здатність до 
зосередження, може спричинити невиправдану 
поспішність у діяльності, необґрунтовані вчинки. 
Натомість холерик може виявитися нездатним 
контролювати свої вчинки, емоції. Меланхоліку не 
вистачатиме впевненості у власних силах, активності.  

Можливе також маскування темпераментів — зміна 
індивідуальних особливостей, рис характеру, зви чок і 
навичок поведінки. Наприклад, усвідомлюючи 
відповідальність, холерик замість характерної для нього 
гарячковості може проявити стриманість і самовладання, 
флегматик – рухливість, сангвінік – посидючість, 
меланхолік – комунікабельність. 
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Тема:  ХАРАКТЕР 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
 
1. Поняття про характер. Природна основа та соціальні впливи на формування характеру  
2. Структура  та  характеристика провідних  рис  характеру людини  
3. Основні риси типового характеру  
4. Основні синтетичні властивості позитивного характеру  
5. Акцентуації рис характеру.  
6. Становлення характеру в онтогенезі  

Теми  ІНДЗ 
 
1. Природна основа та соціальні впливи на формування характеру  
2. Вчинок і формування провідних рис характеру особистості.  
3. Основні типи акцентуацій рис характеру. Аналіз їхнього впливу на поведінку і діяльність людини.  
4. Характер, поведінка й учбова діяльність учня.  
5. Вікові особливості та основні умови і механізми формування характеру.  
6. Вплив темпераменту на формування рис характеру особис тості. 
7. Сензитивний період для становлення і розвитку позитивних рис характеру.  
8. Психофізіологічні та соціальні проблеми профілак тики та корекції негативних рис характеру особистості.  
9. Екстравертованість та інтровертованість як прояв певних рис характеру.  
 
Основні поняття: структура характеру, типи характеру, провідні риси характеру, акцентуації рис характеру, мотивація 

досягнень, хіромантія.  
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 
Папка І.1. Поняття про характер 

Файл 1.  
Розкрийте сутність поняття «характер».  
 
Крок 1. Виберіть правильну та повну відповідь 
Характер – це... а) специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми, в процесі яко ї здійснюється обмін 

діяльностями; б) індивідуальне поєднання існуючих властивостей особистості,  що виявляються в її поведінці , вчинках; в) 
індивідуально-психологічні особливості людини, що виступають умовою успішного оволодіння діяльністю; г) 
індивідуально-своєрідна динаміка психіки й поведінки; д) індивідуальне поєднання істотних, стійких властивостей 
особистості, що виражають її ставлення до дійсності (до праці, до інших людей, до самої себе) і виявляються в її 
поведінці, вчинках.   
 

Крок 2. Прокоментуйте  думки давніх філософів  
Аристотель і Платон пропонували визначати характер людини, шукаючи в її зовнішності риси поді бності з якою-

небудь твариною, а потім ототожнюючи її характер, як у східному гороскопі, з характером цієї тварини. Так, за 
Аристотелем, товстий, як у бика, ніс означав лінь, широкий ніс з великими ніздрями, як у свині, – дурість; ніс, як у лева, – 
важливість; волосся тонке, як вовна в кіз, овець і зайців, – боязливість, волосся тверде, як у левів і кабанів, – хоробрість. 
 

Крок 3.  
З числа наведених нижче положень про характер виберіть ті, які най більш повно розкривають поняття «характер». 

Дайте обґрунтування своєї відповіді.  
1) риси характеру виявляються за будь -яких обставин і умов;  
2) риси характеру виявляються лише за відповідних ти пових обставин; 
3) риси характеру – це ставлення особистості до певних сторін дійсності;  
4) риси характеру – це певні способи дій;  
5) у характері виявляються і стосунки особистості, і способи дій, за допомогою яких ці стосунки відбуваються;  
6) характер індивідуально своєрідний;  
7) риси характеру соціально типові й індивідуально своєрідні;  
8) характер – відображення суспільних відносин.  

 
Крок 4.  
Виберіть із наведеного списку поняття, якими можна описати характер.  

1  недбалість 
2  вразливість 
3  працьовитість 

8   комунікабельність  
9   сила емоційної реакції  
10 швидка адаптація 
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4  агресивність 
5  правдивість 
6  скромність 
7  енергійність 

11 швидкість  мислення 
12 воля 
13 повільність 
14 кмітливість 

 

Папка І.2. Структура  та  характеристика провідних  рис  харак теру людини 

Файл 1.  
Розкрийте психологічну структуру характеру.  

 
Крок 1. Знайдіть ПОМИЛКОВо внесений компонент  у класифікацію рис характеру . 
Риси характеру поділяються на:  а) морально-ціннісні; б) емоційно-вольові; в) репродуктивні;  г)  мотиваційні; 
д) інтелектуальні (когнітивно-пізнавальні). 
 
Крок 2. Знайдіть ПОМИЛКОВО внесений компонент  у складові симптомокомплексу рис характеру.  
Структура характеру  виявляється в тому, як людина ставиться: 
а) до інших людей, демонструючи уважливість, принциповість, при хильність, комунікабельність, миролюбність, 

лагідність, альтруїзм, дбайливість, тактовність, коректність або проти лежні риси; 
б) до справ, виявляючи сумлінність, допитливість, ініціативність, рішучість, ретельність, точність, серйозність, ентузі -

азм, зацікавленість або протилежні риси;  
в) до речей, демонструючи при цьому бережливість, економ ність, акуратність, почуття смаку або протилежні риси:  
г) до мозку як органу психіки, іррадіації процесів збудження, контролю таламуса та кори великих півкуль;  
д) до себе, виявляючи розумний егоїзм, упевненість у собі, певне самолюбство, почуття власної гідності чи 

протилежні риси.  
 

Крок 3. 
Дайте характеристику компоненти структури характеру – спрямованість; переконання; розумові риси; емоції; воля; 

темперамент; повнота; цілісність; визначеність; сила  (за С.Д. Максименко).  
 
Файл 2. Характер і інші сторони особистості  
В чому виражаються особливості характеру як психічного феномена?  
Як характер проявляється через діяльність?  
В чому проявляється взаємозв'язок характеру і т емпераменту? 
 

Крок 1.  
Які твердження є правильним?  

1.  Характер – основа темпераменту.  
2.  Між темпераментом і характером 
можливі тимчасові неузгодженості.  
3. Темперамент – основа характеру.  
4. Характер  і темперамент – тотожні. 

 

5. Характер не тотожний темпераменту 
6. Особливості темпераменту можуть заважати розвитку певних рис 
характеру 
7. Темперамент однозначно визначає розвиток характеру  
8. Темперамент відіграє важливу роль у формуванні характеру.  

 

Папка І.3. Основні риси типового характеру  

Файл 1.  
Розкажіть про основні риси типового характеру.  
 

Крок 1.  
Розкрийте суть основних типологій характеру.  
Установіть відповідність між типом характеру та його виявами.  

Тип характеру     Вияви 

А інтровертний тип  
 
Б екстравертний тип 
 
В некерований тип 
 
Г тип неврастенічної акцентуації  
 
Д сензитивний тип 
 
Е демонстративний тип  
 
 

1 імпульсивний, конфліктний, категоричний, підозріливий 
 
2 йому властиві егоцентризм, потреба в постійній увазі до себе, співчутті, 
захопленні ним  
 
3 притаманні жага спілкування та діяльності, балакучість, інколи – 
 поверховість  
 
4 з домінуванням хворобливого самопочуття, дратівливості, підвищеної 
втомлюваності 
 
5 з надмірною чутливістю, лякливістю, сором'язливістю, вразливістю  
 
6 властиві замкненість, труднощі при спілкуванні та налагодженні контактів 
з оточуючими 

Відповідь:  А ___, Б___, В___, Г___, Д___. 

 

Папка І.4. Основні синтетичні властивості позитивного характеру 

Файл 1. 
Охарактеризуйте основні синтетичні властивості позитивного характеру.  

 
Крок 1.  
Вкажіть групу, до складу якої входять  основні синтетичні властивості позитивного  характеру.  
А мотиви, дії, цілі, засоби (уміння, навички)  
Б сенситивність, пластичність, резистентність, реактивність, ригідність   
В повнота, цілісність, визначеність , сила, врівноваженість 
Г спрямованість, мотиви, система регуляції, психічні процеси  
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Крок 2. Вставити пропущені слова  
Якщо людина у домашніх справах дуже наполеглива, енергійна у вирішенні важких питань, а на роботі пасує навіть 

перед незначними труднощами, то це свідчить про таку властивість характеру як _________________. 
 

     Чесна людина, навіть попри неприємні для неї наслідки, у будь -якій ситуації скаже правду. Це свідчить про 
______________ характеру. 

 
Найбільш оптимальне для діяльності й спілкування з людьми, співвідношення стрима ності й активності, вироблена 

рівність поведінки, яка дозволяє, за словами І.П. Павлова, індивіду тримати себе у важких умовах на висоті  – це 
______________ характеру. 

 

Папка І.5. Акцентуації рис характеру  

Файл 1.  
Що таке акцентуації рис характеру ? 
Розкрийте суть  концепції акцентуацій характеру, запропонованих К. Леонгардом і А.Є. Личко.  
 

Крок 1. Виберіть правильні відповіді.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Акцентуації рис характеру – це: а) яскраві позитивні риси характеру людини; б) надзвичайне підсилення окремих рис 
характеру; в) негативні риси характеру; г) те, що може спричинювати неадекватні дії та вчинки людини; д) варіант 
вразливого характеру;  е) крайні варіанти норми як результат підсилення його окремих рис.  

 
Крок 2.  
Спробуйте припустити, які особливості й акцентуації характерів сприяли б виборові і здійсненню названих видів 

діяльності.  
Учитель математики, хірург, драматичний артист, слюсар у домоуправлінні, художник -абстракціоніст, поет, 

продавець, вибивала в барі, рекламний агент, шпигун, приймальник склотари, перукар, годинникар, водій трамваю, повія, 
шоумен, кравчиня, фельдшер "швидкої допомоги", к ишеньковий злодій, філософ, тренер із карате, клоун, ювелір, 
викладач музики, картковий шулер, лісничий, рятувальник на човниковій станції, слідчий, садівник, дизайнер.  

 

Крок 3. Виберіть правильну відповідь.  
Знижена самооцінка, почуття неповноцінності в поєднанні з надмірною вразливістю є властивістю : а) 

демонстративного типу;  б) сенситивного типу;  в) конформного типу;  г) психастенічного типу.  
 
Крок 4. Виберіть правильну відповідь.  
Який тип акцентуації рис характеру характеризується такими ознаками: піднесе ний настрій і підвищена активність, 

прагнення до лідерства, переоцінка своїх можливостей і здібностей?  
А  демонстративний тип. 
Б  гіпертимний тип.  
В  нестійкий тип. 
Г  епілептоїдний тип.  
 

Папка І.6. Становлення характеру в онтогенезі . Виховання і самовиховання характеру  

Файл 1.  
У чому виявляється роль взаємодії дитини і дорослого у формуванні характеру?  
У чому проявляється трансформація характеру в житті?  
 
Крок 1.  
Які з наступних ознак можуть розглядатися як симптоми майбутніх психопатичних змін і чому?  
Погана поведінка в школі, пропуски уроків, неблагополучне сімейне життя, конфлікти на роботі, зловживання 

алкоголем, тяжіння до наркотиків, кількаразові арешти і приводи, життя за чужий рахунок, відсутність друзів, 
бродяжництво, присвоєння вигаданих імен, облудність, безрозсудні вчинки, садизм у сексуальних відносинах, 
жорстокість, правдолюбство, песимізм, нетерпимість до інших, тривожність, помисливість, примхливість, зловживання в 
їжі, відсутність любові до дітей, грубе  поводження з тваринами, неакуратні сть, скрупульозність, афективність,   
галасливість, рухливість, поведінкова нестійкість, педантичність, скнарість, жорстокість, релігійний фанатизм, 
сугестивність, віроломство, боротьба за справедливість, дрібне злодійство.  

 
Бліц  
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Риси характеру є вродженими . Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Характер формується впродовж життя.  Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Найкраще характер виявляється у важливих, складних обставинах . Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Знаючи характер людини, можна передбачити, як вона діятиме в конкретних обставинах.  Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Сильний характер є важливою передумовою розвитку здібностей людини.  Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Система звичних дій і вчинків – фундамент характеру. Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Жести іноді видають характер краще, ніж зовнішній вигляд.  Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Акцентуації можуть проявлятися в дошкільному віці.  Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Характер є одночасно стійким і динамічним, він змінюється в конкретних умовах.  Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
Між темпераментом і характером можливі тимчасові неузгодженості.  Так чи ні?А.Так. Б. Ні.  
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ДОДАТКИ 

ХАРАКТЕР 
 
1. Поняття про характер 
Характер – це сукупність стійких індивідуально-

психологічних властивостей людини, які виявляються в 
її діяльності  та суспільній поведінці, у ставленні до 
колективу, до інших людей, праці, навколишньої 
дійсності та самої себе. Психологічні особливості 
людини називаються рисами характеру. Багатопланова 
діяльність збагачує характер. Особлива роль належить 
провідній діяльності, яка забезпечує максимальний 
рівень розвитку та вдосконалення особистості.  

 
2. Структура  та  характеристика провідних  рис  

характеру людини 
 
Багатогранність характеру зумовлюють 

домінувальні, стрижневі, найактивніші і стійкі якості. 
До провідних рис характеру відносять емоційно-вольові, 
когнітивно-пізнавальні (інтелектуальні), морально-
ціннісні, мотиваційні. Кожна якість має складну 
психологічну структуру. Об'єднання взаємопов'язаних 
якостей у систему утворює симптомокомплекс рис 
характеру. У структурі характеру виокремлюють чотири 
симптомокомплекси, що виражають ставлення людини 
до інших людей, суспільства; до різних видів діяльності 
(праці, навчання, гри); до речей, матеріальних 
цінностей; до себе.  

Компоненти  структури характеру  – спрямованість; 
переконання; розумові риси; емоції; воля; темперамент; 
повнота; цілісність; визначеність; сила  (С.Д. 
Максименко).  

 Спрямованість   –  це вибіркове позитивне або 
негативне оцінне ставлення особистості до вчинків і 
діяльності, людей і самої себе.  

Переконання – знання, ідеї, погляди, що є мотивами 
поведінки людини, визначають ставлення до дійсності, 
вчинки, поведінку, риси характеру (принциповість, 
неприхильність у боротьбі, упевненість у 
справедливості й важливості справи).  

Потреби й інтереси . Матеріальні чи духовні потреби 
й інтереси визначають не тільки думки та почуття 
людини, а й спрямованість її справ.  

Інтелект – це теоретичний чи практичний склад 
розуму (здатність людина тонко спостерігати, глибоко 
аналізувати явища, робити висновки тощо).  

Емоції стають підґрунтям таких рис характеру, як 
запальність, надмірна або вдавана співчутливість, 
всепрощення або брутальність, грубість, 
“товстошкірість”, нечутливість до страждань інших, 
нездатність співпереживати.  

Воля в структурі характеру зумовлює його силу, 
твердість. Воля є стрижневим компонентом 
сформованого характеру.  

Почуття є показниками якісних особливостей 
характеру (залежно від особливостей характеру людина 
може виявляти пристрасне або холодно-розсудливе 
ставлення до явищ дійсності).  

Темперамент і характер 
Темперамент у структурі характеру є динамічною 

формою його вияву, природною основою характеру. 
Темперамент впливає на тонус почуттів, виразність 
рухів, вольові вияви, визначає такі риси, як 
врівноваженість чи неврівноваженість поведінки, 
рухливість чи інертність, підвищений чи понижений 
тонус активності, легкість чи складність входження в 
нове оточення тощо.  

Темперамент відіграє важливу роль у формуванні 
характеру. Однак темперамент і характер не однакові за 
змістом, оскільки темперамент стосується динаміки 
психіки і поведінки, а характер є сукупністю всіх форм 
соціальних зв'язків і стосунків людини.  

Характер не тотожний темпераменту, який більш 
безпосередньо пов'язаний із властивостями вищої нер -
вової системи. Темперамент людини оцінюють на під -
ставі підконтрольності його волі, підпорядкованості 
характеру. Риси темпераменту – продукт природи і 
впливу оточення. Нерідко якісна його зміна відбуваєть ся 

під впливом характеру. Між темпераментом і харак -
тером можливі тимчасові неузгодженості. Особливості  
темпераменту можуть сприяти або заважати розвитку 
певних рис характеру: флегматикові важче, ніж холе -
рику чи сангвініку, сформувати в себе ініціативність та 
рішучість. Для меланхоліка серйозна проблема – подо-
лання невпевненості і тривожності. Гуманні особистісні 
стосунки створюють сприятливі умови для розвитку в 
холериків стриманості та самокритичності, в сангвініків 
– слухняності, флегматиків – активності. 

Темперамент не однозначно і не фатально визначає 
розвиток характеру. Під впливом характеру він сам  
змінюється. Деякі особливості динаміки психічних 
процесів одночасно є властивостями темпераменту і 
здібностей, наприклад сенситивність (чутливість до 
подразників) у музиці.  

 
3. Основні риси типового характеру 
Учені виділяють такі основні типи характеру:  
- інтровертний тип – якому властиві замкненість, 

труднощі при спілкуванні та налагодженні контактів з 
оточуючими; 

- екстравертний тип – якому притаманні жага 
спілкування та діяльності, балакучість, інколи – 
поверховість;  

- некерований тип –імпульсивний,  конфліктний, 
категоричний, підозріливий; 

- тип неврастенічної акцентуації – з домінуванням 
хворобливого самопочуття, дратівливості, підвищеної 
втомлюваності; 

- сензитивний тип – з надмірною чутливістю, 
лякливістю, сором'язливістю, вразливістю;  

- демонстративний тип – йому властиві егоцентризм, 
потреба в постійній увазі до себе, співчутті, захопленні 
ним. 

Основні риси типового характеру:    моральні 
(чесність, правдивість, сором'язливість, принциповість); 
вольові (цілеспрямованість, наполегливість, 
ініціативність, рішучість, активність, мужність);  
інтелектуальні (винахідливість, кмітливість, 
дотепність); емоційні (ніжність, доброзичливість, 
чуйність);  ставлення до праці   – виявляється в 
працелюбності, повазі до праці або ж у зневазі до неї. 
Важливі риси у ставленні до праці – акуратність, 
сумлінність, дисциплінованість, організованість; 
ставлення до інших людей   формується у 
міжособистісних контактах і зумовлюється суспільними 
умовами життя, які складаються історично і 
розкриваються в колективі. Позитивними рисами 
характеру є справедливість, дотримування слова, 
щедрість, доброзичливість, чесність, принциповість.  До 
негативних рис характеру належать відчуженість, 
замкнутість, заздрість, скупість, зневага до інших, 
хвалькуватість, гординя, схильність до безпідставного 
кепкування та глузування, схильність до пустопорожніх 
суперечок, заперечення істини, дріб'язковість; ставлення 
до самої себе – позитивне або негативне – залежить від 
рівня розвитку самосвідомості, здатності оцінювати 
себе. Такі риси характеру, як скромність, почуття 
власної гідності, вимогливість до себе, відповідальність 
за справу, схильність віддавати себе, свої сили 
колективу, державі, свідчать про високий рівень 
розвитку самосвідомості особистості. Деяким людям 
властиві негативні риси – нескромність, хвалькуватість, 
кар'єризм, гординя, самовпевненість тощо; ставлення до 
власності  виявляється через такі риси характеру як 
“щедрість – жадібність”, “акуратність – неохайність”, 
“ощадливість – марнотратність”.  

 
4. Основні синтетичні властивості позитивного 

характеру 
Характер утворюють не тільки окремі риси (працьо -

витість, чесність, сміливість тощо), а й загальні (інте -
грально притаманні) його властивості. їх систему 
становлять глибина, цілісність, стійкість, мінливість, 
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активність, сила, повнота, визначеність, врівноваже-
ність, моральна спрямованість характеру.  

Синтетичними риси характеру називають тому, що в 
них виявляється не одна, а багато якостей особистості. 
За моральної вихованості як синтетичної властивості 
характеру людина є цілеспрямованою, гуманною, 
діяльною і доброю, тактовною.  

Глибина характеру . Виражає стійкий внутрішній 
зв'язок рис характеру з основними інтересами, спрямо -
ваністю особистості. Більш глибокими є риси, зумовлені 
її головними стосунками. Через відмінності у глибині 
рис характеристика людини має відображати 
властивості, які визначають її загальний психічний, 
соціальний і моральний склад.  

Цілісність характеру  – внутрішня єдність, 
відсутність суперечних рис, відповідність між 
спрямованістю потреб, інтересів, діяльністю і свідомі-
стю та вчинками.  Недостатня цілісність проявляється в 
тих людей, які за різних умов демонструють різний 
характер. Часом особистість виявляє цілісність у 
спрямованості, світогляді, а у вчинках, роботі — цілком 
протилежні якості.  

Стійкість характеру – визначеність характеру. 
Поведінка особистості зі стійким характером у всіх 
випадках відповідає її переконанням, основній 
спрямованості, сенсу життя і діяльності. Вона завжди 
передбачувана.  

Мінливість (пластичність) характеру.  Проявляється 
як особлива здатність його рис до змін. Вони можуть 
відбуватися під впливом зовнішніх умов, роботи людини 
над собою (самовиховання). Певна мінливість характеру 
є необхідною умовою його розвитку, виховання. Надто 
висока піддатливість характеру зовнішнім умовам пр и-
зводить до його невизначеності, безхарактерності.  

Активність характеру. Постає як постійна потреба 
людини бути в діяльному стані. Така особистість не 
може сидіти склавши руки, коли інші працюють. Ця 
властивість характеру виявляється в цілеспрямованій 
діяльності. Ознаки нецілеспрямованої активності – 
намагання одночасно вирішити багато справ, унаслідок 
чого жодну не вдається завершити. Так поводиться 
метушлива особистість.  

Сила характеру. Про неї судять, зважаючи на послі -
довність і наполегливість дій, свідоме обстоювання 
своїх поглядів. Вона визначає енергію людини на шляху 
до мети, здатність пристрасно захоплюватися і 
розвивати велике напруження при зіткненні з трудно-
щами, перешкодами.  

Повнота характеру . Стосується різнобічності 
потреб та інтересів, прагнень і захоплень, розмаїття 
діяльності людини. Вони можуть  бути багатогранними, 
різноспрямованими або вузькими, однобічними, 
обмеженими, недорозвиненими  

Визначеність характеру  – твердість і цілісність 
поведінки, відповідність переконанням, морально-
політичним уявленням, загальній культурі особистості. 

Врівноваженість характеру  – найсприятливіше для 
діяльності і спілкування співвідношення стриманості й 
активності, рівність поведінки. Урівноваженість 
зумовлюють вроджені особливості людини, виховання 
вольової витримки, що дає змогу індивіду триматися в 
складних ситуаціях.  

Моральна спрямованість характеру.  Про характер 
людини свідчать цілі, які вона ставить перед собою. 
Розуміння і знання його спрямованості потребує ана лізу 
інтересів та ідеалів особистості (стійкі, широкі, 
глибокі). Спрямованість пов'язана і зі значущими 
переживаннями людини сенсу життя, задоволеності від 
нього, радості від самоствердження, самовираження та 
самореалізації тощо.  

Отже, характер утворюють стійкі властивості, зумо -
влені особливостями соціальних та моральних відносин 
людини, передусім спрямованістю особистості, основою 
якої є духовність, цінності, потреби тощо.  

 
5. Акцентуації  рис характеру  
Акцентуація рис характеру  – це крайній варіант 

нормального характеру, загостреність його окремих рис. 
Дебют акцентуацій відбувається у підлітковому віці. 

При кожному типі акцентуації є вибіркова вразливість, 
свої слабкі місця до певних психологічних впливів. 
Визначення типу акцентуації дозволяє передбачити 
ситуації, де можна очікувати виникнення патологічних 
реакцій (порушення поведінки, невротичні стани).  

Класифікація акцентуацій: за тілесною кон ституцією 
людини Е. Кречмера (атлетичний, пікнічний, асте -
нічний); типологія соціальних характерів Е. Фромма 
(«мазохіст-садист», «руйнівник», «конформіст-авто-
мат»); підліткові акцентуації А. Є. Лічко (гіпертимний, 
циклоїдний, лабільний, астеноневротичний, сензитив-
ний, психастенічний, шизоїдний, епілептоїдний, істерої-
дний, нестійкий, конформний); за характером манери 
спілкування К. Леонгарда (гіпертимний, дистимний, 
циклоїдний, збудливий, застрягаючий, педантичний, 
тривожний, емотивний, демонстративний, екзальтова -
ний, екстравертований, інтровертований).  

Чинники акцентуацій характеру:  особливості сімей-
ного виховання; перешкоди в діяльності; когнітивна 
криза як наслідок суперечності між розширенням сфер 
діяльності, взаєминами підлітка з оточенням та рівнем 
власної психологічної компетентності; дисгармонійність 
образу Я: виникнення комплексу неповноцінності; 
несформованість стійких інтересів, соціальних потреб, 
норм, невміння адекватно задовольнити актуальні потре -
би; спадкові ознаки (тип нервової системи, захворюван -
ня нервової системи, фізичні вади, хвороби)  
(М.В. Савчин).  

 
Оглядова психологічна характеристика деяких 

типів акцентуацій характеру 
Школяр з нестійкою акцентуацією  характеру 

потребує постійного контролю, вимогливості, 
дисципліни, йому притаманна навіюваність, 
наслідування того, як поводяться ті, хто його оточує. 
Тому такому підлітку потрібно створити сприятливе 
мікросередовище, де прикладом для наслідування були б 
позитивні лідери, а норми поведінки не суперечили б 
соціально схвалюваним нормам. Отже, чіткий контроль з 
боку батьків, учителів та позитивних лідерів класу  є 
основними заходами щодо корекції поведінки підлітка з  
нестійкою акцентуацією характеру.  

Гіпертимний підліток, навпаки, не витримує чіткої 
регламентації поведінки і постійного контролю. Для 
такого підлітка умови, що пригнічують його активність, 
є психотравмуючим фактором. Таких підлітків слід 
заохочувати до діяльності, яка потребує кмітливості, 
рішучості, наполегливості, де потрібно виявити 
активність, уміння швидко орієнтуватися, де можна 
задовольнити прагнення до лідерства, новаторства. Для 
гіпертимного типу патогенними будуть ситуації, що 
вимагають уміння стримувати вияви своєї бурхливої 
енергії. Наприклад, таким дітям украй важко сум лінно 
виконувати монотонну роботу.  

У ході роботи з експлозивним (збуджуваним)  учнем 
слід проводити бесіди та тренінги, спрямовані на 
зменшення агресії, посилення самоконтролю та пошук 
ефективних шляхів досягнення лідерства. Підлітку 
потрібно пояснити особливості його характеру і навчити 
оволодівати своїми спалахами гніву, підказати прийоми, 
за допомогою яких він зуміє відслідкувати момент за -
родження в собі афективного спалаху й спробує 
переключити увагу на інші почуття або інший об'єкт.  

Епілептоїдам,  через їх інертність та педантичність, 
дуже допомагають заняття, які вимагають монотонності, 
точності, старанності. Це різьблення, мозаїка, граверні 
роботи. Доцільно заохотити школярів до цих видів 
діяльності, допомогти їм досягти успіху в них, 
підказати, що в разі виникнення почуття туги  краще за 
все зайнятись улюбленою справою. Слід переключити 
потребу епілептоїдів у владі над іншими людьми на 
заміщувальні види діяльності , наприклад, спортивні 
ігри, єдиноборства, де можна “взяти гору” над 
супротивником.  

Істероїдні підлітки  повністю можуть задовольнити 
свою потребу бути в центрі уваги, беручи участь у 
художній самодіяльності, виступах молодіжних 
естрадних ансамблів, виконуючи обов'язки диск-жокея в 
школі на дискотеках, екскурсовода в шкільному музеї 
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тощо. Істероїдним підліткам притаманно сприймати 
інших людей як засоби досягнення своїх цілей. Тому з 
ними слід проводити індивідуальну роботу щодо 
уточнення реальних цілей їхньої діяльності. Варто 
навчити істероїдного підлітка прогнозуванню і таким 
засобам досягнення своїх цілей, які не порушують межі 
особистості іншої людини. У разі істероїдного відхи -
лення в розвитку характеру для підлітка найбільш 
вразливою є ситуація, коли  він відчуває нестачу уваги 
до себе (за Н.Ю. Максимовою).  

 
6. Становлення характеру в онтогенезі . Виховання 

і самовиховання характеру  
Формування характеру – це процес становлення 

стійких психологічних утворень особистості під 
впливом об'єктивних і спеціально створених для цього 
умов, коли її дії та вчинки в результаті їх багато разових 
повторень стають звичними й визначають типову модель 
поведінки.  

Особливості становлення характеру та впливу 
виховання на цей процес : 1) характер формується в 
процесі індивідуального життя людини під провідним 
впливом суспільних умов ; важливу роль у вихованні 
характеру відіграє активна діяльність особистості, 
праця, спілкування,  постійні міжособистісні контакти, 
виховання батьків, учителів, значущих людей ; 
виховання організовує обставини життя і спрямовує в 
потрібному напрямі життєві впливи, підкріплює їх, 
створює відповідне ставлення до навколишньої 
дійсності особистості, що формується ; 2) виховання 
гальмує негативні впливи, перешкоджає закріпленню 
небажаних звичок і рис її поведінки; 3) на достатньо 
високому етапі розвитку особистості починають діяти 
самовиховання і саморегулювання процесу становлен ня 
характеру (С.Д. Максименко).  

Вияви рис характеру в молодшому шкільному віці  
пов’язаний із характеристиками темпераменту.  Під 
впливом навчання і виховання у дітей молодшого 
шкільного віку формуються такі риси характеру, як 
товариськість, колективізм, цілеспрямованість, 
акуратність, любов до праці,  охайність, сміливість.  
Через недостатню сформованість вольових процесів у 
молодших школярів спостерігаються імпульсивність 
поведінки, примхливість, впертість. Однак більшість 
молодших школярів чуйні, допитливі та безпосередні у 
виявленні своїх почуттів і ставлень. Важливою умовою 
формування рис характеру є життя учнів у шкільному 
колективі, їх участь у дитячих організаціях.   

Особливості становлення  характеру підлітків : 1) 
підліток підпадає під значний вплив  суспільних умов, 
виявляє інтерес до навколишньої дійсності, прагнення 
до праці фізичної та розумової;  2) поступово 
утворюються певні риси, сукупність яких становить 
характер особи; 3) спостерігається чутливість до думки 
колективу, оцінки якого щодо будь -якого виду 
діяльності відіграють значну роль у фор муванні  
характеру підлітка; 4) неврахування вікових 
особливостей підлітків зумовлює негативізм, браваду, 
неслухняність, нестриманість, невмотивовані вчинки;  5) 
дебют акцентуації рис характеру.  

    Особливості становлення характеру 
старшокласників: 1) юнаки досягають фізичної зрілості 
й здатності виявляти в поведінці, праці та  навчанні 
достатньо сформовані риси характеру;  2) пристосовую-
чись до дійсності, старшокласники втрачають значну 
частину ілюзій, максималізму; 3) спостерігається 
критичне ставлення до засвоюваних ними знань, до 
висловлювань дорослих; 4) домінують такі риси 
характеру як  відповідальність, дисциплінованість, 

цілеспрямованість, наполегливість , принциповість, 
самостійність; 5) можливі переживання з приводу 
наявності у себе негативних рис. Старшокласники 
вважають, що вони самі винні в усіх негараздах, 
намагаються виправити власні недоліки, починають 
розуміти властивості свого характеру, активно 
займаються самовихованням.  

 
Виховання і самовиховання характеру  
 
Психологічні цілі у вихованні характеру передбача -

ють розвиток сильної, цілісної, несуперечливої особи -
стості. Формується він поступово завдяки систематич -
ним послідовним вимогам, впливам, дотримання яких 
стає способом життя. Передумовами його становлення є 
особливості нервової системи, тип темпераменту, задат -
ки, стан здоров'я тощо. Вирішальні умови становлення – 
соціальні обставини, моральна і духовна атмосфера ото -
чення, насамперед життя в сім'ї (цінності, матеріальне 
становище, стосунки), стиль сімейного виховання, а 
також у соціальних групах (шкільний клас, референт на 
група, коло друзів).  

Основними психологічними механізмами виховання 
характеру є: психічне зараження, наслідування дорослих 
та ровесників, ідентифікація, емпатія, рефлексія.  

На формування характеру впливають стихійні чин -
ники: неконтрольоване спілкування дитини із старшими 
та ровесниками; соціальне научіння (результат 
спостереження за поведінкою дорослих та ровесників, 
ідентифікація з ними); засоби масової інформації (теле -
бачення, Інтернет).  

Керованими (нестихійними) чинниками становлення 
характеру є цілеспрямоване виховання дитини:  

1) формулювання, вмотивоване ускладнення вимог 
до поведінки та діяльності дитини, створення умов для 
їх дотримання дитиною, коригування поведінки, постій -
не підсилення в процесі вироблення позитивної поведін -
ки і після вироблення позитивної звички;  

2) фізична праця, виконання доручень та обов'язків, 
у процесі чого формуються вольові і моральні 
(працьовитість, чесність, гуманізм) риси характеру;  

3) створення умов для самореалізації, самоствер -
дження та самовираження дитини;  

4) розвиток самокритичності, наполегливості, від-
повідальності, дисциплінованості, сили волі та інших 
якостей; 

5) вплив на особистісні стосунки дитини (друзі, 
приятелі, товариські групи);  

6) організація самовиховання шляхом переведення 
контролю в самоконтроль, звертання уваги на форму 
прояву власної поведінки (ефективність, повільність, 
імпульсивність тощо);  

7) вчасне коригування поведінки дитини у разі від -
хилень від норм, ідеалів;  

8) запобігання негативному впливу стихійних чинни -
ків (неформальне спілкування з дітьми, які мають відхи -
лення в поведінці, захист від негативного впливу засобів 
масової інформації, соціального научіння на вулиці).  

Становлення характеру відбувається непомітно, і 
людині здається, що вона ніколи не змінювалася. Риси 
характеру не є вродженими, особистість «виховує» 
життя. 

Розвиток і формування характеру пов'язані із за -
гальним розвитком особистості, що виявляється в інте -
грації її властивостей. У різні періоди життя вони мають 
свою специфіку. На нього впливають соціальні умови, 
але найбільше – діяльність людини, її активність і взає-
модія із матеріальним та духовним оточенням (М.В. 
Савчин).  
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Тема: ЗДІБНОСТІ 
 

Питання, які виносяться на обговорення  
 

1. Поняття про здібності, природна основа здібностей  
2. Структура та види здібностей  
3. Якісна та кількісна характеристика здібностей  
4. Взаємозв'язок навчання та розвитку задатків і здібностей  школяра 
5. Умови виховання здібностей  
6. Психологічні основи роботи вчителя з обдарованими дітьми  
 

Теми  ІНДЗ 
 
1. Якісна та кількісна характеристика здібностей.  Природні і соціальні передумови здібностей. 
2. Співвідношення здібностей і задатків людини.  
3. Взаємодія та взаємокомпенсація здібностей.  
4. Природа індивідуальних психологічних відмінностей людей за здібностями.  
5. Умови та передумови формування людських здібностей .  
6. Умови, фактори, особливості раннього розвитку і вияву загаль них та спеціальних здібностей у дітей.  
7. Міжстатеві відмінності у здібностях та їх наукове пояснення.  
8. Проблема формування та розвитку здібностей у дітей різного віку.  
9. Механізми, прийоми, способи прискореного розвитку людських здібностей.  
10. Психолого-педагогічний підхід до обдарованих дітей.  
11. Формування та розвиток здібностей.  
12. Значення сенситивних періодів у формуванні та розвитку здібностей особистості.  
 
Основні поняття: здібності, задатки, нахили, інтереси, структура здіб ностей, загальні здібності, спеціальні здібності, 

обдарованість, талант, геніальність, майстерність.  
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Папка І.1. Поняття про здібності,  природна основа здібностей  

Файл 1. Поняття про здібності  
Як можна визначити  поняття "здібність"?  
У чому виявляються здібності особистості?  
 

Крок 1. Виберіть правильні відповіді.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  

Здібності – це: а) індивідуально-своєрідне сполучення постійних істотних властивостей особистості, що виявляються в 
її поведінці; б) індивідуально-типологічні властивості людини, які виявляються в діяльності та є умовою її успішності;  
в) синтез індивідуально-типологічних особливостей особистості, що є  перешкодами успішно го здійснення певної 
діяльності;  г) індивідуально-психологічні особливості людини, які є умовами швидкого засвоєння знань,  д) індивідуальні 
властивості, що виявляються у художньо-творчій діяльності; е) особливості людини, які є умовами ефективності 
оволодіння вміннями та навичками і відрізняють одну люди ну від іншої. 

 

Крок 2.  
Яке з тверджень є правильним?  
А. Здібності зводяться до тих знань, навичок або вмінь, які уже вироблено у даної людини;  
Б. Здібності не містять соціальних чинників та існують незал ежно від діяльності;  
В. Здібності не пов'язані з динамічними особливостями психіки, темпом діяльності людини;  
Г. Здібності розвиваються незалежно від діяльності, проте в діяль ності виявляються. 
 
Файл 2. Природна основа здібностей  
Як взаємопов'язані здібності та задатки? 
Охарактеризуйте співвідношення між задатками та здібностями.  
 

Крок 1. Виберіть правильні відповіді.  Кількість правильних відповідей не є фіксованою.  
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Задатки –  це: а) поєднання знань, умінь, навичок  що характеризують здатність індивіда до конкретної  діяльності;   
б) анатомо-фізіологічне та психофізіологічне підґрунтя здібностей;  в) актуальні та потенційні можливості особистості;  
г) вроджені морфологічні та функціональні особливості будови мозку, органів чуття і руху;  д) психологічні властивості 
людини, що виявляються і розвиваються у творчій діяльності.  

 
Крок 2. Знайдіть ПОМИЛКУ. 
До задатків можна віднести:  а) тип нервової системи;  б) індивідуальні особливості будови кори головного мозку;   

в) індивідуальні особливості роботи аналізаторів;  г) колір волосся.  
 

Крок 3.  
Яке з тверджень є істинним: а) спадковість відіграє вирішальну, фатальну роль у розвитку здібностей, формуванні 

особистості; б) спадковість відіграє домінуючу роль, її реалізація відбувається за наяв ності адекватного середовища  та 
сильної волі; в) особистість за наявності сильної волі може виробити в собі будь -які здібності (навіть на рівні 
геніальності), незалежно від спадковості.  
 

Крок 4.  
Психічні властивості особистості можуть бути умовно об'єднані в три групи: властивості темпераменту, 

властивості характеру і здібності.   Класифікуйте поняття з приведеного списку по цим трьом групам.  
Запальний, ніжний, справедливий, сміливий, дотепний, працьовитий, чесний, ввічливий, вихований, гарячий, черствий, 

розумний, діловий, "крутий",  палкий, відхідливий, красномовний, метушливий, слухняний, спокійний, дурний, 
непосидючий, рішучий, спритний, "несміяна", неприборканий, ледачий, спритний, неохайний, шляхетний, щедрий, 
недоумок, "ганчірка", плаксій, доброзичливий, заповзятливий, обережний , самовпевнений, чуйний, ранимий, збудливий, 
"живий та веселий", егоїстичний, енергійний, ініціативний, повільний, тюхтій, послужливий, вірний  

 
Крок 5.  
Прокоментуйте дані судження. Яке співвідношення задатків і здібносте й у людини вони відображають? З якими 

судженнями погоджуєтеся ви?  
1. Рафаелем може стати тільки той, «у кому сидить Рафаель» але чи вдасться індивіду, подібному до Рафаеля, 

розвинути свій талант – це цілком залежить від соціальних вимог які у свою чергу залежать від розподілу праці і від 
наявних умов освіти людей.  

2. Людина ніколи не виявила своїх здібностей, якби не народи лася з відповідними генами музикальних, технічних, 
літературних, інтелектуальних і т. д. здібностей ... Розвиток здіб ностей має іманентний характер, здійснюється за 
принципом властивим самому організму і максимально незалежно від впливів зовнішнього середовища.  

3. Абсолютний слух як здібність не існує в дитини до того, як вона вперше постане перед завданням пізнати висоту 
звуку дого часу існує лише задаток як анатомо -фізіологічна структура.  

4. Не в тому справа, що здібність виявляється в діяльності а в тому, що здібності створюються у цій діяльності.  
5. Свої здібності людина може пізнати тільки спробувавши застосувати їх.  

 

Папка І.2. Структура та види здібностей  

Файл 1. Структура здібностей  
Розкрийте структуру здібностей . 
Опишіть загальні та спеціальні здібності.  
 
Крок 1. Виберіть правильну відповідь.  
У якому із пунктів  подано  структуру  здібності?   
А мотиви, дії, цілі, засоби (уміння, навички).  
Б  інтереси, переконання, ідеали, установки, навчальна діяльність.  
В  потяги, бажання, воління, боротьба мотивів, прийняття рішення,  активність.  
Г  задатки, знання, вміння, навички, нахили.  
      

Крок 1.  
До спеціальних здібностей належать: а) організаторські;  б) мовленнєві, математичні; в) чутливість, вразливість, 

точність рухів.  
 
Файл 2. Види здібностей 
Охарактеризуйте види здібностей.  
 

Крок 1.  
Встановіть відповідність видів здібностей та їх визначення  

Види здібностей Визначення  

А загальні 
 
Б спеціальні 
 
В потенційні  
 
Г актуальні 

1 можливості розвитку індивіда, які виявляються кожного разу, коли перед ним постає 
необхідність розв'язання нових завдань  
2 реалізація можливостей та психологічних якостей, залежно від тих соціальних умов  
3 здібності,  що визначають успіхи людини в специфічних видах діяльності, для здійснення яких 
необхідні задатки особливого спрямування  
4 здібності, які певною мірою виявляються в усіх видах діяльності – навчанні, праці, грі, розумовій 
діяльності.  

 

Відповідь: А____,  Б____,  В____, Г____. 
 
Крок 2.  
Нижче поданий перелік здібностей, важливих для професії пе дагога. З'ясуйте, які з них є відносно загальними, а які – 

відносно спеціальними. 
1. Творче ставлення до справи.  
2. Високий рівень розумових здібностей.  
3. Здатність розуміти внутрішній стан іншої людини. 
4. Організаторські здібності.  
5. Здатність добре володіти собою, керувати своїми почуттями.  
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6. Здатність передбачити зміни в поведінці й розвитку особис тості учня.  
7. Здатність передавати іншим своє ставлення до справи.  

 
Папка І.3. Якісна та кількісна характеристика здібностей  

Файл 1.  
У чому виявляються якісні відмінності у здібностях людей?  
У чому полягає кількісна характеристика здібностей?  

 
Крок 1.  
Доберіть до кількісної характеристики  здібностей  адекватне визначення 

 Рівні здібностей Визначення 

А обдарованість 
 
Б  талант  
 
В  геніальність 

 
 

1 природний хист, високий рівень обдарованості людини до певного виду діяльності (наукової, 
творчої, політичної, виробничої)  
 
2 явище не психологічне, а соціальне  
 
3 сприятливі індивідуально-своєрідні особливості особистості , високий рівень задатків, сплав 
природженого і набутого індивідом  
 
4 високий рівень розвитку здібностей, насамперед спеціальних, що виявляється у творчих 
досягненнях  
 
5 досягнення особистістю таких результатів творчої діяльності, що скла дають епоху в житті 
суспільства, у розвитку культури  

Відповідь: А ____.   Б ____,  ____. В ____,  ____. 
 

Папка І.4. Взаємозв'язок навчання та розвитку задатків і здібностей  школяра 

Файл 1.  
Назвіть основні чинники розвитку спеціальних здібностей.  
Доведіть, що розвиток здібностей не віддільний від розвитку особистості.  
Які психічні властивості людини сприяють розвитку здібностей?  
Які методи використовують для діагностики здібностей? 

 
Крок 2. Визначте ПОМИЛКОВО внесений компонент. 
Показниками здібностей виступають: а) результати діяльності;  б) творчість та новизна;  в) характер результатів, 

динаміка, швидкість та якість виконання завдання ; г) добробут родини . 
 
Крок 3.  
Які з перелічених точок зору на походження здібностей (розвиток здіб ностей залежить тільки  від спадкових рис; 

розвиток здібностей залежить лише від вихованя; розвиток здібностей залежить від задатків і виховання; за одних і тих 
самих задатків ступінь розвитку здібностей зумовлена вихованням),  мають місце в наведених нижче випадках?  

У яких визначальним є біологічний фактор, а в яких – соціальний? 
 
А. В Англії кожну дитину в 11 років піддають випробуванням на коефіцієнт розумової обдарованості (10), після чого 

одних дітей віддають у школи, що дають можливість здобути широку освіту, інших  – в школи, які готують дітей до 
виробничої діяльності.  

Б. Японський педагог С. Судзукі готує музик-скрипалів. У його школу приймають усіх  дітей, не відбираючи. Так само 
робить викладач Хімкінської музичної школи М. П. Кравець.  

В. Радянський психолог О. Лурія спостерігав за розвитком однояйцевих близнюків -дошкільнят. їх по-різному вчили 
гратися з будівельними матеріалами. У результаті, в одного з них будови були складніші, різноманітніші й оригінальніші.  

Г. Радянський психолог О. Леонтьєв шляхом індивідуального т ренування відновлює процес «внутрішнього співу», що 
був порушений у людей, які не мають музикального слуху, і тим самим «ставить слух».  

Ґ. Було помічено, що дуже багато студентів, які успішно й творчо займалися математикою, вступили до університету 
після закінчення однієї і тієї самої школи, де навчалися в одного й того ж самого педагога -математика.  

Д. Деякі вчені-біологи вважають, що назріла необхідність у створенні «багатої» людської натури шляхом 
пересаджування ядер статевих клітин різнобічно обдаровани х, талановитих людей.  
 

Папка І.5. Умови виховання здібностей  

Файл 1.  
Що зумовлює розвиток здібностей особистості?  
Які умови сприяють розвитку здібностей особистості?  
Якими є особливості розвитку здібностей у студентські роки?  
Що дає змогу людині з нижчим рівнем здібностей до певної діяльності виконувати її краще, ніж людині з вищим 

рівнем здібностей? Які психічні якості особистості роблять це можливим?  

 
Крок 1.  
Знайдіть ПОМИЛКУ. 
Основними умовами реалізації задатків є:  а) діяльність; б) активна взаємодія з навколишньою діяльністю; в) 

навчання та виховання; г) репетитор . 
 

Крок 1.  
Психічні властивості особистості можуть бути умовно об'єднані в три групи: властивості темпераменту, 

властивості характеру і здібності.  Класифікуйте властивості з наведеного спис ку за  цими трьома групами.  

Групи психічних властивостей особистості   Психічні властивості особистості  

А властивості темпераменту.  
 
Б властивості характеру.   

1  запальний. 
2  ледачий. 
3  красномовний. 
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В здібності   

 

4  шляхетний. 
5  спокійний. 
6  вразливий. 
7  егоїстичний.  
8  розумний. 
9  відповідальний 

Відповідь: А ____,  ____,  ____.   Б ____,  ____,  ____.   В____,  ____,  ____.    
 
Крок 2.  
Нижчезазначені приклади, пов'язані з оцінкою здібностей. Визначіть, яка помилка була допущена при оцінці  

 здібностей, які поняття при цьому були ототожнені.  
А. Учитель фізики писав про знаменитого французького ма тематика Е. Галуа: «Він єдиний, хто відповідав мені  

неправильно. Він зовсім нічого не знає. Говорять, у цього юнака є здібності до математики. Дивно! Су дячи з екзамену, він 
не вирізняється особливим розумом або так вдало приховує свої здібності, що ви явити їх неможливо».  

Б. Видатний російський художник В.І. Суриков, як свідчать його біографи, тільки з другої спроби вступив до Академії  
мистецтв. Інспектор, переглянувши надані малюнки, заявив: «За такі малюнки вам навіть повз Академію треба заборонити 
ходити». Вступні іспити з малювання «з гіпсів» Суриков не склав і не був прийнятий до Академії. Невдовзі він вступив до 
школи малювання й за три місяці пройшов трирічний курс училища. Після цього ті самі педагоги ви знали його гідним 
бути зарахованим до Академії.  

 
Бліц  
Які з перерахованих положень правильні, а які – ні? 
 
Здібності передаються спадково.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Здібності  зводяться до знань, навичок і вмінь людини.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні. 
Розвиток здібностей не можна вважати просто нагромадженням знань.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Здібності людина не набуває готовими, вони не раз і назавжди дані їй від природи, а розвиваються в житті і діяльно сті. 
Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Задатки не містять у собі здібностей і не гарантують їхнього розвитку.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Чи можна стверджувати, що задатки завжди визначають високий рівень розвитку здібностей? Так чи ні?  А.Так. Б. Ні. 
На основі одних і тих самих задатків виникають різні здібності залежно від умов та вимог діяльності.  Так чи ні?  
А. Так. Б. Ні.  
Вродженість задатків і спадковість здібностей – не одне і те саме.  Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Здібності виявляються, розвиваються тільки в діяль ності, і лише в такій, яка не може без них здійснюватися. Так чи 

ні? А. Так. Б. Ні.  
Загальні здібності властиві всім людям . Так чи ні? А. Так. Б. Ні.  
Усі талановиті діти страждають від несприятливого образу “Я”, відчуття власної неадекватності та низької 

самооцінки.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Здібна дитина, як правило, обдарована не в одній, а в декількох областях знань і умінь.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
У “середньому” середовищі здібності дитини легко згасають.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Обдаровані діти  вразливіші, ніж "звичайні".  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Геній володіє кількома талантами.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Творчі люди «інтелектуально безстрашні».  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  
Творчі люди цінують гумор, чутливі до комічного.  Так чи ні? А.Так. Б. Ні.  

 

ДОДАТКИ 

 
ЗДІБНОСТІ 

 
1. Поняття про здібності, природна основа 

здібностей 
 
Здібності – це індивідуально-психологічні 

особливості особистості, синтез індивідуально -
типологічних властивостей, які є умовою успішного 
здійснення певної діяльності й визначають відміннос ті в 
оволодінні необхідними для неї знаннями, вміннями та 
навичками. По-перше, під здібностями розуміються 
індивідуально-психологічні особливості, які відрізняють 
одну людину від іншої. По-друге, здібностями 
називають не взагалі індивідуальні особливості,  а лише 
такі, які мають відношення до успішного виконання 
якої-небудь діяльності або багатьох діяльностей. По-
третє, поняття “здібність” не зводиться до тих знань, 
навичок або вмінь, які уже вироблено у даної людини.  

Здібності виявляються у швидкості, глибині, 
міцності оволодіння способами і методами діяльності, у 
готовності до навчання;  у цілеспрямованій діяльності 
особистості. Основні показники наявності здібностей – 
легкість засвоєння нової діяльності, широта перенесення 
вироблених індивідом способів сприймання, вмінь та 
навичок. 

Здібності  пов'язані з темпераментом і характером 
людини (але темперамент і характер не є здібностями), 
із загальною спрямованістю особистості і стій кою 
схильністю людини до певної діяльності.  

Природною передумовою здібностей є задатки – 
спадкові властивості периферичного й центрального 

нервового апарату.  Задатки – морфологічні та 
функціональні особливості будови мозку, органів чуття і 
руху, які є природними передумовами розвитку 
здібностей. 

Здібності розвиваються із задатків у процесі вихо-
вання, учіння, навчання, самого життя. Задатки не 
містять у собі здібностей і не гарантують їхнього 
розвитку. Задатки багатозначні: на основі одного й того 
самого задатку можуть сформуватися різні здібності. 
Наприклад, на основі художнього типу можуть вияви-
тися здібності і актора, і письменника, і художника, і 
музиканта. На основі мисленнєвого типу можуть розви-
нутися здібності і математика, і лінгвіста, і філософа.   

Зі здібностями тісно пов'язані нахили, тобто 
вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність, 
що спонукає нею займатися. 

Задатки обумовлюють різні шляхи формування 
здібностей, впливають на рівень досягнення, швидкість 
розвитку здібностей.   

До задатків належать: 1) типологічні особливості 
нервової системи; 2) співвідношення першої та другої 
сигнальної систем; 3) індивідуальні особливості будови 
аналізаторів, окремих ділянок кори головного мозку 
тощо.  

Здібності людини є складною синтетичною власти -
вістю, які поєднують низку загальних і часткових  
властивостей, залежно від співвідношення двох сигналь -
них систем. Відносною перевагою першої сигнальної 
системи характеризується художній тип. Мислительний 
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тип, у якого переважає друга сигнальна система, і серед -
ній тип з характерною для нього врівноваженістю обох 
сигнальних систем. Ці відмінності в сучасній науці 
пов'язують з функціями лівої (словесно -логічноі) і 
правої (образної) півкулі головного мозку. До часткових 
властивостей належать: уважність, здатність тривалий 
час зосереджуватися на діяльності; чутливість, 
сприйнятливість до зовнішніх вражень; спостережли -
вість. Важливу роль відіграють особливості мислення 
(гнучкість, швидкість, самостійність) та пам'яті  (пов -
нота, точність відтворення, міцність запам'ятовування 
тощо).  

 
2. Структура та види здібностей  
Розрізняють здібності загальні та спеціальні.   
Загальними називаються здібності, які певною 

мірою виявляються в усіх видах діяльності – навчанні, 
праці, грі, розумовій діяльності, тобто забезпечують 
продуктивність оволодіння знаннями. Завдяки загальним 
здібностям люди успішно оволодівають різними видами 
діяльності, легко переходять від однієї діяльності до 
іншої. В учнів загальні здібності виявляються в 
успішному засвоєнні різних навчальних дисциплін.  В 
основі загальних здібностей  лежать задатки, що ство -
рюють сприятливі умови для виконання будь -якого виду 
діяльності. Серед них – висока пластичність кори 
головного мозку, що забезпечує майже безмежні 
можливості в засвоєнні, аналізі та відтворенні нового 
матеріалу при високій працездатності; пізнавальна 
активність і допитливість, вміння усвідомлювати 
завдання, планувати, організовувати його виконання; 
надзвичайна спостережливість, сенситивність 
(загострена чутливість), свіжість і гострота сприймання; 
яскравість уяви, перевага її творчих компонентів; осо -
блива загальна реактивність нервової системи тощо.  

Спеціальні здібності (мовленнєві, математичні, 
літературні, зображальні, спортивні, творчі) – це здіб-
ності до певного виду діяльності, для виконання якої 
необхідні задатки особливого роду та їх розвиток. 
Наявність певних властивостей є підґрунтям 
спеціальних здібностей. Так, уява – важлива ознака 
літературних здібностей, абсолютний музичний слух – 
підґрунтя музичних здібностей,  педагогічний такт у 
педагога тощо.  

Загальні та спеціальні здібності взаємопов'язані й 
доповнюють одна одну. Серед видатних діячів було 
багато людей, у яких поєднувався високий рівень 
розвитку загальних і спеціальних здібностей (М. 
Ломоносов, Т . Шевченко, М. Бородін та ін.)  

 
3. Якісна та кількісна характеристика здібностей  
Здібності можуть мати неоднакову спрямованість, 

відповідати різним видам діяльності, тобто мати якісну 
характеристику. Якісна характеристика здібностей  дає 
підстави для висновків, у якій галузі діяльності людині 
легше проявити себе, досягти успіхів.  

Будь-яка діяльність вимагає від людини не однієї 
здібності, а багатьох. Наприклад, літературні здібності 
охоплюють вразливість, спостережливість, образну 
пам'ять, творчу уяву, здатність до творчого та виразного 
мовлення. 

Індивідуальні відмінності у здібностях людей  
У структурі здібностей виділяють потенційні й 

актуальні (діяльнісні) можливості розвитку. Потенційні 
здібності  – це можливості розвитку індивіда, які 
виявляються кожного разу, коли перед ним постає 
необхідність розв'язання нових завдань. Проте розвиток 
індивіда залежить  не тільки від його психологічних 
якостей, але й від тих соціальних умов, у яких ці якості 
можуть або не можуть бути реалізовані. У такому 
випадку говорять про актуальні здібності .  

Розрізняють також природні здібності (в основі своїй 
біологічно обумовлені: сприймання, пам'ять, мислення, 
здатність до елементарної комунікації на рівні експресії) 
та специфічно людські здібності (соціальні), які мають 
суспільно-історичне походження  (художні, музичні, 
інженерні, математичні та ін.) Виокремлюються також  
теоретичні (здатність до абстрактно-теоретичних 
роздумів)  та  практичні (здатність до ефективного 

виконання практичних дій) здібності,  навчальні 
(високий рівень навальності) та  творчі (генерування 
ідей, креативність) здібності.    

Кількісна характеристика (рівень розвитку) 
здібностей 

За рівнем розвитку здібностей розрізняють людей 
здібних, обдарованих, талановитих і геніальних.  
Обдарованість  – високий рівень задатків особистості, 
поєднання природженого і набутого індивідом.  Талант – 
природний хист, високий рівень обдарованості людини у 
певних видах діяльності (наукової, творчої, політичної, 
виробничої). Геніальність – вищий ступінь 
обдарованості людини, найвищий ступінь розвитку 
таланту, що дає змогу відкривати цілу епоху, нову еру в 
тій чи іншій галузі.  

 
4. Взаємозв'язок навчання та розвитку задатків і 

здібностей  школяра 
Здібності людини –  це внутрішні умови її розвитку, 

які формуються в сукупності з задатками під впливом 
зовнішніх умов у процесі взаємодії людини з 
навколишнім середовищем. Кожна з властивостей і 
здібностей, маючи свою якісну та кількісну харак -
теристику, є результатом вікового розвитку особистості. 
Вихідний пункт цього розвитку утворюють парціальні 
(що відносяться до окремих органів і функцій) та 
загальні (притаманні всьому індивіду) задатки, тобто 
генетичні (спадкові і природжені) анатомо -фізіологічні 
передумови їх становлення в процесі діяльності та 
поведінки, навчання і виховання, самонавчання й 
самовиховання, творчості і самотворення (І. Цимбалюк).  

Уже на початку навчання в школі першокласники 
відрізняються один від одного рівнем обізнаності з 
навколишнім світом, спостережливістю, вмінням 
думати, запам'ятовувати й відтворювати, висловлювати 
свої думки за допомогою усного мовлення та ін. У 
процесі навчання здібності в учнів не тільки 
використовуються, а й розвиваються. Виробляються 
уважність, спостережливість, якості пам'яті, мислення й 
мовлення, а також емоційні й вольові властивості. 
Розвиток цих компонентів відбувається в молодшому 
шкільному віці нерівномірно. Повільніше розвиваються 
перцептивні, мнемічні компоненти. Порівняно більших 
прогресивних змін зазнають якості, пов'язані з уявою, 
мисленням та мовленням. Формуються й емоційні, 
вольові компоненти здібностей учнів. До них належать 
упевненість, наполегливість, самоконтроль у роботі,   
витримка, здатність чинити опір навіюванню.  

У підлітковому віці збільшується вибірковість в 
учбовій діяльності, зростає сенситивність у розвитку 
загальних і спеціальних здібностей, з’являються стійкі 
інтереси. 

Головною тенденцією розвитку когнітивної сфери в 
юнацькому віці є розвиток загальних і спеціальних 
здібностей старшокласників на базі основних  провідних 
видів діяльності: навчання, спілкування і праці. 
Юнацький вік характеризується посиленням 
індивідуальних  відмінностей між  школярами.  Значна 
частина старшокласників  виявляють справжню 
зацікавленість до навчання і творчості. Розвиток 
інтелекту  на даному етапі тісно пов'язаний з розвитком  
творчих здібностей, коли відбувається не просте 
засвоєння інформації, а виявляється інтелектуальна 
ініціатива і створюється  щось суб’єктивно нове.  

Юність психологічно більш рухлива і схильна до 
захоплень. У той же час, щоб стати  продуктивним у 
творчості, юнаку  потрібна  інтелектуальна дисципліна і 
зібраність. Саме ці якості вирізняють творчих школярів  
від їх імпульсивних однолітків (І. Кон). Разом з тим 
варто підкреслити, що конкретні особистісні властивості 
обдарованих юнаків можуть істотно розрізнятися.   

На думку С.Л. Рубінштейна, розвиток здібностей у 
сукупності з задатками здійснюється у вигляді спіралі. 
Реалізація можливостей, які надають здібності одного 
рівня розвитку, відкриває нові можливості для 
подальшого розвитку здібностей більш високого рівня.  

 
5. Умови виховання здібностей  
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Знати у всіх відношеннях дитину.  Враховувати сили 
і можливості дитини  в різних навчальних предметах, 
видах фізичної праці. Знання дитини у всіх від ношеннях 
є умовою для складання плану формування її здібностей.  

Відповідний рівень навченості дитини.  Необхідно 
звертати увагу на те, в якій мірі дитина оволоділа 
певним обсягом знань, умінням вчитися. Враховувати, 
наскільки розвинулись у дитини здатність до навчання, 
яка хоч і не рівнозначна здібностям, але включається в 
неї як один із необхідних внутрішніх компонентів.  

Процес навчання повинен носити творчий характер.  
Першочергове значення має постановка перед учнями 
проблемних питань, творчих робіт, задач, які 
розв'язуються за допомогою вчителя, а потім самостійно 
самими учнями.  

Правильне поєднання навчання з практикою, працею 
і суспільною роботою.  Тільки за цієї умови 
створюються універсальні зв'язки та вміння, які 
забезпечують успішне розв'язання як теоретичних, так і 
практичних завдань. 

Вести систематично профорієнтаційну роботу в 
школі. Кожен учень повинен правильно вибрати у 
відповідності зі своїми нахилами і здібностями 
спеціальність і розпочати готуватись до неї вже в 
шкільному періоді життя.  

Формувати активні риси особистості.  Для розвитку 
здібностей важливі самостійність, працелюбність, 
організованість, критичність, наполегливість, без чого 
неможлива повна реалізація потенціальних сил і 
здібностей індивіда та максимальний їхній розвиток у 
діяльності.  

Правильно поєднувати загальні вимоги з 
індивідуальним підходом, створювати такі соціальні 
умови, за яких учні максимально  активізувалися, 
включалися у різні види діяльності, реалізовували 
творчі можливості (О.Г. Ковальов, К.С.   Дрозденко).    

 
6. Психологічні основи роботи вчителя з обдарованими 

дітьми 
 

У психологічному вченні про особистість здібності й 
обдарованість є важливими складовими загальної 
структури особистості. 

Проте поняття обдарованості  не дістало 
загальновизнаного визначення.  Існує понад сто його 
визначень. 

Обдарованість – якісно своєрідне сполучення 
здібностей, від якого залежить імовірність більшого чи 
меншого успіху під час виконання тієї чи іншої 
діяльності (Б. Тєплов).  Обдарованість – це значне в 
порівнянні з віковими нормами випередження в 
розумовому розвитку або виключному розвитку 
спеціальним здібностей (музичних, художніх, 
спортивних та інш.). 

Обдарованість – системно-особистісне утворення, 
зумовлене природними особливостями організму 
людини (сенсорні, моторні, інтелектуальні компоненти 
високої енергетичності)  (О. Кульчицька  . 

Обдарованість – підвищений рівень розвитку однієї 
чи декількох здібностей людини, на основі яких виникає 
можливість досягти високих результатів у соціально 
значимих видах діяльності (В. Панов, А. Матюшкін).   

Обдарованість є наслідком розвитку вроджених 
задатків під дією як внутрішніх, суб'єктивних, так і 
зовнішніх, стосовно особистості, соціальних чинників 
(О. Музика).  

Розумово обдаровані діти  – це діти, які різко 
виділяються із середовища ровесників високим 
розумовим розвитком, який є наслідком як природних 
задатків, так і сприятливих умов виховання (Ю. 
Гільбух).  

 
Види та особливості обдарованості 
За критерієм «діяльність та сфери психіки,  що її 

забезпечують»: 
– інтелектуальна  – вид обдарованості, який 

забезпечує швидке оволодіння основними поняттями, 
запам’ятовування та зберігання інформації; 
високорозвинені здібності переробки інформації дають 

змогу досягти успіхів у багатьох галузях знань, 
відзначається гострота мислення, спроможність 
практичного застосування знань, високий розвиток 
пізнавальних мотивів; 

– академічна – вид обдарованості, який проявляється 
в успішності вивчення окремих навчальних предметів. 
Ця обдарованість є більш частоковою, вибірковою;  

– творча – особливий вид обдарованості, який 
породжується або здатністю продукувати, висувати нові 
ідеї, винаходити, або здатністю блискуче виконувати, 
використовувати те, що вже створено, відзначається 
високий показник  оригінальності, розробленості, 
гнучкості, швидкості; 

– лідерська  (соціальна обдарованість) – виняткова 
здібність встановлювати зрілі конструктивні взаємини з 
іншими людьми, тобто здатність розуміти, любити, 
співчувати, ладнати з іншими. Такі діти відзначаються 
фізичною привабливістю, акуратністю в зовнішньому 
вигляді, зайнятістю в різних заходах і позитивних 
внеском у них;  

– художня – вид обдарованості, яка забезпечує 
високі досягнення в галузі художньої творчості й 
виконавської майстерності в музиці, живопису, 
скульптурі, літеретурі, акторському мистецтві, 
виявлення зацікавленості до візуальної інформації, 
розвиток випереджувальних умінь;  

– психомоторна діяльність  – вид обдарованості, у 
якій виявляється зацікавленість до діяльності, яка 
вимагає точної моторики; володіння гарною зорово-
моторною координацією; цікавість до руху (біг, стрибки, 
лазіння); наявність широкого діапазону руху; гарне 
утримання рівноваги при виконанні рухових вправ; 
високий рівень основних рухових навичок; володіння 
винятковою фізичною  силою. 

    За критерієм «ступінь сформованості 
обдарованості» можна диференціювати актуальну та 
потенційну обдарованість:  

– актуальна  обдарованість – це психологічна 
характеристика дитини з такими наявними (уже 
досягнутими) показниками психічного розвитк у, які 
виявляються на більш високому рівні виконання 
діяльності в конкретній предметній галузі у порівнянні з 
віковою та соціальною нормами;  

– потенційна обдарованість  – це психологічна 
характеристика дитини, яка має лише певні психічні 
можливості (потенціал) для високих досягнень у тому чи 
іншому видах діяльності, але не може реалізувати свої 
можливості в даний момент через їхню функціональну 
недостатність.  

За потенційної обдарованості розвиток потенціалу 
може стримуватися низкою несприятливих причин 
(недостатня мотивація, низький рівень саморегуляції, 
відсутність необхідного освітнього середовища тощо). 
Виявляється вона за сприятливих умов, що забезпечують 
певний розвивальний вплив на вихідні психічні 
можливості дитини.  

За критерієм «форма виявлення» можна говорити 
про явну та приховану обдарованість:  

– явна обдарованість виявляється в діяльності 
дитини достатньо яскраво, у тому числі і за 
несприятливих умов. Досягнення настільки очевидні, що 
обдарованість не викликає сумнівів.  

– прихована обдарованість виявляється в діяльності 
дитини у менш вираженій формі, внаслідок чого існує 
небезпека віднести таку дитину до числа 
«неперспективних».  

За явної обдарованості фахівець може з великою 
часткою достовірності констатувати наявність 
обдарованості чи високих потенційних можливостей, 
адекватно оцінити «зону найближчого розвитку» і 
правильно спланувати роботу з такою дитиною.  

Причини прихованої обдарованості часто пов’язані з 
наявністю особливих психологічних бар’єрів, що 
виникають на шляху розвитку та інтеграції здібностей і 
суттєво спотворюють форми виявлення обдарованості.   

 За критерієм «широта виявлення в різноманітних 
видах діяльності» можна виділити загальну і 
спеціальну обдарованості:  
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– загальна (розумова) обдарованість  -  виявляється 
по відношенню до різних видів діяльності і виступає в 
якості підґрунтя їх продуктивності.  

– спеціальна  обдарованість виявляється в 
конкретних видах  діяльності і може бути визначена в 
окремій галузі діяльності (музиці, живопису, спорті 
тощо).  

Психологічним ядром загальної обдарованості є 
розумові здібності (або загальні пізнавальні здібності), 
навколо яких вибудовуються емоційні, мотиваційні та 
вольові якості особистості. Така обдарованість визначає 
рівень розуміння того, що відбувається, глибину 
емоційного та мотиваційного залучення в діяльність, 
ефективність цілепокладання та саморегуляції.  

Загальна обдарованість пов’язана зі спеціальними 
видами обдарованості, адже саме завдяки їй виявлення 
спеціальної обдарованості відбувається на якісно більш 
високому рівні засвоєння конкретної діяльності. 
Загальна обдарованість  індивіда виявляється всередині 
тих чи інших спеціальних здібностей. Бувають не тільки 
спеціальні здібності, а й загальна обдарованість у 
спеціальних здібностях (С.Л. Рубінштейн). У свою 
чергу, спеціальна обдарованість впливає на вибіркову 
спеціалізацію загальних психологічних ресурсів 
особистості, підсилюючи тим самим індивідуальну 
своєрідність  та самобутність обдарованої людини.  

У літературі, присвяченій проблемі обдарованості, 
питання про загальну і спеціальну обдарованість є 
найбільш дискусійним.  

 
Ознаки обдарованості  
Інтегральна структура обдарованості складається із 

п’яти структурних компонентів:  
1) домінуюча роль пізнавальної мотивації;  
2) дослідницька, творча активність;  
3) можливість досягнення оригінальних р ішень; 
4) можливості прогнозування та передбачення;  
5) здатність до створення ідеальних еталонів, які 

забезпечують високі естетичні, моральні, інтелектуальні 
оцінки (А.М. Матюшкін). 

Аналіз наукової літератури дає підстави зробити 
висновок, що ознаки обдарованості охоплюють два 
аспекти поведінки обдарованої дитини: 
інструментальний та мотиваційний.  

Мотиваційний аспект поведінки обдарованої дитини 
може бути представлений такими ознаками:  

– підвищена, вибіркова чутливість до певних сторін 
предметної дійсності  (знаків, звуків, кольорів, рослин 
тощо) або до певних форм власної активності (фізичної, 
художньої тощо);  

– яскраво виражений інтерес до тих чи інших сфер 
діяльності, дуже висока захопленість  якимось 
предметом, занурення в ту чи іншу справу;  

– підвищена пізнавальна потреба, допитливість;  
– перевага парадоксальній, суперечливій та 

невизначеній інформації, неприйняття стандартних, 
типових завдань і готових відповідей;  

– висока критичність до результатів власної праці, 
схильність ставити надважкі цілі, прагнення до 
досконалості.  

Інструментальний аспект  поведінки обдарованої 
дитини може бути охарактеризований такими ознаками : 

– наявність специфічних стратегій діяльності: 
швидке засвоєння діяльності та висока успішність її 
виконання; використання і винаходження нових способів 
діяльності в умовах пошуку рішення в заданій ситуації; 
висування нових цілей діяльності за рахунок більш 
глибокого оволодіння предметом, що призводить до 
іншого бачення ситуації і пояснює появу неочікуваних 
ідей і рішень; 

– сформованість якісно своєрідного індивідуального 
стилю діяльності, що виявляється у схильності робити 
все по-своєму;  

- висока структурованість знань, уміння бачити 
предмет вивчення в системі, згорнутість способів дій у 
відповідній предметній галузі, здатність бачити у 
складному просте, а в простому – складне;  

- особливий тип научуваності, що проявляється як у 
високій швидкості та легкості навчання, так і в 

уповільненому темпі навчання, але з наступною різкою 
зміною структури знань, уявлень і умінь.  

 
Загальні ознаки обдарованості у дітей: 
– високий рівень активності дитини (такі діти мало 

сплять, багато рухаються);  
– інтерес до будь-якого виду творчої діяльності, 

несприйняття рутинної роботи;  
– надмірна допитливість, жадоба до знань та 

спілкування (прагнуть спілкуватися з дорослими або 
старшими за себе дітьми, особливо з тими, чиї інтереси 
подібні за змістом до їхніх);  

– у процесі спілкування бажають бути вислуханими і 
належно оціненими; не терплять тривалих пояснень, 
моральних сентенцій, віддають перевагу лаконічності та 
відповідям, що вимагають логічного мислення;  

– доволі рано виявляють самостійність, рішучість, 
сильну волю;  

– мають менш поступливий характер, відстоюють 
свою думку, а тому часто конфліктують; конфлікти 
відбуваються і через те, що такі діти негативно реагують 
на зауваження;  

– порівняно з однолітками мають високий рівень 
розвитку пізнавальних здібностей, творча уява перева -
жає над репродуктивною; швидко і без видимих зусиль 
запам'ятовують, відтворюють будь-який матеріал; 
володіють нестандартним мисленням, відзначаються 
високою концентрацією уваги, іноді аж до неуважності 
щодо побутових процесів;  

– наявність глибоких специфічних інтересів (до 
літератури, музики, малювання, інших видів творчості);  

– сильна вразливість.   
  
Обдарована дитина шукає спілкування  з дорослими, 

бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто 
насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто 
перебільшено емоційні, вони запальні, легко 
збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а 
виявлення багатства їх натури.  

Творчі діти рідко бувають спокійними, вони 
страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує 
тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них 
особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості 
обдарованих дітей вимагають особливого підходу до 
них, і не випадково за рішенням Всесвітньої організації 
охорони здоров’я входять до “групи ризику”. Вони 
потребують особливого виховання, спеціальних, 
індивідуальних навчальних програм, спеціально 
підготовлених вчителів, шкіл.  

 
 Особливості роботи вчителя з обдарованими 

дітьми 
1. Розв'язання нестандартних завдань на уроках і в 
позаурочний час. 
2. Індивідуальна й диференційована робота.  
3. Ділові гри, інтерактивні методи навчання.  
4. Участь у конкурсах різних рівнів.  
5. Участь у предметних олімпіадах різних рівнів.  

 
Провідними цілями навчання обдарованих  

визначають розвиток цілісного світорозуміння та 
системного мислення, розкриття та розвиток 
індивідуальності обдарованої дитини, її творчих 
здібностей та духовно-ціннісних основ.  

Серед основних завдань виділяються такі: 
– розвиток широких пізнавальних інтересів;  
– розвиток цілісної картини світу та системного 

мислення; 
– розвиток творчої особистості та всіх видів 

мислення; 
– розвиток здібностей до самостійного здобування 

знань і дослідницької роботи, навчання дослідницьким 
умінням і навичкам; 

– розвиток комунікативних умінь;  
– розвиток здатності до рефлексії, самопізнання, 

розуміння цінності й унікальності іншої людини й 
безпосередньо себе.  
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Розвиток обдарованості може бути ефективнішим 
при дотриманні певних умов. Більшість дослідників 
проблеми обдарованості свідчать про те, що 
ефективності роботи з обдарованим дітьми сприяють:  

– своєчасна діагностика інтелектуальних 
особливостей і здібностей учня;  

– гуманне співробітництво учителя та учня;  
– взаємодія педагогів і батьків;  
– створення для учня ситуацій упевненості в собі;  
– забезпечення учневі права на пошук і помилку без 

зниження оцінки, надання можливості виправлення 
помилки і підвищення оцінки; 

– використання такої системи управління 
пізнавальною діяльністю і заохочення її результатів, що 
перетворюють ситуативну впевненість на стійку;  

– підтримка ініціативи дитини у всіх видах 
діяльності; 

– гуманізація сфери спілкування з однолітками та 
дорослими;  

– надання можливості реалізації фізичної активності;  
– навчання прийомів самостійної роботи, способів 

самоконтролю, дослідницької діяльності, уміння 
отримувати знання самостійно; 

– відсутність демонстрації виняткових досягнень, що 
спричиняють ревність і неприйняття однокласниками, 
але разом із цим і неприпустимість зменшення 
досягнень та унікальних здібностей.  

Щодо обдарованих учнів особливу увагу слід 
звернути на такі моменти: повне задоволення запитів 
найпідготовленіших дітей у поглибленому вивченні 
предметів на основі широкого ознайомлення їх із 
сучасною наукою; створення умов для задоволення їх 
різнобічних пізнавальних інтересів і водночас для 
розвитку здібностей, виявлених у певній галузі 
діяльності; забезпечення можливостей для широкого 
вияву елементів творчості в навчальній і позашкільній 
роботі; залучення їх до надання допомоги своїм 
однокласникам у навчанні, в розвитку навчальних 
можливостей; запобігання розвитку в них переоцінки 
своїх можливостей, лінощів через систематичну 
недовантаженість.  

 
Для виявлення обдарованості використовують різні 

методи: від найпростішого батьківського спостереження 
до спеціально розроблених стандартизованих  тестових 
завдань. 

Існує багато методик, які допомагають пізнати 
творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення.   

  "Анкета з визначення здібностей учнів" за 
методикою американських вчених Хаана і Кафа. Дана 
анкета допоможе визначити на основі співставлення з 
інтересами однолітків особливості спрямованості 
характеру даної особистості.    

  Методика Векслера допоможе визначити рівень 
інтелектуальних здібностей.   

  Методика Кетелла допоможе оцінити 
інтелектуальні можливості дитини.   

  Методика Айзенка допоможе визначити рівень 
інтелекту.   

  Методика "Неіснуюча тварина" допоможе 
визначити, наскільки в дитини розвинена творча уява, 
оригінальність мислення, емоційний стан.   

  Методика "Прогресивні матриці Равена" 
допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних 
умінь.  

  Методика "Віддалені асоціації" невербальна 
модифікація тесту А. Медніка виявить оригінальність і 
гнучкість мислення, уміння перекомбінувати дані 
елементи в нові комбінації.    

  Тест "Не проґав вундеркінда!" допоможе батькам 
виявити та розвинути приховані здібності та задатки 
дитини.  

  Методика "Особливості творчої уяви" 
(В.Ф.Маценко) допоможе виявити рівень словесно -
логічного мислення.    

 
«Що повинен знати педагог, який виховує обдаровану 
дитину?» 

У талановитої дитини відразу помітні тонка 
спостережливість, зосередженість, посидючість, уміння 
наполегливо переслідувати поставлену мету, 
самостійність і незалежність у діяльності.  

Немотивований тиск та примус, нав’язування занять 
затримують прояви справжніх природних нахилів.  

Занадто рання спеціалізація та «професіоналізація» 
збіднюють особистість. Необхідно розвивати сукупність 
тілесних, душевних і розумових сил, які становитимуть 
реальну користь у житті, допоможуть вихованцев і 
посісти достойне місце в суспільстві.  

Талановитій дитині необхідно надавати не тільки 
свободу самодіяльності, а й можливість у певних межах 
обговорювати з дорослими свої наміри. У результаті 
виробляється самоповага та здатність критично 
оцінювати свої здібності й дії. 

Інтенсивному розвитку природних задатків 
допомагають ознайомлення з різноманітною діяльністю, 
глибокі й помірно численні враження. Потрібні для 
творчості фарби, звуки, форми, рухи талановиті діти 
знаходять у спілкуванні з природою, яка пробуджує 
мислення, уяву, творчість.  
 

Цікавий матеріал, який можна використати як 
доповнення до наведених вище порад учителям і 
батькам, містять сучасні дослідження, проведені 
відомим психологом А.Баркан із питань виховання 
обдарованої дитини: 

1. Важливо не ігнорувати унікальності такої дитини, 
про те й не висловлювати надмірних захоплень її 
обдарованістю, не перетворювати життя дитини на 
інструмент задоволення батьківських амбіцій.  

2. Природна допитливість обдарованих дітей є 
причиною безлічі запитань, якими вони «замучують» 
дорослих. Особливо складно з такими дітьми в школі. Їх 
намагаються порівняти з іншими, підігнати під зручний 
стандарт звичайного, слухняного учня. Ось чому так 
часто ті, які нічого оригінального, нового не створюють, 
а їхні досягнення не відповідають рівню їхніх 
здібностей.  

3. Необхідно створювати всі умови для розвитку 
таланту, але не нав’язувати дитині своїх захоплень та 
інтересів, не культивувати необхідності будь -що досягти 
неперевершених результатів, не перевантажувати, не 
змушувати постійно займатися улюбленою справою, бо 
це може відбити бажання цікавитися улюбленим 
заняттям, стати причиною неврозу або розвинути в 
дитині пихатість та претензійність.  

4. Намагатися зменшити надмірну вразливість 
обдарованої дитини, вчити її гідно програвати і не 
сприймати невдачу як трагедію, володіти емоціями, 
робити все, щоб дитина не занижувала самооцінки і 
водночас не виставляла на показ свою обдарованість.  

5. Допомагати її налагоджувати нормативні сосунки 
з дорослими і дітьми.  

6. Якомога більше приділяти уваги її фізичні 
активності. 

 
1. Однаково шкідливі як зневага до успіхів учня, а 

іноді й приниження їх, так і надмірне захвалювання 
індивідуальних здібностей на фоні класу, що може 
викликати, з одного боку, ревнощі, роздратування і 
навіть відразу однолітків, а з іншого, –  перфекціонізм –  
«зіркову хворобу» обдарованої дитини. Краще залучити 
до спільних занять. Наприклад, при розподілі учнів на 
ланки обдарованих призначити ланковими. Тоді заняття 
навіть проведене у вигляді змагання принесе перемогу 
всій групі, а не лише обдарованому, здібному учню. А 
взагалі краще уникати елементів змагання у роботі з 
обдарованими.  

2. Оскільки обдаровані діти не сприймають суворо 
регламентованих, однотипних занять і завдань, що не 
дають змоги їм працювати на повну силу інтелекту, то 
навчальну діяльність на уроках треба організувати таким 
чином, щоб приділити увагу обдарованим. Наприклад, 
урізноманітнити завдання і програму в цілому, виділити 
час на консультації, надати можливість учням самим 
обирати рівень складності завдань для самостійної 
роботи, заохочувати допитливість, цілеспрямованість і 
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незалежність в діях, розвивати ініціативу, гнучкість 
мислення, уяву тощо. Отже, у навчанні обдарованих, як і 
всіх технологіях особистісної орієнтації, потрібно 
знайти методи і засоби, що відповідають Індивідуальним 
особливостям кожної дитини. Для цього враховуються 
результати психодіагностики, перебудовується зміст ос -
віти у напрямі добору для окремого індивіда, змінюється 
організація діяльності дітей щодо визнання ролі учня у 
власній освіті, застосовуються нові методи і засоби 
навчання, наприклад, комп'ютер. Іншими словами, 
створюються умови для творчості і самоактуалізації 
особистості, формування внутрішньої мотивації творчої 
діяльності, надання можливості вибору учнем свого 
стилю навчання, частково змісту навчання, реалізації 
особистісного потенціалу в освіті через здійснення від-
повідних видів діяльності.  

3. Рання діагностика дитячої творчості і створення 
умов для індивідуалізації навчання буде практичною 
реалізацією розвитку творчо обдарованого учня.  

4. Розвиток творчої обдарованості неможливий без 
дотримання принципів розвивального навчання, 
висунутих A.M. Матюшкіним, – проблемності, 
індивідуалізації, діалогічності. Вони потребують пере-
орієнтації навчання з предметного на процесуальне й 
мотиваційне.  

5. Основним у розвитку творчого потенціалу, за О. 
Яковлевою, є принцип трансформації когнітивного 
змісту в емоційний. Він означає, що для розвитку 
творчої обдарованості дітей необхідно систематично 
повертати їх до власних емоційних переживань. Адже 
міцно запам'ятовується лише те, що сильно вплинуло на 
душу, викликало шквал емоцій . 

6. У навчанні обдарованих дітей необхідно 
дотримуватись матетики –  науки про цілепокладання. 
Вона доводить необхідність обговорення кінцевих цілей 
і передбачуваних результатів ще на початковому етапі 
діяльності. Тобто учні мають усвідомлювати, що, як і 
навіщо їм належить виконувати.  

7. Одним з основних принципів навчання 
обдарованих є створення стану безвиході (за Сократом) 
або розвивального дискомфорту (більш сучасний 
термін), з якого учень повинен шукати вихід, приймати 
для цього певні рішення й чинити певні дії.  

 
Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей  
 
1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, 

підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.   
2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.   
3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, 

ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі 
завдання.   

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної 
думки. Ніколи не відкидай її.   

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових 
понять, думок.   

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, 
формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні 
способи.  

7. Культивуй творчу атмосферу –  учні повинні 
знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з 
визнанням, приймає їх, використовує.   

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо 
фіксувати їх в блокноті.   

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей 
агресивно, це необхідно попередити. Найкращим 
засобом є пояснення здібному, що це характерно, і 
розвивати у нього терпимість і впевненість.   

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та 
наукові ідеї.   

11. Розсіюй страх у талановитих дітей.   
12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, 

самостійність. Підкидай проекти, які можуть 
захоплювати.  

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають 
альтернативи, прогнозування, уяви.   

14. Створюй в школі періоди творчої активності, 
адже багатого геніальних рішень з'являється в такий 
момент.  

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для 
записів.  

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.   
17. Вчи доводити починання до логічного 

завершення.  
18. Впливай особистим прикладом.   
19. Під час занять чітко контролюй досягнуті 

результати та давай завдання підвищеної складності, 
створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, 
самопізнання.   

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження 
власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації 
вільного вибору і відповідальності за обране рішення.   

21. Використовуй творчу діяльність вихованців при 
проведенні різних видів масових заходів, відкритих та 
семінарських занять, свят.   

22. Під час опрацювання програмового матеріалу 
залучай до творчої пошукової роботи з використанням 
випереджувальних завдань, створюй розвиваючі 
ситуації.  

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, 
Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.   

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та 
стимулюй активність, ініціативу, пошук.   

25. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку 
потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" 
(К.Д.Ушинський).   

 
Література основна 

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник/ Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – 2-ге видан., випр.і доп. –
К.: “Центр учбової літератури”. – 2007.  

2.   Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. пос ібн. / В.В.  Волошина Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, 
О. В. Темрук  — К.: Каравела, 2005. - 280 с 

3. Дубравська  Д.М. Основи психології: Навч. посібник.  — Львів: Світ, 2001. –  
4. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. - К.: ВД “ Професіонал”, 2007. – 608 с. 
5.  Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долин ська, З.В. Огороднійчук та ін.  - К.: Каравела, 2012.  – 

464 с. 
6. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ.навч. закладів / Під заг. ред. акад.  С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. 
7. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна. – Суми: 

ВТД “Університетська книга”, 2009. – 239 с. 
8. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник./ Р.В. Павелків. — К.: Кондор, 2009. —576 с. 
9. Савчин М.В.Загальна психологія: навч. посіб. / М.В. Савчин. — К.: Академвидав, 2011. — 464 с. 
10. Сапогова Е. Б.  Задачи по общей психологии: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001.— 447 с.     
11. Терлецька Л. Визначення здібностей дитини // Психолог на батьківських зборах / Упоряд. О.Главник. — К.: 

Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.— 112 с. -С. 61-78 
12. Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості: Навч. посібник. 2 -ге вид./ Т.М. Титаренко. — К.: Каравела, 2013. 

– 372 с. 
Література додаткова 

 
13. Айзенк Г. Проверьте свои способности. — М.: Мир, 1972. 
14. Барко В І, Тютюнников А М. Як визначити творчі здібності дитини. - К.: Україна, 1991. 
15. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок. Психология, диагностика, п едагогика. - К.: РОВО, 1992.- 84с.  



Емілія Гуцало.   Основи психологічної компетентності майбутнього педагога:  Практикум 
 

 
 

143 

16. Одаренные дети: Перевод с англ./ Общ. ред. Г.В. Бурменской й В.М. Слуцкого: Предисловие В.М. Слуцкого. - М.: 
Прогресе, 1991. 

17. Пономарев Я.А. Психология творчества. - М., 1976. 
18.  Скрипченко О. В., Падалка О. С.,  Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання: Навчальний посібник 

для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів та курсантів військових 
училищ / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко — К.: Український Центр духовної культури. 2003.— 328 с.  

19. Чудновский В.З., Юркевич В.С. Одаренность: дар или испытание.  — М.: Знание, 1990.— 80 с. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Емілія Гуцало.   Основи психологічної компетентності майбутнього педагога:  Практикум 
 

 
 

144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчальне  видання 
 
 
 

Гуцало Емілія Ун-Сунівна 
 
 
 
 
 

ОСНОВИ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: 

 
Практикум 

 
Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підп. до друку 28. 08. 2016 р. Формат 60х90/16. Папір офсет. Друк різограф.  
 

Ум. др. арк. 16,4 . Тираж 300.  Зам. № 

 
____________________________________ 

 
ФО-П  Александрова М.В. 

Свідоцтво серія КГ № 009 від 11 березня 2010 року.  
м. Кіровоград, вул. Пашутінська, 12, оф. 4.  

тел. 0522 24-86-34, 0522 27-02-24 
 
 
 


