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Сучасний розвиток суспільства, його економічне і культурне життя 

послідовно розгортається в бік все більшої психологізації, оскільки в центрі 

подій соціальних змін стає людина. Дані процеси потребують широкого 

розповсюдження і глибини психологічних знань. Тому основи психологічних 

знань необхідні кожній сучасній людині в її повсякденному житті та 

професійній діяльності. Особливо важливі такі знання кожному випускнику 

вищого навчального закладу для більш глибокого та усвідомленого 

розуміння оточуючого світу, більш ефективного виконання професійної 

діяльності, успішної взаємодії з іншими людьми, побудови взаємовідносин в 

сім’ї, усвідомленого підходу до виховування власних дітей. 

Курс лекцій складається з тем, у яких висвітлюються питання 

дисципліни, що викладається студентам технічних спеціальностей. 

Метою вивчення дисципліни є формування зацікавленості у 

психологічних знаннях, оволодіння майбутніми фахівцями 

систематизованими знаннями й уміннями про головні проблеми та завдання 

психології як науки на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, 

розуміння властивостей, закономірностей та механізмів функціонування 

основних психічних явищ, а саме пізнавальних психічних процесів, 

індивідуальних особливостей особистості, а також застосування їх у 

практичному житті, для підвищення ефективності діяльності, що необхідно 

для керівників та фахівців різних галузей народного господарства нашої 

країни. 

Завдання дисципліни: 

- розкрити місце людини у соціальній групі, суспільстві, світі в цілому; 

- сприяти формуванню всебічної і гармонійно розвинутої творчої 

особистості; 

- виховувати життєво активного, свідомого громадянина; 

- навчити організовувати роботу керівника на підприємстві, формувати 

власну команду для здійснення успішної діяльності; 

- оволодіти навиками ефективного міжособистісного та ділового 

спілкування, формування іміджу ділової людини; 

- зробити власний внутрішній світ предметом самопізнання, 

самостворення та самовдосконалення. 

У результаті вивчення дисципліни «Психологія» студенти повинні 

уміти: аналізувати предмет, завдання та методи психології як науки; 

визначати самостійно рівень розвитку власних психічних пізнавальних 

процесів та індивідуально-психологічних особливостей особистості, а також 

враховувати ці особливості при виконанні професійної діяльності; вміти 

керувати власною поведінкою та емоційно-вольовим станом під час 

публічного виступу перед великою аудиторією людей; організовувати власну 

команду та ефективно керувати її діяльністю; навчитись формувати власний 

позитивний імідж як ділової активної людини. 
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ: СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ, 

МЕТОДИ  

План 

1.1 Предмет, завдання та принципи психології.  

1.2 Місце психології в системі наук про людину.  

1.3 Становлення і розвиток психологічної науки, її основні напрями.  

1.4 Галузі психологічного знання.  

1.5 Основні методи психології: спостереження і експеримент.  

1.6 Допоміжні методи психології: опитування (анкетування і інтерв’ю), 

тестування, вивчення продуктів діяльності.  

1.1  Предмет, завдання та принципи психології. 

Психологія володіє особливими якостями в порівнянні з іншими 

науковими дисциплінами. Як системою знань нею володіє небагато. Однак з 

областю явищ, що вивчаються цією наукою, стикаються всі: вона 

представлена у вигляді наших власних відчуттів, образів, уявлень, явищ 

пам’яті, мислення, мови, волі, інтересів, потреб, емоцій, сновидінь тощо. 

Що дає нам вивчення психології?  Всім важливо зрозуміти, що хочуть, 

що можуть оточуючі нас люди, як орієнтуватися в особливостях пам’яті і 

мислення, характеру і темпераменту, мотивах поведінки. Не маючи таких 

орієнтирів у складних процесах міжособистісної взаємодії і спілкування, 

доводиться нерідко йти навмання, робити помилки, діючи інколи нетактовно, 

набуваючи ворогів там, де могли б бути друзі. Не менш важливо зрозуміти і 

свої можливості, достоїнства і недоліки, одним словом, уміти психологічно 

достовірно охарактеризувати самого себе як особистість. Цим завданням 

якраз і відповідає система знань, що іменується психологією. Вона корисна 

просто людині, так би мовити, для особистих цілей, щоб розуміти стан своєї 

власної душі, а при необхідності свідомо вносити в нього зміни (аутотренінг,  

нейролінгвістичне програмування, медитація); вона необхідна батькам і 

педагогам, щоб знати, що відбувається в душах дітей, надавати їм першу 

психологічну допомогу, коректувати їх психічний розвиток; вона просто 

необхідна для ділової людини, щоб приймати відповідальні рішення з 

урахуванням психологічного стану партнерів, уміло впливати на їх симпатії й 

антипатії, переконання і смаки; без неї також не обійтися інженеру, що 

вирішує завдання надійності дій операторів. 

Відомому німецькому психологу XIX ст. Г. Еббінгаузу належить 

афоризм: «Психологія має довге минуле і коротку історію». Ці слова 

якнайкраще відображають суть історичного розвитку галузі психологічного 

знання. Адже як самостійна наука психологія сформувалася лише до кінця 

XIX ст. Однак як особлива галузь знань вона існувала ще з часів стародавньої 

історії. Зазвичай основоположником психології прийнято вважати 
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Арістотеля, який написав перший систематичний трактат про душу. Але 

«знання про душу» (а саме такий дослівний переклад терміну «психологія» з 

грецької мови - «psuche» і «logos», тобто «душа» і «слово, знання») довгий 

час відносили до галузі філософії, релігії або медицини [3]. 

Психологія – це наука і система знань про закономірності, механізми, 

психічні факти та явища в житті людини.   

Психологія — одна з наук про людину.  

Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини — 

психіка.  

Предметом психології є закономірності розвитку і проявів психічних 

явищ та їх механізми. 

Психологія спрямована на вирішення таких завдань: 

- вивчення законів психічної діяльності; 

- розкриття сутності, структури і функцій психіки; 

- вивчення ролі психічних явищ в пізнанні людиною самої себе та 

оточуючого світу, в її діяльності та спілкуванні; 

- визначення ролі спадкового і набутого, біологічного і соціального в 

розвитку психіки; 

- вивчення співвідношення психіки і мозку тощо. 

Наукове дослідження у психології передбачає дотримання 

загальнофілософських, загальнонаукових і загальнопсихологічних принципів 

[9]. 

Основними принципами психології є:  

1. Детермінізм. В науковому плані цей принцип розшифровується 

звичайно як вторинність психіки, зумовленість всіх психічних явищ 

діяльністю мозку.  

 2. Єдність свідомості і діяльності. Свідомість і діяльність завжди 

знаходяться в нерозривній єдності, взаємозв’язку і взаємовпливі.  

3. Розвиток. Психіку можна правильно зрозуміти, якщо її розглядати в 

безперервному розвитку як процес і результат впливу вікового фактора, 

життєвих умов, діяльності, яка виконується, соціального оточення й 

особистої активності людини.  

4. Системність. Цей принцип визначає трактування психічних явищ як 

внутрішньо зв’язаних компонентів цілісної психічної організації.  

1.2 Місце психології в системі наук про людину. 

У взаємодії з іншими науками психологія визначає свій предмет, 

методологію, вдосконалює методи. 

Без філософії психологія не змогла б опрацьовувати власну 

методологію (формулювати парадигми, принципи дослідження, визначати 

предмети і методи дослідження, обґрунтовувати психологічну практику 
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тощо), робити необхідні теоретичні узагальнення, будувати практику тощо. 

Філософія використовує результати психологічних досліджень у побудові 

картини світу, поясненні буття людини у світі, переході в бутті та часі. 

Із логікою як філософською дисципліною психологію поєднує 

спільний предмет дослідження - людське мислення, тільки логіка вивчає 

його форми та результати, а психологія - процесуальні аспекти. 

Із духовних наук (теологи) і духовних практик психологія 

використовує уявлення про духовну сферу людини, взаємодію духовного і 

психічного, душевного і тілесного, обґрунтування духовної парадигми у 

психологічній теорії та практиці. Духовні науки і практики використовують 

емпіричні дані психології про вищі духовні стани людини (безмовність, 

безпристрасність, трансцендентні любов, свободу і відповідальність). 

Природознавство поглиблює і доводить вивчення механізмів психіки 

до фізіологічного, нейрофізіологічного, біохімічного рівнів, пізнання яких 

неможливе без аналізу їх психологічного змісту. 

Медичні науки (психіатрія) використовують психологічні методи в 

діагностиці захворювань, розумінні «внутрішньої картини» хвороби, 

визначенні оптимальної терапевтичної стратегії і тактики, застосовують 

методи психологічного впливу на хворого. Психологія використовує їх дані 

у психотерапевтичній практиці. 

Розвиток техніки має враховувати можливості людської психіки та 

особистості (реакція на зовнішні подразники, сприймання, збереження, 

переробка і забування інформації). Психологія послуговується їх 

досягненнями у вивченні психіки та підвищенні ефективності психологічної 

практики. 

Пов'язана психологія і з математикою: математичці методи 

використовують в аналізі емпіричних даних психологічного дослідження, 

математичні моделі репрезентують психічні явища. 

На сучасному етапі відомою є класифікація Кідрова у вигляді 

трикутника, вершини  якого мають соціальні, філософські і природничі 

науки. 

Надбання психологічної науки застосовують в усіх сферах 

життєдіяльності людини, де вона зосереджує свій пізнавальний потенціал. 

На сучасному етапі психологія охоплює більше 120 галузей [13]. 

1.3  Становлення і розвиток психологічної науки, її основні напрями. 

Психологія як наука має тривалу історію, а вчені-психологи різних країн 

та часів – свої здобутки у розв’язанні психологічних проблем.  Становлення 

психології як науки відбувалось в три етапи – міфологічний, філософський, 

науковий.  
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Характерним для міфологічного етапу є фетишизм – наділення 

неживих предметів надлюдськими властивостями. Поступово формується 

світогляд первісної людини – анімізм, який відображає віру в душу в усіх 

природних явищах. Найважливішою інстанцією, що визначає життя людини 

є душа, відповідно панує  фаталізм як повне підкорення ситуації та власна 

безпорядність. Цей етап підготував грунт для наступного філософського 

етапу.  

Філосовський етап. Антична філософія протиставляла внутрішнє і 

зовнішнє. Від античних часів психологічне знання розвивалося в межах 

філософії та медицини. Давньогрецькі лікарі Гіппократ (460-370 дон. е.), 

Ерасистрат (IIIст. дон. е.) вже знали, що органом психіки є мозок. Душу 

людини вони тлумачили як речовинну частку космосу (Демокріт, прибл. 

470 або 460 - прибл. 370 до н. е.) - матеріалістична лінія, якій протистояло 

ідеалістичне вчення про безсмертя душі (Платон, 427-347 до н. е.). 

Видатним здобутком античності є трактат Арістотеля (384-322 до н. е.) 

«Про душу», в якому він уперше розробив систему психологічних понять. 

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 співвідношення тіла і душі. 

В епоху Відродження переважало досвідне (емпіричне) вивчення 

людини (Леонардо да Вінчі та ін.). В аналізі психіки утверджувався 

детермінізм (причинова зумовленість), насамперед матеріалістична лінія: 

Рене Декарт (1596-1650), Томас Гоббс (1588-1679), Гот-фрід-Вільгельм 

Лейбніц (1646-1716), Джон Локк (1632-1704), французькі матеріалісти 

Клод-Адріан Гельвецій (1715-1771), Дені Дідро (1713-1784), Поль-Анрі 

Гольбах (1723-1789), які вивчали тіло людини [13]. 

У  60-х роках XIX ст. розпочинається відокремлення психології від 

філософії, яке оформлюється у новий науковий етап психології. Воно 

було пов’язане зі створенням спеціальних науково-дослідницьких установ 

– психологічних лабораторій та інститутів, кафедр у вищих навчальних 

закладах, а також з введенням експерименту для вивчення психічних 

явищ. Першим варіантом експериментальної психології як самостійної 

наукової дисципліни стала фізіологічна психологія німецького вченого В. 

Вундта (1832- 1920), творця першої у світі психологічної лабораторії. В 
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області  свідомості, вважав він, діє особлива психічна причинність, що 

підлягає науковому об’єктивному дослідженню. 

 Послідовник В.Вундта Е.Тітченер (1867-1927), американський 

психолог, був фундатором і лідером структурної психології. У її основі 

лежить ідея елементів свідомості (відчуттів, образів, почуттів) і 

структурних відносин. Структура, за Е.Тітченером, є інтроспекцією – 

спостереженням суб’єкта за актами власної свідомості.  

Основоположником вітчизняної наукової психології вважається              

І.Сєченов (1829-1905). У його книзі “Рефлекси головного мозку” (1863) 

основні психологічні процеси отримують фізіологічне трактування. Їх 

схема така ж, як і у рефлексів: вони беруть початок у зовнішньому впливі, 

продовжуються центральною нервовою діяльністю і закінчуються 

діяльністю у відповідь – рухом, вчинком, мовою. Таким трактуванням 

Сєченов зробив спробу “вирвати” психологію з кола внутрішнього світу 

людини. Однак при цьому була недооцінена специфіка психічної 

реальності в порівнянні з фізіологічною її основою, не врахована роль 

культурно-історичних чинників у становленні і розвитку психіки людини. 

Важливе місце в історії вітчизняної психології належить Г.Челпанову 

(1862-1936). Його головна заслуга полягає у створенні в Росії 

психологічного інституту (1912). Експериментальний напрям у психології 

з використанням об’єктивних методів дослідження розвивав В. Бехтерев 

(1857-1927). Зусилля І.Павлова (1849-1936) були спрямовані на вивчення 

умовно-рефлекторних зв’язків у діяльності організму. Його роботи плідно 

вплинули на розуміння фізіологічних основ психічної діяльності, однак 

власної психологічної концепції І. Павлов не створив [4]. 

Основні напрями психології ХХ століття 

На початку XX ст. в психології виникає кризова ситуація: не дав 

помітних результатів метод інтроспекції; не вдалося уточнити специфіку 

психічної реальності, вирішити проблему зв’язку психічних явищ з 

фізіологічними, виявився значний розрив між психологічною теорією і 

даними експериментальної роботи. Спроби подолання цієї кризи призвели 

до формування декількох впливових шкіл (напрямів) в психологічній науці.  

Біхевіоризм. Основоположником даного напряму є американський 

вчений Дж. Уотсон (1878-1958). Психологія як наука повинна займатися не 

свідомістю, душевними явищами, які недоступні науковому 

спостереженню, а поведінкою. Уотсон вважає, що основне завдання 

біхевіоризму (з англ. bеhаviour – поведінка) полягає в накопиченні 

спостережень за поведінкою таким чином, щоб можна було сказати 

наперед, яка буде реакція людини на відповідну ситуацію (стимул). 

Поведінка є або результатом навчання – індивідуально надбаного шляхом 
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сліпих проб і помилок, або завченого репертуару навичок. Е. Толмен,          

К. Халл і  Б. Скіннер, послідовники Уотсона, дійшли висновку, що все-таки 

зв’язки між стимулами і реакціями не є прямими. Вони опосередковані 

“проміжними змінними” – знаннями, контролюючим механізмом тощо. 

Проте ідеї біхевіоризму сприятливо вплинули на лінгвістику, антропологію, 

соціологію, стали одним з джерел зробили, зробили внесок у розробку 

проблеми навчання. 

Гештальтпсихологія Прихильники цього напряму висунули програму 

вивчення психіки з точки зору цілісних структур (гештальтів). 

Гештальтпсихологія виступила проти асоціативної психології В. Вундта і           

Е. Тітченера, яка трактувала складні психічні феномени як вибудовані з 

простих за законами асоціації. Поняття про гештальт (з нім. – форма) 

зародилося при вивченні сенсорних утворень, коли виявилася “первинність” 

їх структури по відношенню до вхідних в ці утворення компонентів 

(відчуття). Наприклад, хоч мелодія при її виконанні в різній тональності і 

викликає різні відчуття, вона впізнається як одна і та ж. Аналогічно 

трактується і мислення: воно складається з усвідомлення структурних 

вимог елементів проблемної ситуації і з дій, які відповідають цим вимогам 

(В. Келер). Побудова складного психічного образу відбувається в інсайті – 

особливому психічному акті миттєвого схоплювання відносин (структури) в 

полі, що сприймається. Свої положення гештальтпсихологія протиставила 

також біхевіоризму, який пояснював поведінку організму в проблемній 

ситуації перебором “сліпих” рухових проб, що лише випадково приводять 

до успіху. Заслуги гештальтпсихології полягають у розробці поняття 

психологічного образу, в затвердженні системного підходу до психічних 

явищ. 

Глибинна психологія. У 1896 р. виник напрям в психологічній теорії і 

практиці, який поклав початок тому, що зараз називають глибинною 

психологією. Біля її витоків стояв австрійський психіатр і психолог З. 

Фрейд (1856- 1939). Почавши свої дослідження як фізіолог і лікар-

невропатолог, З.Фрейд дійшов висновку, що фізіологічний підхід до 

психіки недостатній, і запропонував свою систему аналізу душевного життя 

людини, названу ним психоаналізом. З топічної (структурної) точки зору 

психіка містить, за З.Фрейдом, три утворення: “Его” – “Я”, “Супер- Его” – 

“Зверх-Я” і “Ід” – “Воно”. Дві останні системи локалізовані в шарі 

первинного психічного процесу – в несвідомому. “Воно” – це місце 

зосередження двох груп потягів: а) потяг до життя, або Ероса, куди входять 

сексуальні потяги і потяг до самозбереження “Я”; б) потяг до смерті, до 

руйнування – Танатоса. “Воно” складає рушійну силу поведінки, джерело 

психічної енергії, могутній мотиваційний початок. “Я” – це вторинний 
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поверхневий шар душевного апарату, що називається звичайно свідомістю. 

“Я” сприймає інформацію про навколишній світ і стан організму. Його 

основна функція – порівнювати вищеназвані потяги з вимогами ворожої 

індивідууму соціальної сфери в інтересах його самозбереження. Систему 

вимог “Я” до “Воно” складає “Зверх-Я” – внутрішній “наглядач”, “критик”, 

джерело етичного самообмеження особистості. Даний шар психіки 

формується переважно несвідомо у процесі виховання (передусім в сім’ї) і 

виявляється у вигляді совісті. У динамічному плані названі рівні 

особистості характеризуються конфліктом між свідомим і несвідомим. 

Несвідомі потяги, зі слів Фрейда, “за своєю природою гідні засудження”, 

придушуються енергією “Зверх-Я”, що створює нестерпне для людини 

напруження. Останнє може бути частково знято за допомогою несвідомих 

захисних механізмів – витіснення, раціоналізації, сублімації і регресій. 

Завдання психоаналітика як психотерапевта вбачається Фрейдом в тому, 

щоб виявити за допомогою аналізу вільно виникаючих асоціацій і сновидінь 

пацієнта, що травмують його переживання, а потім допомогти йому 

усвідомити їх і, значить, звільнитися від них. З. Фрейд ввів у психологію 

ряд важливих тем: несвідома мотивація, захисні механізми психіки, роль 

сексуальності в ній, вплив дитячих психічних травм на поведінку в зрілому 

віці тощо. Однак вже його найближчі учні дійшли висновку, що не тільки 

сексуальні потяги, а переважно, почуття неповноцінності і необхідність 

компенсувати цей дефект (А. Адлер), або колективне несвідоме (архетипи), 

які вібрали в себе загальнолюдський досвід (К. Юнг), визначають психічний 

розвиток особистості. Адлер, фундатор так званої “індивідуальної 

психології”, відмічав відсутність жорсткої межі й антагонізмів між 

свідомістю і несвідомим. Юнг у своєму вченні, названому ним же 

аналітичною психологією, “дивився на людину у світлі того, що є в ній 

здорового і міцного, а не з точки зору її вад”. Зв’язати природу несвідомого 

ядра психіки людини з соціальними умовами її життя намагалися К. Хорні, 

Г. Саллівен і Е. Фромм – реформатори психоаналізу З.Фрейда 

(неофрейдисти). Людиною рухають не тільки біологічні несвідомі 

спонукання, але і надбані прагнення до безпеки і самореалізації (К. Хорні), 

образи себе й інших, впливи соціо-економічної структури суспільства, що 

склалися в ранньому дитинстві (Г.Саллівен, Е.Фромм).  

Когнітивна психологія. Її представники У.Найссер, А.Пайвіо та інші 

відводять у поведінці суб’єкта вирішальну роль знанням (з лат. cognito – 

знання). Для них центральним стає питання про організацію знання в 

пам’яті суб’єкта, про співвідношення вербальних (словесних) і образних 

компонентів у процесах запам’ятовування і мислення. Ця психологія 

виникла під певним впливом теоретико-інформаційного підходу. Основне 
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поняття когнітивної психології – “схема”. Вона – те, що є в голові людини: 

план збору і програма переробки інформації про об’єкти і події. 

Сприйняття, пам’ять, мислення й інші пізнавальні процеси визначаються 

схемами так само, як побудова організму генотипом. У результаті 

когнітивною психологією були виявлені найважливіші властивості, 

притаманні пізнавальній діяльності: вибірковість, визначеність 

середовищем, неповнота пізнавальних схем тощо.  

Гуманістична (екзистенціальна) психологія. Її найвизначніші 

представники Г.Оллпорт, Г.Мюррей, Г.Мерфі, К.Роджерс, А. Маслоу 

предметом психологічних досліджень вважають здорову творчу особистість 

людини. Метою такої особистості є не потреба в гомеостазі, як вважає 

психоаналіз, а самоздійснення, самоактуалізація, зростання 

конструктивного початку людського “Я”. Людина відкрита світу, наділена 

потенціями до безперервного розвитку і самореалізації. Любов, творчість, 

зростання, вищі цінності, значення – саме ці і близькі до них поняття 

характеризують базисні потреби людини. Як зазначає В. Франкл, автор 

концепції логотерапії, при відсутності або втраті інтересу до життя, людина 

відчуває нудьгу, її вражають важкі невдачі. Відповідно до цих уявлень 

гуманістична психологія розробляє рецепти психічного благополуччя 

особистості. Своєрідною гілкою гуманістичної психології можна також 

вважати духовну (християнську) психологію. Вважаючи неправомірним 

обмеження предмета психології явищами душевного життя, вона 

звертається до області духа. Дух є силою самовизначення до кращого, дар 

посилити і подолати те, що відкидається. Духовність відкриває людині 

доступ до любові, совісті і почуття обов’язку. Вона допомагає людині 

подолати в собі кризу безпідставності, примарності свого існування. 

 Вітчизняна психологічна думка в XX столітті. Значний внесок у 

розвиток психології XX ст. зробили наші вчені Л.Виготський (1896-1934),     

А.Леонтьєв (1903-1979), А.Лурія (1902-1977) і П.Гальперін (1902-1988). 

Л.Виготський ввів поняття про вищі психічні функції (мислення в поняттях, 

розумна мова, логічна пам’ять, довільна увага) як специфічно людські, 

соціально зумовлені форми психіки, а також заклав основи культурно-

історичної концепції психічного розвитку людини. Названі функції 

спочатку існують як форми зовнішньої діяльності, і лише пізніше – як 

повністю внутрішній (інтрапсихічний) процес. Вони виходять з форм 

мовного спілкування між людьми і опосередковані знаками мови. Система 

знаків визначає поведінку більшою мірою, ніж оточуюче середовище, 

оскільки знак, символ містить у згорненому вигляді програму поведінки. 

Розвиваються вищі психічні функції у процесі навчання, тобто спільної 

діяльності дитини і дорослого. А.Леонтьєв провів цикл експериментальних 
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досліджень, що розкривають механізм формування вищих психічних 

функцій як процес “врощування” (інтеріоризації) вищих форм предметно-

знакових дій в суб’єктивні структури психіки людини. А.Лурія особливу 

увагу приділяв проблемам мозкової локалізації вищих психічних функцій і 

їх порушень. Він був одним з творців нової області психологічної науки – 

нейропсихології. П.Гальперін розглядав психічні процеси (від сприйняття 

до мислення включно) як орієнтовну діяльність суб’єкта в проблемних 

ситуаціях. Сама психіка в історичному плані виникає лише в ситуації 

пересувного життя для орієнтування на основі образу і здійснюється за 

допомогою дій в плані цього образу. П.Гальперін – автор концепції 

поетапного формування розумових дій (образів, понять). Практична 

реалізація цієї концепції дозволяє істотно підвищити ефективність 

навчання. 

1.4  Галузі психологічного знання. 

На початку XX ст. почала здійснюватися диференціація психології на 

окремі наукові галузі. В різних класифікаційних схемах сучасної психології 

зазвичай виокремлюють близько 40 її галузей, частина з яких набула 

відносно самостійного статусу. 

Серцевину психології займає загальна психологія, яка вивчає основні 

форми психічного життя людини.  

Вікова психологія вивчає психічний розвиток людини в онтогенезі і 

включає в себе дитячу психологію, психологію підлітка, юнака, дорослої 

людини, людини похилого віку. 

Педагогічна психологія вивчає психологічні основи виховання і 

навчання. 

Історія психології вивчає історичні особливості розвитку 

психологічних знань. 

Соціальна психологія досліджує соціально-психологічні 

закономірності спілкування і взаємодії людей. 

Зоопсихологія - вивчає психологію тварин, їх поведінку (переважно в 

лабораторних умовах). 

Психологія праці вивчає психологічні особливості трудової діяльності. 

Інженерна психологія досліджує взаємини людини з машиною. 

Космічна психологія вивчає питання вольової і моральної підготовки 

космонавтів, психічні прояви у момент максимальних навантажень тощо. 

Військова психологія вивчає психологію людини у військових 

структурах, питання навчання і виховання військових. 

Психологія спорту досліджує питання навчання і виховання 

спортсмена, закономірності формування спортивних навичок, умінь, 

вольових і моральних якостей. 



14 
 

Патопсихологія включає в себе олігофренопсихологію (психологію 

людей з вадами розумового розвитку), тифлопсихологію (психологію людей 

з вадами зору), сурдопсихологію (психологію людей з вадами слуху). 

Екологічна психологія вивчає психологічні аспекти поліпшення 

природних умов життєдіяльності людини. 

Психологія релігії вивчає умови формування релігійних уявлень, 

світосприймання, світорозуміння тощо. 

Поряд із диференціацією психологічних знань відбувається процес 

інтеграції їх з іншими галузями знань (психолінгвістика, психопедагогіка, 

психозоологія, психофізіологія, психогігієна тощо). 

1.5 Основні методи психології: спостереження і експеримент. 

Методи психології – основні шляхи і прийоми наукового пізнання 

психічних явищ, вивчення їх механізмів і встановлення закономірностей.  

Своїми методами психологія суттєво відрізняється від інших наук, що 

зумовлено специфічністю проявів психіки і психічного. Психологія 

використовує різноманітні методи вивчення психіки та особистості, кожен з 

яких нерозривно пов’язаний із її методологінчими принципами. Окремі є них 

є загальнонауковими, інші – загальнопсихологічними або методами певних 

галузей психології.  

До загальнонаукових методів психології відносяться: 

- Теоретичний аналіз і синтез. 

- Порівняння і класифікація. 

- Систематизація, узагальнення і типологізація. 

- Абстрагування і конкретизація. 

- Моделювання [13] 

Відповідно до етапів психологічного дослідження, доцільно 

розрізняти чотири групи загальнопсихологічних  методів : 

1. Організаційні. 

2. Емпіричні. 

3. Методи обробки даних. 

4. Інтерпретаційні методи. 

1. До організаційних методів належать: 

-  порівняльний метод, який реалізується зіставленням груп 

піддослідних, які відрізняються за віком, видом діяльності тощо; 

-  лонгітюдний метод, що виявляється у багаторазових обстеженнях тих 

самих осіб упродовж тривалого часу;  

- комплексний метод, коли той самий об´єкт вивчають різними засобами 

представники різних наук, що дає змогу різнобічно характеризувати 

особистість; 
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- монографічний метод - тривале дослідження об’єкта з одночасним 

вмокристанням кількох методів.  

2. До групи емпіричних методів входять:  

- спостереження і самоспостереження;  

- експериментальні методи;  

- психодіагностичні методи (тести, анкети, питальники, соціометрія, 

референтометрія, інтерв´ю, бесіда);  

- аналіз продуктів діяльності;  

- біографічний метод; трудовий метод. 

3. Методи обробки даних - це кількісні та якісні методи. До кількісних 

методів належать, наприклад, визначення середніх величин і міри 

розсіювання, коефіцієнтів кореляції, факторний аналіз, побудова графіків, 

гістограм, схем, таблиць, матриць тощо. Якісний метод передбачає аналіз і 

синтез отриманих даних, їх систематизацію та порівняння з результатами 

інших досліджень. 

4. До інтерпретаційних методів належать генетичний метод аналізу 

психологічних даних у процесі розвитку - з виокремленням стадій, 

критичних моментів, суперечностей тощо, а також структурний, системний 

метод, який передбачає встановлення зв´язків між усіма психічними 

якостями індивіда. Останній полягає в реалізації особистісного підходу, коли 

всі психічні властивості розглядаються у цілісній системі.  

Метод спостереження 

Спостереження — цілеспрямоване збирання психологічних фактів 

поведінки і діяльності особистості з метою їх подальшого аналізу і 

тлумачення. 

Метод спостереження полягає в тому, що експериментатор збирає 

інформацію, не втручаючись у ситуацію. Розрізняють різні види 

спостереження (рис.1.5.1).  
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Рис.1.5.1 - Види спостереження  

Якщо ми вивчаємо явище без зміни умов, за яких воно здійснюється, то 

йдеться про просте об´єктивне спостереження.  

Розрізняють пряме і непряме спостереження. Прямі спостереження 

поділяють також на активні (наукові) й  пасивні  або звичайні (життєві).  

Непряме спостереження застосовують у ситуаціях, коли ми хочемо за 

допомогою об´єктивних методів вивчити психічні процеси, непіддатливі 

прямому спостереженню.  

За характером контакту - безпосереднє спостереження, коли 

спостерігач і об´єкт спостереження перебувають у безпосередньому контакті 

та взаємодії, та опосередковане, коли дослідник знайомиться зі 

спостережуваними суб´єктами побічно, за допомогою спеціально 

організованих документів - анкет, біографій, аудіо- або відеозаписів тощо. 

За умовами здійснення спостереження - польове спостереження, яке 

відбувається в умовах повсякденного життя, навчання або роботи, 

та лабораторне, коли за суб´єктом або групою спостерігають у штучних, 

спеціально створених умовах. 

За характером взаємодії з об´єктом 

розрізняють включене спостереження, коли дослідник стає членом групи, та 

його присутність і поведінка стають частиною спостережуваної ситуації, 

та невключене (з боку), тобто без взаємодії і встановлення яких-небудь 

контактів з особою чи групою, яку вивчають. 

Розрізняють також відкрите спостереження, коли дослідник відкриває 

спостережуваним свою роль (недоліком цього способу є зниження природної 

http://www.info-library.com.ua/img/books/113/83e0a28533b794cd6c82abad8a39254a.JPG
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поведінки спостережуваних суб´єктів), і приховане (інкогніто), коли про 

присутність спостерігача групі або індивіду не повідомляють. 

За впорядкованістю в часі розрізняють спостереження суцільні, коли 

хід подій фіксується постійно, та  вибіркові, коли дослідник фіксує процеси, 

які спостерігає, тільки в певні проміжки часу. 

За впорядкованістю в проведенні розрізняють спостереження  

структуровані, коли події, що відбуваються, фіксуються відповідно до 

раніше розробленої схеми спостереження, та довільні (неструктуровані), 

коли дослідник вільно описує події, що відбуваються, так, як він вважає за 

доцільне. Таке спостереження звичайно проводять на пілотажній 

(орієнтовній) стадії дослідження, коли потрібно сформувати загальне 

уявлення про об´єкт дослідження і можливі закономірності його 

функціонування. 

За характером фіксації розрізняють констатуюче спостереження, 

коли спостерігач фіксує факти так, як вони є, спостерігаючи їх безпосередньо 

або одержуючи від свідків події, та оцінювальне, коли спостерігач не тільки 

фіксує, а й оцінює факти щодо ступеня їхньої вираженості за заданим 

критерієм (наприклад, оцінює ступінь вираженості емоційних станів тощо). 

Помилки спостереження. 

Помилки спостереження з´являються через такі причини: 

 гала-ефект (ефект ореолу); 

 вплив усереднення; 

 логічні помилки (підміну аргументів); 

 помилки контрасту; 

 помилки, пов´язані з упередженнями та стереотипами (етнічними, 

професійними); 

 помилки некомпетентності спостерігача. 

Щоб підвищити достовірність спостереження й уникнути помилок, 

необхідно суворо дотримуватись факту, фіксувати конкретні дії і не 

піддаватися спокусі робити висновки про складні процеси на підставі перших 

вражень. У дослідницькій практиці для підвищення об´єктивності 

спостереження нерідко звертаються до декількох спостерігачів, які роблять 

незалежні записи. 

У науковій психології використовують також 

метод самоспостереження, який постає як засіб вивчення, аналізу та 

синтезу власних учинків і дій, порівняння своїх думок із думками інших 

людей. У процесі самоспостереження людина спирається на рефлексію, 

тобто на розмірковування та переживання щодо власних психічних станів і 

якостей особистості. Однак при цьому слід ураховувати схильність людини 

до суб´єктивізму і додатково застосовувати інші методи. 



18 
 

Експеримент 

Головним методом психологічного пізнання вважають 

експеримент. Дослідник активно втручається в діяльність та поведінку 

піддослідного для створення необхідних умов, за яких виявляються ті чи інші 

психологічні факти, явища, якості. В експериментальному дослідженні має 

бути обов´язковий контроль за умовами перебігу експерименту, за 

подразниками, що діють на людину, за її реакціями на них. Для встановлення 

загальних закономірностей розвитку та функціонування психіки до 

експерименту залучають велику кількість піддослідних. Практикується й 

експеримент з однією особою. 

Залежно від рівня втручання дослідника в перебіг психічних явищ 

експеримент може бути  констатуючим, коли вивчають наявні психічні 

особливості без зовнішнього втручання, та  формуючим, коли психічні 

властивості особистості вивчають у процесі «штучного» цілеспрямованого 

розвитку з використанням засобів навчання і виховання людини. 

За схемою констатуючого експерименту можна також вивчати природу 

психічних властивостей у процесі їхнього розвитку, для чого застосовують 

так звані поперечні та поздовжні зрізи.  

За наявністю оснащення психологічний експеримент може бути 

лабораторним і природним. У лабораторному експерименті 

використовується спеціальна апаратура, наприклад, тахістоскоп - для 

обстеження обсягу уваги - або комп´ютер – для тестування. Дії піддослідного 

регламентовано інструкцією. Природному експерименту   властиві звичайні 

умови, коли піддослідний не здогадується про власну участь у дослідах, а 

експериментальні умови обмежуються замаскованим включенням дій 

дослідника чи його асистента у спільну з піддослідним поведінку (скажімо, у 

гру дітей у дитсадку  

Перевагами методу експерименту є: 

   — активна позиція експериментатора; 

   — можливість вносити зміни під час експерименту; 

   — можливість повторного проведення дослідження; 

   — можливість застосувати апаратуру, щоб об'єктивно зафіксувати 

результати дослідження. 

Недоліком цього методу (у випадку лабораторного експерименту) є 

негативний вплив “ефекту лабораторії” на психічний стан того, кого 

досліджують, що відбивається на одержаних результатах. Технічні засоби, 

які нерідко використовують експериментатори, впливають на перебіг 

психічних процесів , що певною мірою спостворює картину дослідження. 

Психологічний експеримент спрямований на поодиноке явище, не виходить 

за межі безпосереднього відображення психічної реальності.  
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1.6 Допоміжні методи психології: опитування (анкетування і інтерв’ю), 

тестування, вивчення продуктів діяльності. 

Методи опитування 

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?». 

Інтерв'ю — спосіб одержання соціально-психологічної інформації за 

допомогою усного опитування. 

Метод інтерв'ю відрізняється суворою організованістю і 

нерівноцінністю функцій співрозмовників: психолог-інтерв'юер задає 

питання суб'єкту-респонденту, при цьому він не веде з ним активного 

діалогу, не висловлює своєї думки і відкрито не виявляє своєї особистої 

оцінки відповідей випробуваного чи питань, які задаються. 

Види психологічного інтерв'ю. 

За ступенем формалізації: 

-Стандартизоване (формалізоване) інтерв'ю.  

-Нестандартизоване (вільне) інтерв'ю.  

-Напівстандартизоване інтерв'ю.  

За стадіями дослідження: 

-Попереднє інтерв'ю.  

-Основне інтерв'ю.  

-Контрольне інтерв'ю.  

За кількістю учасників. 

-Індивідуальне інтерв'ю 

-Групове інтерв'ю  

-Масове інтерв'ю  

Анкетування -  являє собою перелік питань, котрі дають піддослідним 

для письмової відповіді. Перевага цього методу у тому, що він дозволяє 

порівняно легко і швидко отримати масовий матеріал. Недолік же цього 

методу в порівнянні з бесідою – відсутність особистого контакту з 

піддослідним, що не дає можливість варіювати характер питань в залежності 

від відповідей. Тут також важливо правильно підібрати питання. Вони 

повинні бути чіткими, ясними, зрозумілими, не повинні навіювати ту чи іншу 

відповідь. Для забезпечення достовірності показників відповіді на одне 

питання часто контролюються відповідями на приховані аналогічні питання 
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(при розходженні такі відповіді не беруться до уваги, так як вони не можуть 

бути визнані достовірними). 

За структурою запитання анкети класифікують на відкриті, 

напівзакриті, закриті (цю групу запитань, у свою чергу, поділяють на 

альтернативні й неальтернативні). 

За формою виділяють прямі та непрямі запитання.  

За змістом їх поділяють на: запитання про факти поведінки, спрямовані 

на виявлення вчинків, дій та результатів діяльності людей; запитання про 

факти свідомості (виявляють думки, мотиви, оцінки, очікування, плани 

респондентів на майбутнє); запитання про особистість респондента 

(соціально-демографічний блок запитань, що виявляють вік, стать, 

національність, освіту, професію, сімейний стан та інші статусні 

характеристики респондентів). 

Тестування  

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. За їх допомогою можна з’ясувати 

рівень розвитку окремих психічних процесів, рівні засвоєння знань, 

загального розумового розвитку особистості. Тести як стандартизовані 

методи дають можливість порівнювати рівні розвитку та успішності 

піддослідних з вимогами шкільних програм і професіограм різних 

спеціальностей. 

Метод аналізу продуктів діяльності як метод дослідження можливий 

за наявності об´єктивних (матеріальних або матеріалізованих) наслідків 

діяльності людини, таких як архівні матеріали, чернеткові записи, 

щоденники, креслення, варіанти ескізів та малюнків. Їх аналіз дає підстави 

ретроспективно відтворювати закономірності психічної діяльності 

особистості, її психічні властивості. Прикладом застосування цього методу є 

вивчення психологом Б.М. Кедровим наукового архіву Д.І. Менделєєва часів 

створення ним періодичної системи хімічних елементів та побудова на цій 

основі психологічної теорії наукового відкриття. 

Для біографічного методу характерні використання матеріалів, що 

стосуються особливостей життя людини, її розвитку як особистості, аналіз 

важливих подій у її дитинстві, юнацтві, навчанні та трудовій діяльності, 

внаслідок чого реконструюють характерні риси особистості. 

Трудовий метод передбачає включення дослідника в конкретну 

діяльність (професійну, громадську тощо), оволодіння її технологією, 
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входження у відповідну роль з метою вивчення ніби зсередини її 

закономірностей. Ефективність трудового методу залежить від здатності 

дослідника до перенавчання, перевтілення, певного артистизму, рефлексії, 

об´єктивної фіксації дослідних даних тощо. 

Методи активного впливу на особистість. Сучасній науковій 

психології властиві не лише великі методичні можливості у пізнанні 

закономірностей психіки, а й здатність при потребі активно впливати на 

психічні властивості особистості. Потреба у цьому виникає, коли людина 

потрапляє у психотравмуючі ситуації - внаслідок міжособистісних 

конфліктів, стихійного лиха чи техногенної катастрофи тощо. У цих 

випадках застосовують методи активного психологічного впливу на людину 

з метою поліпшення її стану, подолання негативних наслідків для психіки. Ці 

методи може застосовувати тільки професійно підготовлений психолог. 

До методів активного психологічного впливу потрібно додати такі 

групи: 

 методи регулювання; 

 методи формування і спрямування поведінки та діяльності; 

 методи психологічного забезпечення (психологічної підготовки, 

психічного здоров´я тощо). 

Нині у працях деяких психологів поряд з поняттям методу з´явилося 

поняття технології психологічного впливу [1]. 

 

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГІЯ ПРО МОЗОК І ПСИХІКУ ЛЮДИНИ. 

План 

2.1 Структура і функціонування центральної нервової системи людини. 

2.2 Рефлекторна природа психічного як властивості нервової системи. 

2.3 Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу.  

2.4 Функції психіки.  

2.5 Механізми психічної діяльності.  

2.1 Структура і функціонування центральної нервової системи людини. 

Упродовж тривалої еволюції органічного світу - від найпростіших 

одноклітинних тварин до людини - фізіологічні механізми поведінки 

постійно ускладнювалися. Зокрема, в одноклітинного організму єдина 

клітина виконує всі функції життєдіяльності. Це орган, що відчуває, 

рухається, здійснює травлення. Звичайно ж, його можливості дуже обмежені. 

У більш високоорганізованих тварин відбувається спеціалізація органів, 

пов’язана з появою клітин, єдиною функцією яких стає сприйняття сигналів 

(це рецептори). Інші клітини беруть на себе м’язову роботу або секрецію 

різних залоз (це ефектори). Але спеціалізація розділяє органи і функції, а 

цілісна життєдіяльність організму вимагає безперервного зв’язку між ними, 
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чого досягають завдяки центральній нервовій системі, яка працює як єдине 

ціле 

У всіх хребетних загальний план будови нервової системи однаковий. 

Основний елемент нервової системи - нервові клітини, або нейрони. Нейрон 

складається з тіла клітини і відростків, назва яких дендрити (сприймають 

збудження) та аксон (передає збудження). Контакт аксона з дендритами або 

тілом іншої нервової клітини називають синапсом. Синапсу надають 

вирішальне значення у поясненні механізму встановлення нових зв’язків у 

нервовій системі. 

Центральна нервова система (ЦНС) складається зі спинного і 

головного мозку. Різні її частини виконують різні види складної нервової 

діяльності. Що вище розташована та чи інша частина мозку, то складніші її 

функції. Найнижче розташований спинний мозок - він регулює роботу 

окремих м’язових груп і внутрішніх органів. Над ним розміщений довгастий 

мозок разом з мозочком, що координує складніші функції організму (вони 

втягують у спільну діяльність великі групи м’язів і цілі системи внутрішніх 

органів, що здійснюють функції подиху, кровообігу, травлення тощо). Ще 

вище розташовано відділ центральної нервової системи - середній мозок, він 

бере участь у регуляції складних рухів і положення всього тіла. Довгастий і 

середній мозок разом утворюють стовбурну частину головного мозку. 

Найвищі відділи центральної нервової системи представлені великими 

півкулями головного мозку. До складу великих півкуль входять скупчення 

нервових клітин, які лежать у глибині, - так звані підкіркові вузли. На самій 

поверхні півкуль розташований шар нервових клітин - кора головного мозку. 

Вона є ніби плащем або мантією, що покриває великі півкулі. Її поверхня 

(близько 2000 см2) , як відомо, зібрана в низці складок або борозен і звивин. 

Підкіркові вузли разом з розташованими поблизу від них зоровими горбами 

називають підкіркою. Кора разом з підкіркою здійснює найскладніші форми 

рефлекторної діяльності. 

Щоб зрозуміти мозкову організацію складних психічних процесів, 

необхідно чітко уявити сучасні відомості про функціональну організацію 

людського мозку. Принципи такої організації розробив видатний психолог 

А.Р.Лурія. Відповідно до сучасних уявлень, основні принципи 

функціональної організації апаратів головного мозку мають особливе 

значення для психології. Їхня суть така. 

Головний мозок людини, який забезпечує отримання й переробку 

інформації, створення програм власних дій і контроль за їхнім успішним 

виконанням, завжди працює як єдине ціле. Однак це складний і 

високодиференційований механізм, що має кілька відділів. Тому порушення 
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нормального функціонування кожного з них неминуче позначається на його 

роботі.  

Таким чином, мозок – це сукупність центральних і периферичних 

утворень, які регулюють життя організмів.  

Основополодним у мозковій діяльності є принцип про динамічну і 

ситемну  локалізацію вищих психічних функцій. У головному мозку людини 

виокремлюють три основні функціональні блоки, кожен з яких відіграє 

свою особливу роль у забезпеченні психічної діяльності. 

1. Блок тонусу кори - підтримує тонус кори, необхідний для того, щоб і 

процеси отримання та переробки інформації, і процеси формування програм і 

контролю за їхнім виконанням відбувалися успішно.  

2. Блок прийому, переробки і збереження інформації - забезпечує сам 

процес сприймання, переробки і збереження інформації, яка доходить до 

людини із зовнішнього світу (від апаратів її власного тіла).  

3. Блок програмування , регуляції і контролю діяльності -  виробляє 

програми поведінки, забезпечує і регулює їхню реалізацію, бере участь у 

контролі за їхнім успішним виконанням. Усі три блоки розташовані в 

окремих відділах головного мозку, і лише злагоджена робота зумовлює 

успішну організацію свідомої діяльності людини.  

Свідома діяльність людини тільки починається з отримання і обробки 

інформації, а закінчується вона формуванням намірів, виробленням 

відповідної програми дій і виконанням цих програм у зовнішніх (рухових) 

або внутрішніх (розумових) актах. Для цього потрібен спеціальний апарат, 

який міг би створювати й утримувати потрібні наміри, виробляти відповідні 

програми дій, здійснювати їх у потрібних актах і, що дуже важливо, постійно 

стежити за діями, що відбуваються, звіряючи ефект виконуваної дії з 

вихідними намірами. 

Усі ці функції здійснюють передні відділи мозку та їхні лобові долі. Як 

і задні відділи мозку, передні мають найтісніші зв’язки з нижче 

розташованими утвореннями ретикулярної формації, крім того, що важливо, 

тут особливо потужно представлено і висхідні, і спадні волокна ретикулярної 

формації, які зумовлюють імпульси, сформовані в лобових долях кори, і тим 

самим регулюють загальний стан активності організму, змінюючи його 

відповідно до сформованих у корі намірів[1]. 

Функціональна асиметрія мозку проявляється як домінування лівої або 

правої півкулі. За домінування однієї з півкуль посилюються відповідні їй 

стратегії і послаблюються інші. Обидві півкулі функціонують завжди 

спільно, тому таке домінування відносне (Рис. 2.1.2). 
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Ліва півкуля Права півкуля 

Усне мовлення Метафоричний зміст мовлення 

Читання Почуття гумору 

Письмо Емоційний тон мовлення 

Вербальне мислення Інтонація усного мовлення (просодія) 

Ритм прози та поезії Звуковисотні співвідношення, тембр і 

гармонія в музиці 

Розрізнення кольорів Просторові поняття та уявлення, 

стереоскопічний зір, обертанняв просторі 

Лічба  

Розмежування лівої і правої частин 

зовнішнього простору 

 

Інтерпретація жестів і міміки Просторові координати, загальна 

просторова орієнтація 

Сприйняття гештальтів Геометрія, гра в шахи, інтуїція 

Розпізнавання міміки та жестів  

Упізнавання облич  

Емоційні картриджи   

Рис. 2.1.2- Функціональна асиметрія мозку. 

2.2. Рефлекторна природа психічного як властивості нервової системи. 

Відображальна діяльність людини зумовлена рефлекторною діяльністю 

мозку. Фундатором вчення про рефлекторну природу психіки є видатний 

російський фізіолог І.Сєченов (1829 – 1905рр.). У своїх працях він зазначав, 

що джерелом психічних актів як відображальної діяльності є зовнішні 

подразники, що діють на організм. Ця діяльність виникає в процесі взаємодії 

індивіда з оточенням, що здійснюється завдяки рефлекторній діяльності 

мозку. У славнозвісній праці «Рефлекси головного мозку», опублікованій 

1863 року, І.Сєченов писав, що ― всі акти свідомого і несвідомого життя за 

способом походження є рефлекси, і що без зовнішнього чуттєвого 

подразнення неможлива психічна діяльність. 

Вчення І.Сєченова про рефлекторну природу психіки далі розвинув 

І..Павлов (1849 – 1936 рр.) у своєму вченні про вищу нервову діяльність. 

Теорія рефлекторної діяльності спирається на три головні принципи 

наукового дослідження:  

1) принцип детермінізму, тобто поштовху, причини для будь-якої дії, її 

ефекту;  

2) принцип аналізу та синтезу, тобто розкладання цілого на частини і 

потім утворення нового цілого з елементів;  

3) принцип структурності і пристосування динаміки до структури. 

Засадовим стосовно вчення І.Павлова про вищу нервову діяльність є 

матеріалістичне розуміння єдності організму та середовища. В організмі ― 

все із зовнішнього світу, зазначає І.Павлов. Зв’язок організму з його 
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середовищем здійснює нервова система. Вона, як зазначає І.Павлов, є 

системою зв’язків. Поведінка організму визначається тими умовами, тим 

середовищем, в якому живе й діє жива істота.  

Дослідженнями І.Павлова доведено, що великі півкулі головного мозку 

відіграють провідну роль у діяльності всього організму. Кора великих 

півкуль головного мозку, забезпечуючи потреби організму, разом з 

найближчими до кори підкорковими нервовими центрами здійснює складну 

аналітико-синтетичну діяльність. У ній утворюються найскладніші тимчасові 

нервові зв’язки, за допомогою яких здійснюється регуляція взаємодії між 

організмом та зовнішнім середовищем, а також регуляція в діяльності самого 

організму. Цю діяльність великих півкуль головного мозку І.Павлов і називає 

вищою нервовою діяльністю. 

І.Павлов підкреслює, що поведінка живого організму це система 

реакцій або рефлексів на подразники зовнішнього і внутрішнього 

середовища.  

Рефлекс - це відповідь організму (нервової системи) на подразнення. 

Рефлекторна діяльність - головна форма діяльності нервової системи.  

Розрізняють два різновиди рефлексів: безумовні, з якими жива істота 

народжується, та умовні, які виробляються у неї після народження, в процесі 

життя.  

Безумовними рефлексами називають вроджені й більш-менш незмінні 

рефлекси, що їх здійснюють відділи нервової системи, розташовані нижче від 

кори головного мозку. Завдяки безумовним рефлексам пристосування 

організму до зовнішнього світу досягають лише у вузьких межах, тому що ці 

рефлекси виникають у відповідь на порівняно незначну кількість подразників 

і мають звичайно стандартний характер. Тому за допомогою безумовних 

рефлексів здійснюється тільки порівняно недосконале пристосування 

організму до мінливих умов середовища. Оскільки умови середовища дуже 

мінливі, потрібні інші форми відповідей, які змінюються разом з ними.  

Новими мінливими формами реагування, які формуються впродовж 

життя організму (з накопиченням життєвого досвіду) і які здійснюються у 

вищих тварин корою головного мозку, є умовні рефлекси. Під час утворення 

умовних рефлексів подразник, який раніше був байдужний для організму, 

стає сигналом іншого подразника, що має для організму пряме житгєве 

значення. Байдужий до цього (індиферентний) подразник здобуває тим 

самим нову сигнальну функцію.  

Подразники, які викликають безумовні рефлекси, називають 

безумовними. Подразники, які викликають умовні рефлекси і мають 

сигнальне значення, називають умовними. Утворення умовних рефлексів - це 

формування в мозку нових тимчасових зв'язків. Ці зв'язки у вищих тварин і в 
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людини формуються в корі великих півкуль, які є головним субстратом 

психіки.  

Утворення умовних рефлексів, інакше кажучи - замикання тимчасових 

зв'язків, є основною роботою кори великих півкуль. Тому діяльність кори 

головного мозку називають замикальною діяльністю.  

Відомо, що подразник, який діє на органи чуття, зумовлює подразнення 

певної ділянки кори головного мозку. Це подразнення не залишається на 

місці, а поширюється, або іррадіює по корі, захоплюючи також найближчу 

підкірку. Істотним є той факт, що іррадіація подразнення не відбувається 

рівномірно у всіх напрямах [8].    

2.3  Мозок, людська психіка  і психічне в єдності світу. 

Останнім часом психіку ставлять у залежність від вищої нервової 

системи людини, вважають функцією мозку. Унаслідок цього розвиток 

психіки пов'язують з розвитком вищої нервової системи людини. Розглянемо 

цей підхід, оскільки, спираючись на нього, ми розкриємо психіку і психічне з 

інших позицій.  

Найчастіше філогенез психіки (історичний її розвиток), розглядають за 

аналогією до філогенезу організмів (тому в дослідженні філогенезу йдеться 

про видовий розвиток психіки у тварин). Погляд на філогенез, який існував у 

радянській психології, і тепер найбільш ґрунтовний. Він доводить існування 

взаємозумовленості між рівнем розвитку психіки і рівнем організації 

нервової системи її тілесного носія, спираючись на порівняльно-фізіологічні 

й зоопсихологічні дані. 

Вважають, що така взаємозумовленість склалася в процесі адаптації 

організму та його психічного складу до середовища. Життя в біологічному 

сенсі розглядають у єдності процесів росту, розмноження, обміну речовин. 

Живі організми, на відміну від неживих, здатні до активної відповіді на 

подразнення - тобто такої, яка здійснюється за рахунок енергії самого 

організму.  

Допсихічною (біологічною) формою реакції організму на середовище є 

проста подразливість - здатність організму відповідати на життєво 

важливі впливи середовища. 

Шляхом еволюції простої подразливості виникла чутливість - психічна 

форма реакції на середовище, яка передбачає подразливість щодо тих явищ 

середовища, які не мають життєвого значення, але орієнтують організм у 

середовищі, тобто виконують сигнальну функцію.  

Елементарну сенсорну психіку вважають нижчим рівнем розвитку 

психіки у філогенезі. Вона, за О.Леонтьєвим, наявна в багатоклітинних 

безхребетних організмів.  
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На стадії елементарної сенсорної психіки поведінка тварин зумовлена 

впливом окремих властивостей предметів або явищ зовнішнього світу. 

Відображення дійсності цього світу тваринами відбувається у формі 

чутливості. Чутливість відрізняється від простої подразливості тим, що 

подразник, на який тварина реагує, може не мати безпосереднього 

біологічного сенсу, тоді він виконує сигнальну функцію (сигналізує про 

наявність біологічно значущих подразників), а отже, орієнтує організм у 

середовищі. Тварини отримують від дійсності лише елементарні відчуття, що 

сприяє їхній адаптації в постійних умовах середовища, але не дає їм змоги 

адаптуватися до мінливого середовища. Отож, головним психічним процесом 

на цій стадії є відчуття. 

У процесі розвитку організму, який відповідає цій стадії, головними 

напрямами є диференціація органів відчуття, що впливає на краще 

розрізнення відчуттів, розвиток органів руху та розвиток нервової системи 

від дифузної до гангліозної. Гідра, у якої дифузна нервова система, реагує на 

подразнення, всією поверхнею тіла, бо її нервові клітини не спеціалізовані.  

До стадії перцептивної психіки належать хребетні тварини (за 

широким уявленням зоопсихологів, вищі безхребетні й хребетні). На цій 

стадії організми здатні розрізнювати не тільки окремі чинники середовища, а 

й цілісні предмети, речі. Відбуваються процеси не лише відчуття, а й 

сприйняття. Поведінка тварин керується одразу багатьма одночасно 

активізованими подразниками. Головним психічним процесом стадії 

перцептивної психіки є сприйняття. 

 Розвиток тілесного організму, який відповідає цій стадії, полягає у 

розвитку дистантних органів відчуття (зору, слуху, які, на відміну від 

дотику, вимагають дистанції від предмету), кортикалізації органів руху 

(рухові акти переходять під контроль кори головного мозку, тому стають 

більш довільними), розвиток нервової системи (передусім - центральної 

нервової системи, а в ній - переднього мозку, великих півкуль, насамперед 

їхньої кори). 

Стадію тваринного інтелекту пов’язують уже головним чином із 

людиноподібними приматами (хоча наявна і в дельфінів). Ці тварини здатні 

до наочно-дійового мислення. Якщо тварини на стадії елементарної 

сенсорної психіки можуть відчувати лише певні аспекти речей (реагувати на 

них), а тварини на стадії перцептивної психіки мають справу з цілісними 

речами, то на стадії тваринного інтелекту перед твариною відкриваються 

відношення між речами (хоча й не у словесній абстракції, а в наочній дії). 

Поведінка цих тварин перетворюється на набір цілеспрямованих операцій. 

Отож, мислення (у наочно- дійовій формі) є головним психічним процесом 

на цій стадії. 
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Онтогенез - це індивідуальний розвиток, тоді як філогенез є розвитком 

виду загалом. Біологічний онтогенез, згідно із законом Мюллера-Геккеля, є 

копіюванням філогенезу. Щодо онтогенезу психіки людини це твердження не 

є таким безсумнівним. Людина народжується саме людиною. Вищі форми 

психічної діяльності вона опановує інакше, ніж тварини.  

Соціалізуючи онтогенез людської психіки, можна стверджувати, що ця 

відмінність остаточно зумовлюється впливом суспільства. Але якщо 

застосувати методологічний принцип творчої самодіяльності, онтогенез 

психіки постане як розгортання суто людської сутності в біологічних і 

соціальних умовах. Ці умови можуть виключити можливість цього 

саморозвитку людини (генетичні аномалії призводять до розумової 

неповноцінності, відсутність соціальних контактів у сензитивний період 

розвитку також є руйнівною), але не в індивідуальний розвиток людини 

нічого такого, що не було наявним у її потенції. 

Онтогенез людини вікова психологія поділяє на сенситивні періоди, 

кожен з яких сприяє появі в людини певних психічних новоутворень. Якщо 

новоутворення не з’явилося у відповідний час, імовірно, що воно може не 

з’явитися загалом, тому виховний вплив на певні грані особистості має бути 

своєчасним (інакше він буде неефективним). Сенситивні періоди 

об’єднуються у стадії. Ці стадії існують об’єктивно, вони відокремлюються 

одна від одної віковими кризами (1-го, 3-го, 7-го років життя, підліткового 

віку тощо), однак про зміст цих стадій у психологів єдиної думки нема. Є 

велика кількість теорій онтогенезу, деякі з яких наводимо нижче:  

Теорія рекапітуляції Холла-Болдуїна, згідно з якою в онтогенезі 

повторюється соціогенез (розвиток суспільства). Звідси й досить дивні назви 

стадій онтогенезу: первісне дикунство, мисливство, скотарство, 

землеробство, торгово-промислова.  

Теорія дитячої сексуальності.  3.Фрейд стверджує, що стадії 

онтогенезу зумовлені розвитком сексуальності. Він розрізняє оральну, 

анальну, фалічну, латентну та генітальну стадії, пов'язуючи їх з різними 

ерогенними зонами, які послідовно пізнає людина. Фіксація на якійсь стадії, 

зумовлена найяскравішими враженнями, пов'язаними з нею, є джерелом 

психопатології. 

Епігенетична теорія Е.Еріксона (теорія життєвого циклу) поділяє 

онтогенез на вісім стадій психосоціального розвитку, на кожній з яких 

людина розв'язує певну проблему - і наслідком розв'язання є певне вікове 

психічне новоутворення. У розв'язанні проблеми базової довіри-недовіри до 

світу народжується надія; у протистоянні автономії та сорому й сумніву - 

сила волі; у виборі між ініціативою та почуттям провини - цілеспрямованість; 

у протиборстві працелюбності й меншовартості - компетентність; в обранні 
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ідентичності всупереч змішуванню ролей - вірність; у конфлікті близькості й 

ізоляції - любов; у ствердженні генеративності проти стагнації - опікування; 

у здобутті цілісності всупереч відчаю -мудрість. 

Теорія діяльнісного підходу О. Леонтьєва, згідно з якою змістом стадій 

психічного онтогенезу є послідовне оволодіння людиною видами діяльності, 

такими як гра, навчання, праця [4]. 

2.4 Функції психіки. 

Психіка – це усі феномени духовного життя, які виявляються у 

свідомості та поведінці людини. 

Психіка – це системна властивість високоорганізованої матерії, яка 

полягає в активному відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові 

індивідуальної картини світу і саморегуляції на цій основі своєї поведінки та  

діяльності. 

Психіка виконує сигнальну та регулятивну функції. Сигнальна 

функція психіки полягає в повідомленні людині про умови її життя, інших 

людей і її саму. Між сигналом і відповіддю на нього виникають певні 

відношення і зв'язки, «умовні рефлекси» (І. Павлов). Одні сигнали - 

подразники зовнішнього світу (звук, світло, тиск, колір) - викликають 

відчуття, сприймання, зумовлюють виникнення у мозку відчуття чи образу. 

Вони утворюють першу сигнальну систему. 

Особливим сигналом для людини є слова. Як і предмети 

навколишнього світу, вони зумовлюють виникнення образів, уявлень, 

думок, переживань. Наприклад, слова «червоне світло» викликають у водія 

таку саму реакцію, як і реальне червоне світло. Це наслідок реакції другої 

сигнальної системи - новий рівень сигнальної діяльності. Основними 

властивостями другої сигнальної системи є: 

а)      узагальнення словом сигналів першої сигнальної системи (слово 

«стіл» узагальнює багато видів реальностей: стіл металевий, дерев'яний, 

круглий, кухонний);  

б)      абстрагування (узагальнення) словом сигналів першої сигнальної 

системи. Завдяки другій сигнальній системі людина пізнає явища, які 

неможливо пізнати через відчуття і сприймання (вивчити будову Сонця, 

відкрити нову зірку, планету тощо); 

в)      регулювання поведінки людини (зауваження вчителя на уроці, 

команда в бою). 

Регулятивна функція психіки полягає в узгодженні завдяки дії 

відчуттів, сприймання, мислення, уяви поведінки та діяльності із 

зовнішніми умовами (розташування пальта у шафі на рівні відчуття, 

сприймання; намагання під час розв'язання задачі рівно писати - 

спрацьовують зорові, рухові відчуття, мислення, уява). Якщо об'єктом 
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діяльності є інша людина (в роботі педагога, організатора, менеджера), 

регулятивна функція стає ще складнішою [13]. 

2.5  Механізми психічної діяльності. 

Психіка має три механізми: 

1) Психічне відображення характеризується системою функцій як 

регулятора діяльності людини: 

- психічне відображення має активний характер і пов’язане з відбором  

адекватних дій до умов середовища; 

- психічне відображення має випереджувальний характер, який 

забезпечує передбачення та прогнозування в діяльності і поведінці; 

- кожен психічний акт є результатом дії об’єктивного через 

суб’єктивне, через людську індивідуальність і накладає відбиток своєрідності 

на психічну діяльність кожної людини; 

- психіка людини і психічне відображення постійно вдосконалюються 

та розвиваються. 

2) Психічне проектування  має на меті процес впорядкування змісту 

відображення відповідно до мети діяльності людини.  

Процес проектування – це сукупність розумових чи психомоторних дій, 

в результаті яких розв’язуються практичні чи теоретичні задачі. 

3) Психічне опредмечування – це елемент свідомої та доцільної 

діяльності людини. Ця діяльність має три форми: 

- матеріальну (виробництво, фізична робота, в процесі якої людина 

втілює  себе у предмет); 

- психічну (підбір цінностей, розумові операції, переживання, які 

супроводжують будь-яку операцію); 

- творення людиною самої себе (духовний розвиток людини)[6].   

 

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ  

3.1 Психологія відчуття. 

3.2 Психологія сприймання. 

3.3 Психологія пам’яті. 

3.4 Психологія уваги.  

3.5 Психологія уяви. 

3.6 Психологія мислення.   

3.7 Психологія інтелекту. 

3.1 Психологія відчуття. 

Відчуття – первинна форма відображення дійсності “Ніщо не буває в 

думці, чого раніше не було у відчутті”. Цей старовинний вислів хоч і являє 

собою спрощення, навряд чи прийнятне в наш час, все-таки містить деяку 

частку істини. Інформація про зовнішній світ може попасти в головний 
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мозок, тобто той, що перероблює її центр, тільки через сенсорну систему, яку 

можна тому вважати воротами свідомості або (мовою кібернетики) його 

вхідним пристроєм.  

Отже, відчуття – це психічний процес відображення окремих 

властивостей, предметів та явищ при їх безпосередньому впливові на органи 

чуття. Це найпростіший психічний процес, який забезпечує первинну форму 

орієнтації людини у навколишньому середовищі. 

Органи чуття – це єдині канали, засобами яких зовнішній світ 

надходить до психіки та свідомості.   

Для відчуття характерний поділ усіх подразників на два полюси – 

приємний і неприємний, відповідно до чого виробляється реакція.  

Класифікація відчуттів 

Найбільше використовується систематизація, запропонована 

англійським фізіологом І. Шеррінгтоном, який виділив три основні класи 

відчуттів залежно від місця  розташування рецепторів:  

1) екстерорецептивні; 

2) інтерорецептивні; 

3) пропріорецептивні.  

Відповідно до взаємодії органа чуття і подразника виділяють 

дистантні (зорові, слухові) і контактні (дотикові, смакові). Нюхові 

відчуття займають у цьому випадку проміжне положення.  

Органічні і тактильні відчуття  

До органічних відчуттів відносять, насамперед, почуття голоду, 

прагнення, насичення, а також комплекси больових і статевих відчуттів. 

Система тактильної чутливості (відчуття тиску, дотику, фактурності і 

вібрацій) охоплює все людське тіло. Найбільше скупчення тактильних кліток 

спостерігається на долоні, на кінчиках пальців і на губах. [4]. 

Загальні властивості відчуттів 

Якість – особливість певного відчуття, яка відрізняє його від інших 

відчуттів.  

Інтенсивність – кількісна характеристика відчуття 

Тривалість – часова характеристика відчуттів.  

Просторова локалізація відчуттів – відтворення у відчуттях місця 

перебування подразника. [14]. 

Загальні закономірності відчуттів 

Нижній абсолютній поріг чутливості – мінімальна сила подразника, 

що, діючи на аналізатор, спричиняє ледве помітне відчуття.  

Верхній абсолютний поріг чутливості – максимальна сила, за якої ще 

виникає адекватне відчуття.  
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Диференційний поріг чутливості (лат. differens – різниця) – мінімальна 

різниця в інтенсивності двох подразників, яка викликає ледве помітну 

відмінність у відчуттях. 

Адаптація, або пристосування, це зміна чутливості під впливом 

постійного подразника, що проявляється у зниженні або підвищенні 

порогів.  

 Взаємодія відчуттів. 

Взаємодія відчуттів – зміна чутливості одного аналізатора під впливом 

подразнення інших органів чуття.  

Сенсибілізація (лат. sensibilis – чутливий) – підвищення чутливості 

органів чуття внаслідок взаємодії аналізаторів і систематичних вправ. 

Синестезія (гр. synaesthesis – одночасне відчуття) – виникнення під 

впливом подразнення одного аналізатора відчуття, характерного для іншого 

аналізатора [9]. 

3.2 Психологія сприймання. 

Сприймання – це психічний процес відображення цілісних предметів у 

сукупності їх ознак і властивостей.  

Основою для сприймання є побудова цілісного перцептивного образу.  

Сприймання - це вищий, порівняно з відчуттям пізнавальний процес, 

який вже відображає носія цих ознак і властивостей.  

До основних якостей сприйняття відносять наступні:  

1) Сприйняття залежить від минулого досвіду, від змісту психічної 

діяльності людини. Ця особливість називається апперцепцією. Коли мозок 

отримує неповні, неоднозначні або суперечливі дані, він звичайно 

інтерпретує їх відповідно до системи образів, що вже склалася, знань, змісту і 

завдань діяльності, що виконується, індивідуально-психологічних 

відмінностей (за потребами, схильностями, мотивами, емоційними станами).  

2) Світ, у якому ми існуємо, сприймається нами не тільки як 

організований, структурований, але і як відносно стійкий і постійний. За 

образами предметів, що склалися, сприйняття зберігає їх розміри і колір 

незалежно від того, з якої відстані ми на них дивимося і під яким кутом 

бачимо. (Біла сорочка залишається для нас білою і в яскравому світлі, і в тіні. 

Але якби ми бачили тільки невеликий її шматок через отвір, вона здавалася б 

нам в тіні швидше сірою). Ця особливість сприйняття називається 

константністю.  

3) Людина сприймає світ не у вигляді набору непов’язаних один з одним 

відчуттів або станів своїх органів, а у формі окремих предметів, незалежно 

від нього існуючих, що протистоять йому, тобто сприйняття носить 

предметний характер.  
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4) Сприйняття ніби “добудовує” образи предметів, що сприймаються 

ним, доповнюючи дані відчуттів необхідними елементами. У цьому полягає 

цілісність сприйняття. 

 5) Сприйняття не зводиться тільки до утворення нових образів, людина 

здатна усвідомлювати процеси “свого” сприйняття, що дозволяє говорити 

про осмислено-узагальнений характер сприйняття, його категоріальність 

[4]. 

Основні властивості сприймання 

1) Предметність виражає здатність сприймання відображати лише 

реальні предмети навколишньої дійсності; 

2) Цілісність виражає природу сприймання, а саме відображення 

цілісного предмета як носія низки ознак і властивостей. 

3) Константність виражає здатність людини до відносно постійного 

відображення ознак предметів у різних ситуацій. 

4) Вибірковість – здатність людини цілісно відображати ті предмети, які 

є відповідними до актуальної потреби та цілі. 

5) Осмисленість – при сприйманні людина використовує операції 

ідентифікації та розпізнавання предмета на основі попереднього досвіду для 

побудови перцептивного образу.  

Класифікація сприймання 

За провідним аналізатором виділяють такі види сприймання: зорове, 

слухове, тактильне, кінестезичне, нюхове і смакове. 

За формами існування матерії виокремлюють такі види сприймання: 

сприймання простору, сприймання часу і сприймання руху. 

За активністю сприймання поділяють на ненавмисне (мимовільне) і 

навмисне (довільне)[14]. 

3.3 Психологія пам’яті. 

Все, що відбувається в нашій психіці, в якомусь значенні в ній і 

залишається. Іноді – назавжди. Залишається як “слід” минулого, його знак, 

шифр, образ. Кожний з нас може підтвердити, що сприймається повторно і 

що переживається, усвідомлюється нами саме як повторення “відомого”, 

тобто ми готові стверджувати, що це вже було. 

Пам’ять – це психічний процес відображення дійсності, який полягає у 

відбитті, збереженні та відтворенні сліду навколишньої дійсності.  

Фізіологічною основою пам’яті є утворення тимчасових нервових 

зв’язків. 

Структура пам’яті 

Більшість психологів визнає існування декількох рівнів пам’яті, що 

різняться один від одного тим, як довго на кожному з них може зберігатися 

інформація. Першому рівню відповідає безпосередній або сенсорний тип 
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пам’яті. Її системи втримують досить точні і повні дані про те, як 

сприймається світ нашими органами відчуттів на рівні рецепторів. 

Тривалість збереження даних 0,1-0,5 секунди. 

Виявити, як діє наша сенсорна пам’ять, нескладно. Закрийте очі, потім 

відкрийте їх на мить і закрийте знову. Прослідкуйте, як побачена вами чітка, 

ясна картина зберігається деякий час, а потім повільно зникає. Можна просто 

поводити олівцем або пальцем взад і вперед перед очима, дивлячись прямо 

перед собою. Зверніть увагу на розпливчатий образ, який наступає за 

рухомим предметом. Це – зміст сенсорної пам’яті. Якщо отримана таким 

чином інформація приверне увагу вищих відділів мозку, вона буде 

зберігатися ще близько 20 секунд (без повторення або повторного 

відтворення сигналу, поки мозок її обробляє і інтерпретує). Це другий рівень 

– короткочасна пам’ять. Короткочасна пам’ять дозволяє людині 

переробляти колосальний об’єм інформації, не перевантажуючи мозок, 

завдяки тому, що вона відкидає все непотрібне і залишає потенційно корисне, 

необхідне для розв’язання цьогочасних (актуальних) проблем (оперативна 

пам’ять). 

Накопичення досвіду пов’язано з довготривалою пам’ятю, чия 

місткість і тривалість в принципі безмежні. Існує суттєва і переконлива 

відмінність між пам’яттю на події, що трапилися щойно, і на події далекого 

минулого.  

Види пам’яті 

Відповідно до типу матеріалу, що запам’ятовується, виділяють наступні 

чотири види пам’яті. Генетично первинною вважають рухову пам’ять, тобто 

здатність запам’ятовувати і відтворювати систему рухових операцій 

(друкувати на машинці, зав’язувати краватку, користуватися інструментами, 

водити машину тощо). Потім формується образна пам’ять, тобто можливість 

зберігати і надалі використовувати дані нашого сприйняття. Залежно від 

того, який аналізатор брав найбільшу участь у формуванні образу, можна 

говорити про п’ять підвидів образної пам’яті: зорова, слухова, дотикова, 

нюхова і смакова. Психіка людини орієнтована передусім на зорове і 

слухове пригадування, для яких характерна велика диференціація (особливо 

“пам’ять” на обличчя, ситуації, інтонації тощо).  

Практично одночасно з руховою формується емоційна пам’ять, що 

являє собою закріплення пережитих нами почуттів, власних емоційних станів 

і афектів. Людина, яку сильно налякала собака, що вискочила з під’їзду, ще 

довго буде здригатися, проходячи повз (пам’ять страху, сорому, сліпої люті 

тощо). Вищим видом пам’яті, який властивий тільки людині, вважається 

вербальна (іноді її називають словесно-логічною або семантичною) 



35 
 

пам’ять. З її допомогою утворюється інформаційна база людського інтелекту, 

здійснюється більшість розумових дій (читання, рахунок тощо).  

За ступенем вольового процесу запам’ятовування і відтворювання 

розрізняють мимовільну (ми іноді і не хочемо, а запам’ятовуємо) і довільну 

пам’ять.  

Найбільш загадковими залишаються механізми генетичної пам’яті, за 

допомогою якої відбувається спадково зумовлена регуляція психічних 

реакцій і дій людини, пов’язаних передусім з природженими інстинктами 

самозбереження і розмноження. 

Існує три головні процеси, синтез яких і створює пам’ять як цілісне 

функціональне утворення психіки. Під час першого з них – 

запам’ятовування – відбувається передусім аналіз й ідентифікація різних 

характеристик інформації, що надходить, її кодування. Другий процес 

пам’яті – зберігання інформації, пов’язаний в основному з її організацією й 

утриманням. Третій – відтворення – мимовільне або довільне (останнє 

називається також пригадуванням).  

Чинники забування  

Забування може бути зумовлене різними чинниками. Перший і 

найочевидніший з них – час. Менше години потрібно, щоб забути половину 

механічно завченого матеріалу. Здавалося б, очевидна залежність: чим 

більший час знаходження інформації у психіці, тим глибше забуття. Але для 

психіки характерні парадоксальні явища: немолоді люди (вік – це тимчасова 

характеристика) легко згадують про давно минуле, але так же легко 

забувають щойно почуте. Цей феномен називається “закон Рібо”, закон 

зворотного ходу пам’яті.  

Другим чинником забуття звичайно вважають активне використання 

інформації, що є. Забувається те, в чому немає постійної потреби або 

необхідності. Це справедливо більш за все відносно семантичної пам’яті на 

інформацію, отриману в зрілому віці. Враження дитинства, рухові навички 

(їзда на велосипеді, гра на гітарі, уміння плавати) залишаються досить 

стійкими протягом десятиріч, без будь-яких вправ. Відомий, проте, випадок, 

коли людина, що просиділа у в’язниці близько трьох років, розучилася 

зав’язувати не тільки краватку, але і шнурки на черевиках.  

Забування може бути зумовлене роботою захисних механізмів нашої 

психіки, які витісняють зі свідомості в підсвідомість травмуючі нас враження, 

де вони потім більш або менш надійно утримуються. Отже, “забувається” те, 

що порушує психологічну рівновагу, спричиняє постійне негативне 

напруження (“мотивоване забуття”). 
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 Пам’ять – одна з найвразливіших здібностей людини, її різноманітні 

порушення вельми поширені, хоч більшість людей їх у себе не помічають або 

помічають дуже пізно [4]. 

3.4 Психологія уваги. 

Увага – діяльності суб'єкта в певний момент часу на якомусь реальному 

або ідеальному об'єкті - предметі, події, образі, міркуванні тощо 

(В.Страхов). 

Основні властивості 

1. Концентрованість. Це показник міри зосередженості свідомості на 

певному об’єкті, інтенсивності зв’язку з ним. Концентрованість уваги 

означає, що утворюється ніби тимчасовий центр (фокус) всієї психологічної 

активності людини.  

2. Інтенсивність. Характеризує ефективність сприйняття, мислення і 

пам’яті загалом. 

 3. Стійкість. Здатність тривалий час підтримувати високі рівні 

концентрованості й інтенсивності уваги. Стійкість – тимчасова 

характеристика уваги.  

4. Об’єм. Показник кількості однорідних стимулів, що знаходяться у 

фокусі уваги (у дорослої людини від 4 до 6 об’єктів, у дитини не більше 2-3). 

Об’єм уваги залежить не тільки від генетичних чинників, але й від 

можливостей короткочасної пам’яті індивіда.  

 5. Розподіл. Це здатність зосереджувати увагу на декількох об’єктах 

одночасно.  

6. Перемикання уваги. Розуміється як можливість більш або менш 

легкого і досить швидкого переходу від одного виду діяльності до іншого. 

[4]. 

Види уваги 

Види уваги класифікують, передусім, за особливостями об'єктів. 

Залежно від того, належать об'єкти уваги до зовнішнього світу (наприклад, 

різні предмети сприймання) чи ними є наші відчуття, уявлення пам'яті, 

думки, переживання тощо, вирізняють зовнішню (перцептивну, сенсорну) 

увагу і внутрішню. 

За формою організації вирізняють колективну, групову та 

індивідуальну увагу. 

За характером цільового спрямування та за рівнем вольових 

зусиль вирізняють мимовільну, довільну та післядовільну увагу. 

Мимовільна увага - виникає незалежно від наміру та мети людини. У 

дослідженнях російського психолога Е.Соколова був виявлений механізм 

формування такої уваги. На думку вченого, у центральній нервовій системі 

утворюється "нервова модель" стимулу або ситуації. Раптова зміна 
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характеристик подразника призводить до виникнення невідповідності між 

інформацією, що надходить, та уявленнями. Це викликає орієнтувальний 

рефлекс та на його основі - мимовільну увагу. 

Довільна увага полягає у свідомому спрямованому і регульованому 

зосередженні уваги, яке зумовлене потребами діяльності. Таку увагу 

називають активною і вольовою. Психологічний зміст довільної уваги 

пов'язаний з виробленням мети діяльності та вольовим зусиллям. 

За участю уваги відбуваються процеси оцінювання, порівнювання та 

корекції. Особливу роль виконує контрольна функція уваги. 

Отже, довільна увага керує психічною сферою людини при розв'язуванні 

різноманітних практичних та теоретичних завдань. Підтримання стійкої 

довільної уваги залежить від багатьох умов, зокрема усвідомлення обов'язку 

у виконанні певної діяльності. Усвідомлення школярем свого обов'язку добре 

вчитися викликає у нього довільну увагу в навчальній діяльності тоді, коли 

щось відволікає від учіння. 

Регулятивна та контрольна функції уваги відіграють важливу роль у 

діяльності тоді, коли вони своєчасно активізуються. Для реалізації мети 

діяльності дуже важлива своєчасна, а інколи й випереджувальна активізація 

уваги. Кожен учитель знає, як важко викликати увагу збуджених після 

перерви школярів. У зв'язку з синхронізацією уваги розрізняють передувагу - 

стан підвищеної готовності свідомості до виконання завдання, до включення 

у роботу. Передувага може виникати мимовільно та під впливом інструкції. 

Цей стан може перейти у стан випереджувальної уваги, що передбачає 

цілеспрямований пошук та відбір інформативних ознак, результатів 

діяльності, планів здійснення мети, оптимальних методів її досягнення. 

Протилежним явищем до випереджувальної уваги є запізніла увага. Ця увага 

пасивна, виникає повільно, часто - примусово. 

Отже, всі види уваги залежать від потреб, інтересів, цілей, цінностей 

особистості, які скеровують увагу, визначають її напрям, глибину та стійкість 

[14]. 

3.5 Психологія уяви. 

Уява як основа всякої творчої діяльності виявляється у всіх сторонах 

культурного життя, роблячи можливим художню, наукову і технічну 

творчість. В цьому значенні все, що оточує нас і що зроблено рукою людини, 

весь світ культури на відміну від світу природи – все це є продуктом 

людської уяви і творчості, заснованої на цій уяві.  

Уява - це психічний процес створення людиною нових образів на основі її 

попереднього досвіду. 

Функції уяви: 
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- моделювання кінцевого результату діяльності людини і засобів, 

необхідних для його досягнення; 

-створення програми поведінки людини, коли проблемна ситуація 

невизначена; 

- створення образів, які не програмують діяльність, а підміняють її; 

- створення образів об'єктів з опорою на схеми та описи.  

Характерні риси уяви. 

1. Уява властива лише людині і є необхідною умовою її діяльності.  

 2. Уява тісно пов'язана з мисленням, пам'яттю, відчуттям, сприйманням 

та емоціями.  

3. Уява завжди є відходом від дійсності, проте в будь-якому разі 

джерело уяви - об'єктивна дійсність. 

4. Уява - складник творчості. 

5. Уява нерозривно пов'язана з усіма ланками психіки людини [14]. 

Види уяви.  

Процес створення образів уяви, або фантазій, може мати мимовільний 

і довільний характер. 

Коли в уяві людини створення нових образів не скеровується 

спеціальною метою, уява має мимовільний характер. Так, під впливом 

розповіді учителя створюються нові образи, відбувається їхнє роз'єднання 

або поєднання. При читанні художнього твору в уяві виникають без 

спеціального наміру образи героїв твору, місцевість, де відбуваються події, 

час, коли вони відбуваються тощо. 

Коли людина ставить спеціальну мету створити образ того чи іншого 

об'єкта, уява набуває довільного характеру.  

Залежно від характеру діяльності людини довільну уяву поділяють на 

відтворювальну, або репродуктивну, і творчу. 

Уяву, що спирається на створення образів, які відповідають описові, 

називають відтворювальною.  

 Творча уява також має довільний, продуктивний характер і завжди 

включена у творчу діяльність. Це самостійне створення нових, оригінальних 

образів.  

Уяву поділяють на активну і пасивну. 

Активна уява завжди спрямована на виконання творчого або логічного 

завдання.  

Пасивна уява протікає без постановки мети, інколи - як ілюзія життя, де 

людина говорить, діє уявно.  

Пасивну уяву людина може викликати навмисно. Викликані образи 

фантазії, які не пов'язані з волею і спрямовані на втілення їх у життя, 

називають мареннями.  
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Для виникнення пасивної уяви велике значення має емоційний стан. 

Пасивна мимовільна уява виникає в стані афекту, під час сну. Сон - це 

пасивний стан людини.  

Сновидіння - це біологічно корисний процес, один із тих, які 

підтримують функціональну ефективність нервової системи. Разом з тим 

зміст сновидінь є лише випадковим результатом, який не можна вірогідно 

тлумачити. І.М. Сеченов називав сновидіння "небувалими комбінаціями 

минулих вражень". 

Уява виявляється в різній за змістом діяльності, тому розрізняють такі 

види уяви, як художня, наукова, технічна та ін. Усі ці види уяви мають свої 

особливості. 

Технічна уява створює образи просторових відношень у вигляді 

геометричних фігур з мисленнєвим засновуванням їх у різних комбінаціях.  

Наукова уява втілюється у плануванні й проведенні експериментальних 

досліджень, у вмінні будувати гіпотези, знаходженні неординарних шляхів 

розв'язання проблеми, в побудові експериментальної ситуації, вмінні 

узагальнювати емпіричний матеріал тощо. Створені нові образи наукової 

уяви є засобом, за допомогою якого встановлюються закономірні відношення 

між предметами і явищами. Наукова уява допомагає знайти нові, ще не 

відомі ланки в системі фактів. 

Особливим видом уяви є мрія. Мрія - це уява, спрямована на майбутнє, 

на перспективу життя і діяльності людини. У мріях створюються образи 

бажаного. Значення мрії в житті людини надзвичайно велике. У мріях 

виявляється зв'язок уяви людини з її потребами, почуттями, прагненнями. 

Мрії стають поштовхом у творчій діяльності, в чому переконує нас життя 

багатьох видатних людей. 

Вирізняють і так звану антиципуючу уяву (від лат. anticipatio - 

угадування наперед, передбачення). Вона лежить в основі здатності людини 

передбачати майбутні події [13]. 

3.6 Психологія мислення. 

Мислення – це процес опесередкованого і узагальненого відображення 

людиною предметів  і явищ об’єктивної дійсності в їх суттєвих зв’язках і 

відношеннях. 

На основі специфічних рис мислення можна вирізнити його основні 

функції. Обмежимося виокремленням чотирьох основних функцій 

(В.Шадриков). 

1. Розуміння. Г.Костюк зазначав, що процеси розуміння - це і є процеси 

нашого мислення, спрямованого на розкриття тих чи інших об'єктів у їхніх 

істотних зв'язках з іншими об'єктами, що досягається на основі включення 

нового знання у суб'єктивний досвід. На думку Е.Ільєнкова, зрозуміти явище 
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означає з'ясувати спосіб його виникнення, проаналізувати самі умови 

виникнення явища, що спричинює утворення понять та розуміння. Розуміння 

можна розглядати як одну з форм мислення, властивість або компонент 

мислення. 

2.Розв'язання проблем і задач. Мислення виникає тоді, коли 

суб'єктивного досвіду для досягнення мети не вистачає, тобто в проблемній 

ситуації. 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. 

3. Цілеутворення. Утворення цілей становить процес породження нових 

цілей, що відбувається у мисленні. Мислення виявляє свої передбачувальні 

можливості й формує образ кінцевого результату діяльності. Загальну мету 

мислення конкретизує у проміжних цілях. Отже, постановка загальної, 

проміжної та кінцевої мети саме і є ціле-утворювальним процесом, що 

відбувається у мисленні. 

4. 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. 

Значення мислення полягає у тому, що воно дає доступ до наукового 

пізнання   світу, вивчення закономірностей об’єктивної дійсності та 

використання   цих закономірностей відповідно до людських потреб. 

Мислення здійснюється засобами розумових операцій: 

1) Порівняння – це виділення схожих і відмінних ознак предметів. 

2) Аналіз і синтез – це протилежні і водночас нерозривно пов’язані 

між собою процеси. Часто використовується поняття «аналіз» через 

«синтез». 

Аналіз – це мислиннєве роз’єднання предметів у свідомості, виділення 

їх основних частин, аспектів ознак. 

Синтез – це мислиннєве поєднання, виділених в зоді аналізу 

компонентів у єдине нове ціле. 

3) Абстрагування - це мисленнєва операція, якою ми вирізняємо 

окремі ознаки, елементи і відділяємо їх від інших і від самих об'єктів. Слово 

"абстрагувати" походить від лат. - відриватися, залишатись осторонь. 

Продуктом актуалізації операції абстрагування є утворення поняття, моделі, 

теорії тощо.  

4) Узагальнення полягає у вирізненні груп предметів та явищ за 

істотними ознаками, спільними для цих груп. Узагальнення відбувається на 

основі абстракції, бо остання здійснює вирізнення істотних ознак та 

відділення їх від неістотних. Операція узагальнення необхідна тоді, коли 
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треба зробити висновок, визначення, вивести правило тощо. Ця операція є 

продовженням операції синтезу, але складніша від неї. Складність її полягає 

в тому, що вона здійснює пошук не тільки істотних, а й спільних для кількох 

об'єктів ознак, виокремлення родових ознак і відділення їх від видових. До 

того ж операція узагальнення надбудовується над простішими операціями. 

5) Класифікація - це пошук істотних і спільних ознак, елементів, 

зв'язків для певної групи об'єктів, що створює основи для розподілу об'єктів 

на групи, підгрупи, класи. 

6) Систематизація - це мисленнєва операція, яка спрямована на 

виділення істотних і загальних ознак та подальше об'єднання за ними груп 

або класів об'єктів. 

Форми мислення:  

1) Судження – це форма мислиннєвого відображення, яка полягає в 

ствердженні, наявності чи відсутності ознак або відношень у певних 

предметах. 

Судження завжди оформлюється у вигляді речення. (Наприклад: «Ця 

квітка червона»). Проте не кожне речення є судженням (питання). 

Судження – це акт мислення, тоді як речення – це граматично коректно 

побудована низка слів. 

Судження складається з суб’єкта, тобто предмета, про який іде мова , і 

предиката  - відображення  тих відношень, про які стверджується. 

Судження бувають:  

- істинними (якщо вони адекватно відображають відношення у 

навколишній дійсності); 

- хибними (за інших умов). 

Істинність суджень визначається за допомогою роздумів. 

2) Роздуми – це низка зв’язаних суджень, які спрямовані на те, щоб 

з’ясувати істинність будь-якої думки.   

3) Умовиводи – це форма мислення, при якій із одного судження 

виводиться нове судження. 

Умовиводи можуть бути: 

- індуктивними (ґрунтуються на ході думки від індивідуального до 

загального) 

- дедуктивними (мислення від загального до одиничного) 

4) Поняття – це форма мислення, за допомогою якої пізнається суть 

предметів та явищ дійсності, в їх суттєвих зв’язках і відношеннях. 

Узагальнюються їх суттєві ознаки. 

Л.Виготський виділив: 

- наукові (абстрактні) поняття; 

- життєві (конкретні) поняття. 
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Види мислення: 

1) Наочно-дійове мислення – характеризується тим, що в ньому 

розв’язання задачі включено у саму діяльність. Це найбільш генетично-рання 

стадія розвитку мислення.  

2) Наочно-образне мислення – характеризується тим, що характер 

задачі, який його породжує – це образний матеріал, маніпулювання яким дає 

змогу більш змістовно відображати реальність. 

3) Абстрактне мислення – здійснюється у словесній формі за 

допомогою понять, які не мають безпосередньо чуттєвого грунту, що 

притаманне відчуттю і сприйманню. 

4) Практичне (емпіричне) мислення. Використовується в практичній 

діяльності (столяр, слюсар, інженер), безпосередньо спрямоване на 

розв'язання практичних завдань. Може мати просту і складну форми, 

використовувати результати теоретичної діяльності (мислення вчителя, 

винахідника, шахіста, полководця), ґрунтуватися на узагальненні 

практичного досвіду (слюсар добре знає про властивості металів). 

5) Теоретичне мислення. Воно розвивається на основі практичного 

мислення і спрямоване на відкриття законів, властивостей об'єктів ученими 

в різних галузях наук. Дає змогу абстрагуватися від несуттєвих особливо-

стей, аналізувати свої дії і зіставляти їх з умовами поставленого завдання, 

шукати шляхи його розв'язання. 

6) Творче мислення. Результатом його є створення нового продукту і 

нові підходи в пізнавальній діяльності. Його ще називають дивергентним 

(інтуїтивним), на відміну від конвергентного (логічного і послідовного) [9]. 

Мислення характеризується такими індивідуальними 

особливостями:   

- самостійністю; 

- критичністю; 

- гнучкістю; 

- глибиною; 

- широтою; 

- послідовністю; 

- швидкістю. 

3.7 Психологія інтелекту. 

Інтелект (лат. intellectus - розуміння, сприйняття) - динамічна 

структура пізнавальних властивостей людини, що формується в 

діяльності, пізнанні світу, спілкуванні, спогляданні, спеціальному 

тренуванні і зумовлена культурно-історичними умовами та індиві-

дуальними особливостями [14]. 
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Інтелектуальна активність – це специфічно людський спосіб 

пристосовуватися до умов свого існування. За визначенням американського 

психолога Векслера, що створив у 1939 році першу систему вимірювання 

інтелекту дорослої людини, інтелект – це глобальна здатність розумно діяти, 

раціонально мислити і добре справлятися з життєвими обставинами. У 

широкому значенні слова, інтелект – це наша здатність усвідомлено 

пристосуватися до навколишнього середовища.  

Біологічний інтелект – це найбільш фундаментальний аспект 

інтелекту. Він є фізіологічною, нейрологічною, біохімічною й гормональною 

основою пізнавальної поведінки, тобто в основному пов’язаний зі 

структурами і функціями кори головного мозку; без них неможлива ніяка 

усвідомлена поведінка, вони ж відповідають за індивідуальні відмінності 

інтелекту. 

Соціальний інтелект – інтегральна інтелектуальна здібність, яка 

визначає успішність спілкування і соціальної адаптації. Соціальний інтелект 

об’єднує і регулює пізнавальні процеси, які пов’язані з відображенням 

соціальних об’єктів (людина як партнер, групи людей). До процесів, які 

створюють соціальний інтелект, відносяться соціальна сенситивність, 

соціальна перцепція, соціальна пам’ять і соціальне мислення. Соціальний 

інтелект забезпечує розуміння вчинків і дій людей, розуміння мовної 

продукції людини, а також її невербальних реакцій (міміка, пози, жести).  

Що визначає розвиток інтелекту?  

Як і всі функції психіки, інтелект знаходиться під впливом, з одного 

боку, спадковості, а з іншого – під впливом навколишнього середовища 

(адаптаційна зумовленість). 

Спадкова зумовленість пов’язана з багатьма чинниками: 1) генетична 

зумовленість, тобто вплив спадкової інформації, отриманої від батьків, на 

напрям і можливості інтелекту; 2) фізичний і психічний стан матері 

(харчування, здоров’я) під час вагітності (про значення цього чинника знали 

вже в первісну епоху, оскільки епідемії спадкового сифілісу перетворювали і 

перетворюють цілі етноси в скупчення напівідіотів); 3) хромосомні аномалії 

(наприклад, хвороба Дауна); 4) екологічні умови, вживання лікарських 

засобів, наркотиків тощо. 

Адаптаційна зумовленість виявляється передусім у впливі на 

розумовий розвиток наступних чинників: 1) особливостей харчування 

дитини (особливо в перші 1,5 року); 2) психічної стимуляції 

інтелектуальної активності дитини з боку дорослих (діти, які живуть у 

притулках і будинках дитини, помітно відстають у розумовому розвитку); 3) 

кількості дітей в сім’ї, її соціального статусу (цей чинник пов’язаний з 
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економічною і культурною нерівністю в суспільстві, з етнічними і 

поведінковими особливостями різних соціальних груп)[11]. 

 

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ 

4.1 Поняття особистості в психології.  

4.2 Особистість, індивідуальність, суспільство.  

4.3 Соціально-психологічна структура особистості. 

4.4 Статусно-рольові характеристики особистості.  

4.5 Самосвідомість особистості: зміст і структура.  

4.6 «Я-концепція» особистості.  

4.7 Становлення, розвиток і формування особистості.  

4.1 Поняття особистості в психології. 

У процесі спільної діяльності та спілкування в соціокультурному 

середовищі людина набуває особливої якості, яку позначають терміном 

"особистість". 

Кожна людина як одинична природна істота - це індивід; але така 

характеристика, звичайно, неповна, оскільки не дає уявлення про реальну 

людину, якою вона є в сім'ї та в суспільстві, яка відчуває і мислить, до чогось 

прагне. Живучи в суспільстві, кожна людина набуває особливої 

"надчутливої" якості, котру називають особистістю. 

Людину як індивіда характеризують її вік, професія, статева належність, 

зовнішність, освіта, звички, захоплення. Як особистість її розглядають у 

системі взаємин, що складаються у неї з іншими людьми: яке місце посідає 

серед ровесників, чи має авторитет, прагне бути лідером або воліє лишитися 

в тіні, що за групи, членом яких вона є тощо. Отже, особистість невіддільна 

від системи соціальних зв'язків, у які вона включилася [14]. 

У психологічній науці не існує загальноприйнятого визначення природи 

особистості. Епоху активного наукового вивчення проблем особистості 

можна умовно поділити на два етапи. Перший охоплює період з кінця XIX до 

середини XX ст. і приблизно збігається з періодом становлення класичної 

психології. У цей час були сформульовані фундаментальні положення про 

особистість, закладені основні напрями дослідження психологічних 

особливостей особистості. Другий етап досліджень проблем особистості 

розпочався у другій половині XX ст. 

Таким чином, особистістю є соціалізований індивід, котрий утілює 

найсуттєвіші соціально значущі властивості. Особистістю є людина, котра 

має свою життєву позицію, що утвердилася внаслідок тривалої і клопіткої 

свідомої праці, їй притаманні свобода волі, здатність до вибору, 

відповідальність. Така людина не просто вирізняється завдяки тому 

враженню, яке справляє на інших; вона свідомо виділяє себе з 
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навколишнього світу. Глибина і багатство особистості зумовлені ЇЇ зв'язками 

зі світом, з іншими людьми, уявленням про себе, своє "Я". 

4.2 Особистість, індивідуальність, суспільство. 

Людина є істотою біологічною, що володіє мовою, здатністю 

працювати, і водночас істотою суспільною, якій необхідно спілкуватися і 

взаємодіяти з іншими людьми.  

Особистість — суб'єкт власної життєдіяльності, суспільна істота, 

наділена свідомістю і представлена психологічними характеристиками, які є 

стійкими, соціально зумовленими, виявляються у суспільних зв'язках, 

відносинах з навколишнім світом, іншими людьми, визначають поведінку 

людини. 

Особистість виражає належність людини до певного суспільства, певної 

історичної епохи, культури, науки, традицій тощо. Поняття “особистість” має 

сенс лише в системі суспільних відносин — там, де може виявлятися 

соціальна роль чи сукупність ролей. Йдеться не про своєрідність і 

різноманітність цих ролей, а насамперед про специфічне розуміння індивідом 

своєї ролі, про внутрішнє ставлення до неї, вільне і зацікавлене чи вимушене 

і формальне її виконання. Нині існує дві основні концепції особистості. Одна 

з них трактує особистість як функціональну (рольову) характеристику 

людини, інша розглядає її як сутнісну характеристику людини. 

   Суспільство — система соціальних зв'язків, сукупність усіх способів 

взаємодії і форм об'єднання людей за конкретними інтересами, потребами, 

взаємними симпатіями, відповідним типом діяльності та спілкування, що 

виникають у процесі соціального життя і становлять цілісність. 

   У суспільстві реалізується особистість кожної людини. Властиві тільки 

їй риси і особливості утворюють її індивідуальність, тобто психологічні 

особливості, що становлять її своєрідність, відмінність від інших людей. 

Індивідуальність особистості виявляється в рисах характеру, темпераменту, у 

звичках, інтересах, якостях пізнавальних процесів, у здібностях, 

індивідуальному стилі діяльності. Індивідуальні особливості людини не 

виявляються, доки не стануть необхідністю в системі міжособистісних 

взаємин, суб'єктом яких виступить ця людина як особистість. 

Індивідуальність (лат. individuitas — неподільність) — сукупність 

особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її 

неповторність і виявляються у  рисах характеру, у специфіці інтересів, 

якостей, що відрізняють одну людину від іншої. 

  Індивідуальність людини виявляється в рисах темпераменту, характеру, 

звичках, інтересах, особливостях сприймання, пам'яті, мислення, фантазії, у 

здібностях тощо. Особистість людини неповторна у своїй індивідуальності. 

На земній кулі немає двох людей з однаковим поєднанням психологічних 
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особливостей. Індивідуальна кожна людина, але індивідуальність одних 

виявляється яскраво, інших – малопомітно [7]. 

4.3 Соціально-психологічна структура особистості. 

Оскільки особистість людини — це складне утворення, процес розвитку, 

становлення, формування якого залежить від багатьох компонентів та 

чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Тому природно 

виникає питання про об'єднання їх у певні взаємопов'язані між собою групи, 

які і називають структурою особистості. 

При аналізі структури особистості існують два основні способи її 

побудови: емпіричний і теоретичний.  

Поширеним є і описове визначення соціально-психологічних орієнтирів 

аналізу особистості, яке полягає у перерахуванні її структурних складових. 

Найчастіше до соціально-психологічної структури відносять 

- Я-характеристики" передусім включають "Я-концепцію", "Я-образ", 

самооцінку. 

- „Я-концепція” (лат. conceptio — сприйняття) — цілісний, хоч і не 

позбавлений внутрішніх суперечностей образ власного „Я", формування 

якого відбувається поетапно аж до самосвідомості. Йдеться про відносно 

стійку, певною мірою усвідомлену систему уявлень індивіда про себе, на 

основі якої він вибудовує свою взаємодію з іншими людьми і ставлення до 

себе. 

- "Я-образ” — остаточне уявлення про себе, результат роботи над 

пізнанням себе, осмислення своєї ролі на кожному життєвому етапі; 

особистість у єдності всіх аспектів її буття, відтворених у 

самосвідомості. На різних вікових етапах, у різних типів особистості "Я-

образ" може мати високу чи низьку стійкість. Загроза його стійкості 

переживається хворобливо, як втрата самого себе. 

- Самооцінка — оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, 

життєвих можливостей, ставлення інших до себе і свого місця серед них. 

Самооцінка є складовою "Я-концепції", "Я-образу", виявом суб'єктивної 

активності особистості. Індивідуальні особливості самооцінки впливають на 

формування таких рис характеру, як упевненість, критичність та ін. 

- Ментальність (франц. mentalite—склад розуму, світосприйняття)— 

своєрідний стан, рівень розвитку, спрямованості індивідуальної та групової 

свідомості, здатність до засвоєння норм, принципів, життєвих орієнтацій, 

суспільних цінностей, особливості адаптації до навколишнього середовища, 

впливу на нього, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь. 

- Ціннісно-смислова сфера — складне цілісне утворення, представлене 

передусім ціннісними орієнтаціями, які формуються при засвоєнні 
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соціального досвіду, виявляються у цілях, ідеалах, переконаннях, інтересах і є 

важливим чинником соціальної регуляції взаємин людей і поведінки індивіда. 

- Ціннісні орієнтації — це важливі елементи структури особистості. 

Вони реалізуються у спрямованості інтересів і потреб особистості на певну 

ієрархію життєвих цінностей, у схильності надавати перевагу одним 

цінностям і заперечувати інші. У спілкуванні та взаємодії ціннісні орієнтації 

тісно пов'язані з пізнавальними та вольовими особливостями 

комунікативного процесу, де утворюють змістовий аспект спрямованості 

особистості і виражають її готовність, внутрішню основу ставлення до 

дійсності. 

- Когнітивна сфера особистості (лат. — знання, пізнання) — пізнання і 

перетворення людиною навколишнього світу їй належить важлива роль у 

творенні особистістю картини світу. До пізнавальних процесів відносять 

відчуття, сприймання, мислення, пам'ять, уяву та увагу. 

- Емоційно-психічні стани — потяги, емоції, почуття, прагнення, 

бажання, переживання особистості, пов'язані з пізнанням і самопізнанням; 

воля, яка виникає завдяки потягам та емоціям і зумовлює дії та вчинки 

людини. 

- Мотиваційна сфера — складне інтегральне психологічне утворення, 

основу якого становлять потреби, тобто динамічно-активні стани 

особистості, які виражають її залежність від конкретних умов існування і 

породжують діяльність, спрямовану на ліквідацію цієї залежності. 

- Локус (лат. locus — місце, місцезнаходження) контролю (лат. control 

— перевірка, контроль) — властивість особистості, яка передбачає 

схильність людини приписувати відповідальність за результати своєї 

діяльності зовнішнім силам (екстернальний локус контролю) та власним 

здібностям і зусиллям (інтернальний локус контролю).Локус контролю 

формується у процесі соціалізації індивіда і є стійкою його властивістю. 

- Соціально-психологічний досвід — єдність комунікативних знань, 

умінь і навичок, нагромаджених на основі та в процесі безпосередньої 

взаємодії людей у соціальних групах. 

При аналізі структури особистості С.Костюк спирається на аналіз її 

діяльності. Якості особистості, які формуються в ході діяльності, 

включаються до структури її подальшої діяльності, змінюються і стають 

компонентами структури особистості, яка є стійкою і динамічною системою 

психічних властивостей. До структури особистості належать різні психічні 

властивості, насамперед свідомість та самосвідомість. Крім того, важливою 

підсистемою структури особистості є спрямованість її діяльності, яка 

визначається потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями, цілями, 

установками, моральними почуттями тощо. До структури особистості 
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належать потяги, уміння, здібності та вольові якості, а також 

психофізіологічні властивості індивіда. Таким чином, структура особистості 

— ієрархічне утворення, яке містить підструктури різного онтогенетичного 

віку. Ці підструктури включаються в загальну організацію особистості як 

суб'єкта спілкування, пізнання і праці. 

Отже, у сучасній психології не існує єдиної, загальноприйнятої 

структури особистості, оскільки існують різноманітні підходи до 

вирішення даної проблеми: соціально-психолого-індивідуальний, 

діяльнісний, генетичний, що виступають базовими параметрами для 

психологічної структури особистості [1]. 

4.4 Статусно-рольові характеристики особистості. 

Правильне розуміння поведінки особистості у групі, взаємин індивіда та 

групи потребує врахування як властивостей особистості, котра має певні 

соціальний статус, позицію і роль у групі, так і складу, характеру діяльності, 

рівня організації групи та групових процесів. Статусно-рольові 

характеристики, особливості поведінки особистості в групі та в більш 

широких соціальних спільностях виражають поняття "статус", "позиція", 

"роль", "ранг" та ін. 

Статус (лат. status — стан, становище) — місце індивіда в системі 

міжособистісних відносин у групі, суспільстві, його права, обов'язки і 

привілеї. 

Головними складовими статусу є авторитет і престиж особистості.  

Авторитет (лат. — вплив, влада) — загальновизнаний вплив індивіда на 

займаній посаді; визнання за індивідом права на прийняття відповідального 

рішення в умовах спільної діяльності. 

Основою авторитету є властивості, риси людини, котрі за рівнем свого 

розвитку суттєво переважають ті самі якості інших людей.  

З авторитетом особистості, вагомістю, ефективністю її діяльності, 

місцем у соціальній ієрархії пов'язаний престиж. 

Престиж (франц. prestige — авторитет, вплив, повага) — міра 

визнання суспільством заслуг індивіда  (соціальної спільноти), громадська 

оцінка його суспільної вагомості; результат співвідношення соціально 

значущих характеристик особистості зі шкалою цінностей, що склалася в 

певній групі. 

Позиція (лат. positio — розміщую, ставлю) — стійка система відносин 

людини з певними аспектами дійсності, що виявляється у відповідній 

поведінці та вчинках; узагальнена характеристика поглядів, уявлень, 

установок людини, групи у статусно-рольовій структурі. 

Роль (франц. rôle — список) — певна соціальна, психологічна 

характеристика особистості, спосіб поведінки людини залежно від її 
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статусу і позиції у групі, суспільстві, в системі міжособистісних, суспільних 

відносин. Роль є поведінковою характеристикою людини. 

У спільноті існує відповідна ієрархія, завдяки чому кожен індивід може 

знати свій соціальний ранг, який є важливою соціально-психологічною 

характеристикою особистості. 

Ранг (нім. Rang — чин і франц. rang—ряд) — чин, звання, категорія 

людей, явищ дійсності; ступінь соціального визнання людини в групі. 

Визначають ранг з огляду багатьох чинників: продуктивність праці, 

ставлення до роботи, комунікабельність, уміння відстоювати свою точку 

зору, професійні здібності тощо. Високий рівень самореалізації за цими 

критеріями забезпечує авторитет особистості, визначає її внесок і у 

формування репутації групи. 

Статусно-рольові характеристики особистості охоплюють рівень її 

включення в соціальне середовище, структуру соціальних зв'язків, 

визначають міру її входження в систему соціальних норм, правил, очікувань 

та обов'язків, які існують у структурі групових відносин. В одному випадку 

вони є інструментом пристосування до соціуму, елементом входження в 

нього, в іншому — засобом самоутвердження особистості, розкриття її 

комунікативного, професійного, творчого потенціалу. У цьому контексті 

важливе співвідношення особистісних властивостей не лише між собою, а й з 

ієрархією соціальних ситуацій, в яких діє індивід. Загалом статусно-рольова 

характеристика особистості інтегрує і регулює в динаміці всю особистісну 

структуру, забезпечує певний рівень включення її в соціальні зв'язки, 

самовизначення як суб'єкта цих зв'язків. 

4.5 Самосвідомість особистості: зміст і структура. 

Психіка - це складний комплекс, який працює за певними 

закономірностями. Як складові цього комплексу виокремлюють несвідомий, 

підсвідомий, свідомий і надсвідомий рівні, які взаємопов'язані і взаємодіють 

між собою. Кожен рівень виконує свої необхідні функції у цілісному 

функціонуванні всієї психіки. Усі вони надзвичайно важливі під час 

життєдіяльності людини (рис.4.5.1). 

Свідомість є особливою формою психічної діяльності, орієнтованої на 

відображення й перетворення дійсності. У зоні ясної свідомості знаходить 

своє відображення мала частина психічного. 
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                                                   Рис.4.5.1 - Рівні психіки 

Свідомість та її функції 

Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є 

носієм свідомості. Свідомість - це особливе утворення, що сформувалось під 

час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного виду 

людської діяльності, є формою цілеспрямованого психічного відображення. 

Свідомість - це найвища форма розвитку психіки, притаманна тільки 

людині, що виявляється в складних формах відображення світу, 

опосередкована суспільно-історичною діяльністю людей 

Через свідомість людина здатна пізнати сутність навколишнього світу, 

розуміти його та одночасно знати про те, що вона знає або не знає. 

Свідомість характеризується певними особливостями (рис. 4.5.2). 

 
                                              Рис.4.5.2- Ознаки свідомості 

Свідомість поза людським буттям неможлива: свідомість народжується 

в бутті, створює буття, відображає буття. Таким чином, свідомість виконує 

такі функції (рис.4.5.3): 
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                                              Рис.4.5.3 - Функції свідомості 

Структура свідомості 

Попри те, що прояви свідомості мають системний та інтегрований 

характер, вчені для зручності вивчення цього феномену 

виробили структуру, що має наступні компоненти (рис. 4.5.4): 

 
Рис.4.5.4 - Компоненти свідомості 

Поняття про самосвідомість, її функції та структура 

Усвідомлення людиною світу не зводиться до відображення лише 

зовнішніх об'єктів. Фокус свідомості може бути спрямовано і на саму 

людину, її власну діяльність, внутрішній світ. Так, в процесі пізнання 

дійсності та взаємодії з нею людина виступає не лише як суб'єкт 

відображення (той, хто пізнає), а і як об'єкт відображення (того, кого 

пізнають). В даному випадку спрацьовує такий компонент свідомості людини 

як самосвідомість, що засвідчує найвищий рівень розвитку психіки людини 

серед живих організмів. 

Самосвідомість - це здатність людської психіки усвідомлювати власні 

якості, властивості та ознаки 

Самосвідомість не є вродженою характеристикою людини, а формується 

поступово, проходячи наступні етапи (рис.4.5.5): 
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                              Рис.4.5.5 -Етапи формування самосвідомості 

Пізнання людиною самої себе є дуже складним процесом, який триває 

протягом життя. Спочатку людина пізнає свої зовнішні особливості, 

порівнює їх з особливостями інших людей, в результаті чого у неї 

формується уявлення про свій зовнішній вигляд. Потім на основі 

самоспостереження і рефлексії у неї виникає система знань про свої 

внутрішні психічні властивості. На основі сформованих уявлень і знань про 

свою особистість виникає складне психічне утворення, яке отримало назву 

"Я-концепції" (рис.4.5.6). 

 

 
                                   Рис.4.5.6 - Прояви самосвідомості  

Самосвідомість проявляється у людини як процес та результат психічної 

діяльності.  

Як процес розгорнутого у часі вивчення людиною себе самосвідомість у 

психології називається самоусвідомленням, а як результат утримання, 

переробки та використання інформації стосовно себе - Я-концепцією. 

Як компонент психіки людини самосвідомість несе певне навантаження, 

що виражається в функціях (рис. 4.5.7). 

 
                                   Рис.4.5.7 - Функції самосвідомості 

Відповідно до цих функцій самосвідомість людини поєднує в собі певні 

компоненти, тобто її структура вміщує (рис.4.5.8): 
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  Рис.4.5.8 - Структура самосвідомості 

Образ "Я" - це система уявлень та знань людини про свої власні 

особливості, ознаки та якості. 

Якщо йдеться про приблизну, орієнтовну інформацію, то 

фігурують уявлення ("... Мені здається, що я маю здібності до малювання"), 

якщо інформація про себе є об'єктивною, перевіреною, то мають на увазі 

знання (ім'я людини, дата її народження тощо). 

До складу образу "Я" входять наступні компоненти (рис. 4.5.9): 

 
                                   Рис.4.5.9 - Компоненти образу «Я». 

Людина не тільки накопичує інформацію про себе, а й переживає певне 

ставлення до неї. Це ставлення зосереджується у самооцінці. 

Самооцінка - оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, 

якостей та місця серед інших людей. 

Залежно від того, як самооцінка, що має суб'єктивний характер, 

співвідноситься з реальними проявами людини, вона поділяється на види 

(рис.4.5.10): 
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                                   Рис.4.5.10 - Види самооцінки. 

Рівень домагань - це система перспективних завдань, які людина 

ставить для власного досягнення.  

Залежність самооцінки та рівня домагань визначив ще на поч XX ст 

психолог У. Джемс: 

Самоповага = Успіх / Рівень домагань 

Психологічний захист - це зазвичай неусвідомлюваний процес усунення 

або послаблення психікою людини негативних, травмуючих або 

неприйнятних емоційних переживань 

Конструктивні механізми психологічного захисту 

Компенсація - досягнення людиною альтернативних успіхів у іншій 

сфері для збереження позитивної оцінки себе ("... Не везе в навчанні, повезе 

в коханні"). 

Сублімація - переведення неприйнятних емоцій і енергії у прийнятне, 

можливе русло (написання віршів через нещасливе кохання, прибирання 

квартири при агресії тощо). 

Деструктивні механізми психологічного захисту 

Витіснення - штучне забування людиною травмуючих спогадів через їх 

перехід у несвідоме. 

Проекція - приписування своїх негативних якостей іншим людям для 

самозаспокоєння (якщо людина переконує, що навколо всі - брехуни, то вона 

сама часто говорить неправду). 

Заміщення - перенесення агресивних імпульсів на менш загрозливого 

об'єкта (начальник посварив підлеглого, той, не маючи змоги відповісти тим 

же керівнику, сварить вдома дружину, та - дітей, вони лупцюють домашніх 

тварин). 

Регресія - повернення до дитячих форм поведінки, "впадання в 

дитинство" (при сварці дорослих вони "надуваються" і не розмовляють, 

пияцтво чоловіків чи гонки на великій швидкості тощо). 

Формування реакції - захист від заборонених, неприйнятних імпульсів 

через думки чи поведінку зворотного характеру (при надмірній показовій 

люб'язності людина приховує неприязнь і навпаки). 
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Раціоналізація - наведення для себе псевдорозумної аргументації у 

випадку поразки (байка про лисицю, яка, не зумівши дотягнутись до 

винограду, вирішила, що він зелений і несмачний), 

Втеча - уникання неприємних ситуацій, що асоціюються з попередніми 

невдачами. 

Основною функцією психологічного захисту є "відмежування" сфери 

свідомості від негативних, травмуючих особистість переживань. В широкому 

розумінні даний термін використовують для позначення будь-якої поведінки, 

яка долає психологічний дискомфорт, в результаті якого може сформуватися 

негативізм, змінитися система міжособистісних стосунків тощо [1]. 

4.6 «Я-концепція» особистості. 

"Я-концепція" - це виявлення самосвідомості. Вона становить собою 

динамічну систему уявлень людини про себе. "Я-концепція" формується під 

впливом досвіду кожного індивіда. Ця система становить основу вищої 

саморегуляції людини, на базі якої вона будує свої стосунки зі світом, що її 

оточує. 

"Я-концепція" є досить складним і багаторівневим утворенням, 

структуру якого можна представити у вигляді схеми (рис.4.6.1). 

"Я-концепція" як установка складається з трьох базових 

компонентів: 

1. Когнітивний компонент чи "образ Я". До змісту цього компонента 

належать уявлення індивіда про себе самого. 

2. Емоційно-оцінний компонент. Основною складовою виступає 

самооцінка як афективна оцінка уявлень особистості про себе саму. 

Самооцінка породжує такі підструктурні складові як самоставлення (тобто 

позитивне чи негативне ставлення індивіда до себе самого); самоповага чи 

самозневага, почуття власної цінності чи комплекс неповноцінності тощо. 

3. Поведінковий компонент, тобто потенційна поведінкова реакція, що 

виникає у результаті неперевної взаємодії перших двох компонентів - "образу 

Я" та емоційно-оцінного компоненту. 
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         Рис.4.6.1.Схема структурної будови "Я-концепції" як установки. 

У складі "Я-концепції" виокремлюються три основні модальності, а 

саме: реальне "Я", ідеальне "Я" та дзеркальне "Я". 

Реальне "Я" - це уявлення індивіда про себе на даний момент (в 

дійсності). Такі уявлення можуть бути як істинними, так і хибними.  

Ідеальне "Я" (або динамічне "Я") - уявлення про те, яким індивід прагне 

стати.  

Дзеркальне "Я" - це уявлення індивіда про думки щодо нього з боку 

інших людей. "Подібно до того, як ми бачимо в дзеркалі своє обличчя, фігуру 

та одяг, - писав Ч. Кулі, - і вони виступають об'єктом нашого інтересу, тому 

що належать нам... так і в своїй уяві ми намагаємося уявити, як в думках 

інших людей представляється наша зовнішність, манери, цілі, вчинки, 

характер, друзі і т.ін., і це певним чином впливає на нас". У  рамках теорії 

дзеркального "Я" до складу "Я-концепції" належать два компоненти: І) "Я -

яким-мене-бачать-інші"; 2) "Я - яким-я-сам-себе-бачу". 

Індивіди з різними «Я-концепціями» не однаково сприймають світ: 

правильно чи неправильно, спотворено, наприклад: «Я-реальне» і «Я-

ідеальне» не збігаються. Це спричиняє незадоволення, розчарування. Від 

задоволення рівня домагань у досягненні особистості залежить формування 

важливого компонента її свідомості - самоповаги. Вона впливає фактично на 
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всі аспекти діяльності людини: включає і задоволеність собою, і прийняття 

себе, і почуття власної гідності, і позитивне ставлення до себе, і узгодженість 

свого надособистісного та ідеального «Я». Мотивація досягнення, будучи 

домінуючою для людини, є також важливим регулятором її розвитку [11]. 

4.7 Становлення, розвиток і формування особистості. 

Проблема розвитку та виховання особистості  належить до 

найактуальніших соціальних аспектів суспільного життя і завжди потребує 

глибокого наукового обгрунтування психологічної сутності чинників цього 

процесу. 

У психологічних теоріях можна виокремити два напрями, які по-різному 

розглядають джерела психічного розвитку дитини, — біологічний і 

соціальний. Представники першого, біологічного напряму вважають, що 

провідним є спадкове, яке наперед визначає всі особливості розвитку 

особистості. Американський учений Е.Торндайк стверджує, наприклад, що 

всі духовні якості особистості, її свідомість — це такі самі дари природи, як і 

очі, вуха, пальці та інші органи тіла. Усе це спадково дається людині й 

механічно втілюється в ній після її зачаття та народження. Американський 

педагог Дж.Дьюї вважає, що людина народжується навіть з готовими 

моральними якостями, почуттями, духовними потребами. 

Розвиток особистості — це складний процес, в якому рівні розвитку 

постійно змінюються. Розвиток пізнавальних психічних процесів, емоцій і 

почуттів, волі, потреб, інтересів, ідеалів і переконань, свідомості та 

самосвідомості, здібностей, темпераменту та характеру, вмінь, навичок і 

звичок перебуває у складній міжетапній взаємодії. Вищі рівні зароджуються 

на попередніх етапах, але й особливості попередніх вікових етапів 

виявляються на наступних етапах. Щоб сприяти своєчасному зародженню та 

успішному розвитку прогресивного, нового у дитини на всіх етапах 

формування її як особистості, треба знати вікові особливості фізичного та 

духовного розвитку дитини. 

Діяльність і поведінка людини залежать не тільки від вікових, а й від 

індивідуальних її особливостей. 

Індивідуальні особливості особистості за природою та походженням 

бувають природжені та набуті за життя. До природжених належать фізичні 

особливості, з якими дитина народжується. Серед них важливу роль 

відіграють типологічні особливості нервової системи — сила, 

врівноваженість і рухливість, що є фізіологічним підгрунтям темпераменту. 

Природжені індивідуальні особливості у процесі виховання, під впливом 

умов життя змінюються. Серед набутих у процесі навчання, виховання та 

діяльності індивідуальних особливостей найважливішими є спрямованість 

особистості, її інтереси, здібності, ідеали та переконання, риси характеру. 



58 
 

Природжені та набуті за життя індивідуальні особливості під впливом 

виховання змінюються, але більшість з них має стійкий характер, і тому вони 

позначаються на діяльності та поведінці особистості. 

Успішне керування формуванням особистості потребує досконалого 

знання психологічних особливостей розвитку дитини та його використання у 

навчально-виховній роботі [14]. 

 

ТЕМА 5. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПСИХІКИ 

5.1 Здібності як умова успішного здійснення діяльності. 

5.2 Темперамент людини як динамічний бік поведінки. 

5.3 Характер людини. 

5.1. Здібності як умова успішного здійснення діяльності. 

Поняття про здібності. 

Зустрічаючись у житті з різними людьми, спостерігаючи за ними в 

роботі, зіставляючи їхні досягнення, порівнюючи темпи їхнього духовного 

зростання, ми постійно переконуємося втому, що люди більш чи менш 

значно відрізняються між собою за своїми здібностями. 

У сучасній психології і протягом усієї історії її розвитку можна зустріти 

різні визначення поняття "здібності": 

1. Здібності - властивості душі людини, що розуміються як сукупність 

різноманітних психічних процесів і станів. Це найбільш широке та старе 

визначення здібностей. 

2. Здібності являють собою високий рівень розвитку загальних та 

спеціальних знань, умінь та навичок, що забезпечують успішне виконання 

людиною різних видів діяльності. Таке визначення було поширене в 

психології XVI11 - XIX століть. 

3. Здібності - це те, що не зводиться до знань, умінь та навичок, але 

пояснює й забезпечує їх швидке засвоєння, закріплення та ефективне 

використання на практиці. Це визначення прийняте та найбільш поширене 

нині. Але разом з тим воно є найвужчим із усіх трьох. 

Незважаючи на те, що здібності не зводяться до знань, умінь та навичок, 

це ще не означає, що вони ніяк не пов'язані із знаннями та вміннями. Від 

здібностей залежить легкість та швидкість набуття знань, умінь та навичок. 

Набуття ж цих знань та умінь, у свою чергу, сприяє подальшому розвитку 

здібностей, тоді як відсутність відповідних навичок та знань гальмує 

розвиток здібностей. 

Таким чином, враховуючи вище сказане, можна стверджувати, що 

здібності – це індивідуально-психологічні особливості людини, які є умовами 

успішної діяльності, швидкого засвоєння знань, ефективності та оволодіння 

вміннями та навичками  і відрізняють одну людину від іншої [11]. 
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        Класифікація здібностей. 

Здібності людей поділяють на види передусім за змістом і характером 

діяльності, в якій вони виявляються. Розрізняють загальні й спеціальні 

здібності. 

Загальними називають здібності людини, що тією чи іншою мірою 

виявляються у всіх видах її діяльності. Загальні здібності забезпечують 

відносну легкість і продуктивність у засвоєнні знань та виконанні різних 

видів діяльності. Такими є здібності до навчання, загальні розумові здібності 

людини, її здібності до праці.  

До спеціальних здібностей слід віднести здібності до практичної 

діяльності: конструктивно-технічні, організаційно-управлінські, педагогічні, 

підприємницькі та інші. Під спеціальними здібностями розуміють здібності, 

що виразно виявляються в окремих спеціальних галузях діяльності 

(наприклад, сценічній, музичній, спортивній тощо). 

Згідно з іншим підходом, у структурі здібностей виокремлюють 

потенційні та актуальні можливості розвитку. Потенційні здібності - це 

можливості розвитку особистості, які виявляються щоразу, коли перед нею 

постає необхідність розв´язання нових завдань. Проте розвиток особистості 

залежить не лише від її психологічних якостей, а й від тих соціальних умов, у 

яких ці якості може або не може бути реалізовано. У такому разі говорять 

про актуальні здібності. І справді, аж ніяк не кожна людина може 

реалізувати свої потенційні здібності відповідно до своєї психологічної 

природи, оскільки для цього може не бути об´єктивних умов і можливостей. 

Отже, актуальні здібності становлять тільки частину потенційних [1]. 

Здібності, задатки та індивідуальні відмінності. 

Рівень розвитку здібностей залежить від: 

- Якостей, знань і умінь, від міри їх об’єднання в єдине ціле. 

- Від природних задатків людини, якості природних нервових 

механізмів психічної діяльності. 

- Від тренованості мозкових струтур, які беруть участь у здійсненні 

пізнавальних і психомоторних процесів. 

Задатки – це спадкові властивості периферичного і ценрального 

нервового апарату. 

Задатки бувають різних видів. Одні з них не визначають ні змісту 

здібностей, ні рівня можливих досягнень; вони лише надають своєрідності 

процесу розвитку здібностей, полегшують або утруднюють їхній розвиток. 

До цієї категорії задатків можна віднести, наприклад, типологічні властивості 

нервової системи. Інші задатки впливають на змістовий бік здібностей. 

Нахили – це передумови розвитку здібностей, проте можливі випадки і 

їх незбіжності. 
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Нахили і здібності нерідко збігаються, що можна пояснити 

індивідуальними проявами активності й саморегуляціїособистості, які є 

основними психологічними передумовами розвитку як нахилів, так і 

здібностей. 

Індивідуальні (індивідуально-психологічні) відмінності – це 

особливості психічних явищ (процесів, станів і властивостей), що 

відрізняють людей один від одного. Індивідуальні відмінності, природною 

передумовою яких виступають особливості нервової системи, мозку, 

створюються і розвиваються протягом життя, в діяльності і спілкуванні, під 

впливом виховання і навчання, у процесі взаємодії людини з навколишнім 

світом у широкому значенні цього слова. Індивідуальні відмінності є 

предметом вивчення диференціальної психології [4]. 

Обдарованість, талант, геніальність. 

Обдарованість – це загальна здатність індивіда свідомо орієнтувати 

своє мислення на нові вимоги, це загальна здатність психіки 

пристосовуватись до нових завдань і вимог життя. 

Талант – це вищий рівень здібностей людини до певної діяльності, який 

виявляється в оригінальності підходів, досягненні найвищих результатів у 

конкретній сфері. Талант супроводжується вираженою потребою у 

творчості, корисності іншим. Обдарованих людей багато, а талановитих дуже 

мало. Талант передбачає велику, творчу і напружену працю. Тільки завдяки 

їй людина досягає найвищої майстерності. 

Найвищим рівнем творчих проявів особистості, що втілюється у 

творчості і має історичне значення для життя суспільства називається 

геніальністю. Геній володіє кількома талантами, він відкриває нову епоху у 

сфері своєї діяльності.Такі люди рідкість. 

Обдарованість, талант і геніальність є кількісною характеристикою 

здібностей[13]. 

Психологічні умови формування і розвитку здібностей. 

Здібності – не статичні, а динамічні утворення, їх формування і розвиток 

відбувається у процесі певним чином організованої діяльності і спілкування.  

Виділяють наступні рівні здібностей: репродуктивний, який забезпечує 

високе уміння засвоювати готове знання, опановувати зразки діяльності і 

спілкування, що склалися, і творчий, що забезпечує створення нового, 

оригінального. Але потрібно враховувати, що репродуктивний рівень 

включає елементи творчого і навпаки. 

Многоплановість і різноманітність видів діяльності, в які одночасно 

включається людина, - найважливіші умови комплексного і різнобічного 

розвитку її здібностей. У зв'язку з цим варто виділити основні вимоги, які 

виставляються до діяльності, що розвиває здібності людини. Ці вимоги 
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такі: творчий характер діяльності, оптимальний рівень її важкості для 

виконавця, належна мотивація і забезпечення позитивного емоційного 

настрою під час і по закінченні її виконання. 

Головне правило розвитку здібностей людини С.Рубінштейн 

сформулював так: "Розвиток здібностей здійснюється по спіралі: реалізація 

можливості, яка являє собою здібність одного рівня, відкриває нові 

можливості для подальшого розвитку здібностей вищого рівня. 

Обдарованість людини визначається діапазоном нових можливостей, який 

відкриває реалізація наявних можливостей" [9].  

5.2 Темперамент як динамічний бік поведінки. 

Зміст і основні теорії.  

Темперамент - це індивідуально-своєрідні властивості психіки, які 

визначають динаміку психічної діяльності, однаково виявляються в 

різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів і 

залишаються постійними в зрілому віці. 

Властивості темпераменту є тими природними властивостями, які 

визначають динамічну сторону психічної діяльності людини, а саме: 

1) швидкість виникнення психічних процесів та їх стійкість (швидкість 

запам'ятовування, тривалість уваги);  

2) психічний темп і ритм (швидкість виконання певних дій); 

 3) інтенсивність психічних процесів (сила почуттів, активність волі);  

4) спрямованість психічної діяльності на певні об'єкти (бажання 

контактувати з новими людьми, прагнення нових вражень). 

Динамічний бік психічної діяльності визначається не лише 

властивостями темпераменту, а може, зокрема, залежати від мотивів та 

психічних станів людини. Будь-яка людина незалежно від особливостей 

темпераменту за наявності інтересу працює енергійніше і швидше, ніж за 

його відсутності. Характерною рисою темпераменту є те, що він виявляється 

у людини за різних обставин (у розмові, сміху, праці, відпочинку тощо). 

Властивості темпераменту - найбільш стійкі і постійні, порівняно з іншими 

психічними особливостями людини. 

Розвиток поглядів  про темперамент 

Гуморальна теорія 

Термін "темперамент" має свої витоки ще в античних вченнях про 

природу індивідуально-психологічних відмінностей. Засновником учення 

про темперамент вважається батько грецької медицини Гіппократ, який жив 

у V ст. до н.е. Він стверджував, що люди розрізняються співвідношенням 

чотирьох основних "соків" організму - крові (sanquis), слизу (phlegma), 

чорної жовчі (melons choler) і жовтої жовчі (choler), що входять до його 

складу (гуморальна теорія). Оптимальне співвідношення цих "соків" 
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визначає здоров'я, тоді як непропорційне змішання стає джерелом різних 

захворювань.  

Римські лікарі, що працювали кілька століть пізніше, для позначення 

"пропорції" в змішуванні рідин стали використовувати слово 

"temperamentum", що означає "належне співвідношення частин", від якого і 

походить термін "темперамент". Поступово в античній науці одержала 

визнання думка про те, що не тільки тілесні функції, але й психічні 

особливості людей є виявом їхнього темпераменту, тобто залежать від 

пропорції, у якій змішані в організмі основні "соки". Римський анатом і лікар 

Клавдій Гален (II ст. н.е.) вперше дав розгорнуту класифікацію різних типів 

темпераменту. У подальшому представниками античної медицини число 

типів темпераменту було зведено до чотирьох. Кожен з них характеризувався 

переважанням якоїсь однієї рідини. Змішання рідин в організмі, шо 

характеризується переважанням крові, було названо сангвінічним 

темпераментом; змішання, за якого переважає лімфа - флегматичним 

темпераментом; у випадку переважання жовтої жовчі - холеричним 

темпераментом, і, нарешті, змішання з переважанням чорної жовчі -

меланхолічним темпераментом. Ці назви темпераментів збереглися до цього 

часу, але попередні уявлення про органічну природу психологічних 

відмінностей між людьми мають тепер лише історичний інтерес. 

В історії вивчення цієї проблеми можна виокремити три головні системи 

поглядів. Найдавніша з них пов'язує причину індивідуальних відмінностей з 

роллю тих чи інших рідинних середовищ організму. До цих гуморальних 

теорій (від лат. humor -волога, сік) відносяться уявлення про особливе 

призначення крові (Гіппократ, К. Гален, Арістотель, І. Кант, Шталь, П.Ф. 

Лесгафт, А.Галлер, Г.Врісберг). 

Соматична (конституційна) теорія 

Під впливом антропологів, які звернули увагу на відмінності в будові 

тіла, і психіатрів, які відзначали індивідуальні відмінності в схильності до 

психічних захворювань, на рубежі XIX ст. і початку XX ст. сформувалася так 

звана соматична, або конституційна концепція (К.Сіго, В.Вундт, 

Е.Кречмер,У.Шелдон, К.Конрад), згідно з якою існує зв'язок між 

властивостями темпераменту і будовою тіла. Ця концепція одержала 

найповніший виклад у французького лікаря К.Сіго. У 20-х роках XX ст. він 

створив типологію, в основу якої покладено уявлення про те, що організм 

людини і його розлади залежать від середовища і природжених схильностей. 

Кожній системі організму відповідає певне зовнішнє середовище, яке 

впливає на цю систему. Так, наприклад, повітря - джерело дихальних 

реакцій; їжа - харчових реакцій тощо. Залежно від переважання в організмі 

однієї із систем К.Сіго виокремлює чотири головні типи будови тіла: 
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дихальний, харчовий, мускульний і мозковий. Переважання будь-якої однієї 

системи над іншими приводить до специфічної реакції індивіда на певні 

зміни навколишнього середовища, завдяки чому кожному з типів будови тіла 

відповідають певні особливості темпераменту. 

Широко відомі праці німецького психіатра Е.Кречмера (20-ті роки XX 

ст.), у яких обґрунтовуються уявлення про те, що відмінності в будові тіла 

(деякі особливості росту, повноти, пропорцій частин тіла) вказують і на певні 

відмінності в темпераменті. Він виокремив чотири конституційні типи: 

лептосоматик (високий зріст, худий, плоска грудна клітка, витягнуте 

обличчя, довгий тонкий ніс), пікнік (багата жирова тканина, надмірна 

повнота, малий або середній зріст, кругла голова на короткій шиї), атлетик 

(добре розвинені м'язи, міцна будова тіла, високий або середній зріст, 

широкий плечовий пояс і вузькі бедра, випуклі кістки обличчя) і диспластик 

(неправильна будова тіла). Відповідно з виокремленими типами, Е. Кречмер 

розрізняє три типи темпераменту: шизотимічний, циклотимічний та 

іксотимічний. Шизотимік має астенічну будову тіла, замкнутий, схильний 

до коливань емоцій, упертий, мало піддається до зміни установок та 

поглядів, важко пристосовується до оточення. На відміну від нього 

іксотимік має атлетичну будову тіла, спокійна, маловразлива людина зі 

стриманими жестами та мімікою, з невисокою гнучкістю мислення, часто 

дріб'язкова. Пікнічну будову тіла має циклотимік, його емоції коливаються 

між гарним та поганим настроєм, він легко контактує з людьми і 

реалістичний у поглядах. 

Генетична теорія  

К. Конрад, учень Е. Кречмера і У. Шелдона, побудував генетичну 

теорію типів. На його думку, відмінності в будові тіла та її зв'язок з 

темпераментом людини можна пояснити існуванням генів, домінування яких 

визначає ту чи іншу будову тіла та відповідні їй властивості темпераменту. 

Соматичні теорії не слід надмірно протиставляти гуморальним: як тип 

будови тіла, так і динамічні властивості психіки можуть бути наслідком 

однієї і тієї самої причини - результатом дії гормонів, які виробляються 

залозами внутрішньої секреції. 

Нервова теорія темпераменту 

Паралельно з уявленнями про гуморальні, а потім і соматичні джерела 

відмінностей у темпераменті розвивалися (починаючи з середини XVIII ст.) 

ідеї, які одержували все більш повне і доказове обгрунтування, про значення 

для динамічних особливостей психіки збудливості і чутливості нервів. 

Найважливішою віхою на цьому шляху було звернення І.Павлова до 

вивчення властивостей головного мозку, органу психіки. Ним було 

розроблено (у 20-30-і роки) вчення про типи вищої нервової діяльності. 
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І.Павлов виокремив чотири основні типи нервової системи, близькі до 

традиційної типології Гіппократа-Галена. У своїй типології він грунтувався 

на силі нервових процесів, розрізняючи сильні та слабкі типи. Подальшим 

підґрунтям поділу для сильних типів слугує врівноваженість нервових 

процесів, які поділяються на врівноважених і неврівноважених (з 

переважанням збудження над гальмуванням). Сильні врівноважені типи 

поділяються на рухливих та інертних. 

Виокремлені І.П. Павловим типи нервової системи відповідають 

чотирьом класичним типам темпераменту:  

- сильний, урівноважений, рухливий тип нервової системи відповідає 

сангвінічному темпераменту;  

- сильний, неврівноважений, рухливий тип - холеричному 

темпераменту; 

- сильний, урівноважений, інертний тип - флегматичному 

темпераменту; 

- слабкий тип нервової системи - меланхолічному темпераменту[11]. 

   Типи темпераменту. 

Темперамент можна поділити на чотири найбільш узагальнені  типи: 

холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолійний. Такий поділ має 

тривалу історію (Гіппократ, Гален, Кант, Павлов та інші), хоч є й інші 

класифікації типів темпераменту (Кречмер, Шелдон, Сіго та інші).  

1. Холерик – сильний тип темпераменту, що виявляється в загальній 

рухливості і здатності віддаватися справі з винятковою пристрасністю, в 

бурхливих емоціях, різких  змінах настрою, неврівноваженості.  

Для холеричного темпераменту характерна циклічність у діяльності та 

поведінці. Холерик може цілком віддатися справі, завзято працювати, 

енергійно переборювати труднощі на шляху досягнення мети, і раптом усе 

лишити. Непостійність його настрою та циклічність поведінки пояснюються 

неврівноваженістю вищої нервової діяльності та виявляються в переважанні 

збудження над гальмуванням. Тому інтенсивна діяльність підкірки не завжди 

достатньо регулюється корою. Це яскраво простежується під час виникнення 

складних обставин, коли люди цього типу не можуть знайти правильного 

рішення, та під час сильного емоційного збудження. 

2. Сангвінік – сильний тип темпераменту, що характеризується 

рухливістю, високою психічною активністю, різноманітністю міміки, 

чуйністю і товариськістю, урівноваженістю.  

Сангвінік дуже рухливий, легко пристосовується до нових умов життя, 

швидко знаходить контакт у стосунках з людьми, вирізняється 

товариськістю, вільно та розкуто почуває себе в новому оточенні, здатністю 

змінювати поведінку залежно від умов, швидко переходити від однієї дії до 
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іншої, від пасивного стану до активного, чи навпаки. Протилежною 

рухливості якістю є інертність нервових процесів. Нервова система інертніша 

тоді, коли потребує більше часу чи зусиль для переходу від одного  

3. Флегматик – сильний тип темпераменту, пов’язаний з повільністю, 

інертністю, стійкістю в прагненнях і настрої, слабким зовнішнім вираженням 

емоцій, низьким рівнем психічної активності.  

Флегматик - спокійний, завжди врівноважений, наполегливий і завзятий 

трудівник життя (І.П. Павлов). Його реакції оптимально пристосовані до 

сили умовних подразників, а тому флегматики адекватно реагують на впливи 

зовнішнього середовища: якщо слабкі подразники, то й реакція слабка, якщо 

сильні - то сильна. Але властива їм інертність не дає змоги швидко реагувати 

на швидкі зміни середовища. 

4. Меланхолік – слабкий тип темпераменту, якому властиві 

сповільненість рухів, стриманість моторики і мови, низький рівень психічної 

активності, легка ранимість, схильність глибоко переживати навіть незначні 

події, переважання негативних емоцій, сензитивність.  

Меланхолічному типові темпераменту властива слабкість як збудливого, 

так і гальмівного процесів. Тому умовні рефлекси в меланхоліків нестійкі і 

від зміни оточення легко гальмуються. У них особливо послаблене 

внутрішнє гальмування, звідси - низька комплексна реактивність, легке 

відволікання уваги, нетривале зосередження на об'єктах діяльності[8]. 

Відомий психолог X. Айзенк вважає, що особистість людини включає 

чотири рівні:  

І - рівень окремих реакцій;  

II - рівень звичних реакцій;  

III - рівень окремих рис особистості;  

IV - рівень типових рис: інтро-екстраверсія, емоційна нестабільність 

(нейротизм), психопатичні риси, інтелект.  

Нейротизм - це емоційно психологічна нестійкість, схильність до 

психотравм.  

Екстраверсія у поєднанні з підвищеним нейротизмом обумовлює прояв 

темпераменту холерика; “інтроверсія + нейротизм” визначає темперамент 

меланхоліка; протилежність нейротизму - емоційна сталість, 

врівноваженість у поєднанні з екстраверсією виявляється як 

сангвіністичний темперамент, у поєднанні з інтроверсією - як  

флегматичний (рис.5.2.1). 
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Рис.5.2.1 - Особливості поєднання типів людей з їхнім темпераментом 

 (за Г.Айзенком) 

Вплив темпераменту на успішність навчання і діяльності.  

Роль темпераменту в праці та навчанні 

Особливості типу темпераменту починають проявлятися вже з раннього 

дитинства. Завдання вчителів та вихователів полягає в тому, щоб зважати на 

ці особливості та виробляти в дітей уміння володіти своїм темпераментом. 

Як же треба враховувати особливості того чи іншого типу темпераменту 

в навчальній та трудовій діяльності? 

Оскільки в дітей сангвінічного темпераменту легко утворюються та 

залишаються стійкими тимчасові зв'язки, вони легко засвоюють новий 

матеріал, майже "хапають на льоту". Потрібно постійно підтримувати інтерес 

сангвініків до розпочатої справи, інакше вони почнуть нудьгувати, стануть 

млявими або, навпаки, шукатимуть сторонні збудники та розважатимуться. 

Працюючи з холериками, слід ураховувати, що вони легко 

концентрують свою увагу на тому чи іншому об'єкті, але не можуть її швидко 

переключати, позаяк процеси гальмування в них уповільнені. 

Холерики також схильні до порушення дисципліни на уроках, тому що 

частіше бувають підвищено збудливими, схильними до афективних реакцій, 

їх треба захопити цікавими справами і давати якісь доручення. Навички та 

звички в холерика утворюються легко, але змінити їх буває дуже і дуже 

важко. 

У дітей флегматичного та меланхолічного темпераментів тимчасові 

зв'язки утворюються повільніше внаслідок недостатньої рухливості кіркових 

процесів. Тому їм потрібно давати більше часу на засвоєння та опанування 

навчального матеріалу. 

Діти меланхолічного темпераменту потребують особливої уваги 

внаслідок своєї вразливості, швидкої втомлюваності організму, їм необхідні 
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спокійне, сприятливе оточення та продуманий режим впливу, який 

передбачає поступовий перехід від звичних умов життя до іншої діяльності 

та обставин. Слабкість нервових процесів цих учнів вимагає чутливого та 

обережного ставлення, продуманих методів педагогічного впливу. 

Темперамент і проблеми виховання 

Вимоги діяльності та тип темпераменту 

У деяких різновидах діяльності від рис темпераменту може залежати не 

тільки хід виконання, а й кінцевий результат. А тому щодо певного різновиду 

діяльності слід говорити про більш чи менш сприятливі динамічні риси 

психіки. 

Деякі різновиди діяльності висувають жорсткі вимоги до темпу та 

інтенсивності дій, отже, потребують спеціального відбору за цими якостями. 

Наприклад, тому, хто хоче стати льотчиком-випробувачем, диспетчером на 

виробництві чи оволодіти деякими видами циркового мистецтва, треба мати 

рухливий та сильний тип нервової системи. Актору та музиканту необхідна 

емоційна збудливість. 

Але в більшості професій риси темпераменту, надаючи своєрідності 

процесу діяльності, не впливають на її кінцеву продуктивність. Недоліки 

темпераменту можна компенсувати спеціальною підготовкою, вольовими 

зусиллями та захопленістю [13]. 

Індивідуальний стиль діяльності. 

Те, що ми, спостерігаючи за людиною, сприймаємо як ознаки її 

темпераменту (різноманітні рухи, реакції, форми поведінки), часто є 

відбитком не стільки темпераменту, скільки індивідуального стилю 

діяльності, особливості якого можуть збігатися і розходитися з 

темпераментом. 

Індивідуальний стиль діяльності -  стійка індивідуально-специфічна 

система психологічних засобів, прийомів, навичок, методів, способів 

діяльності. 

Індивідуальна специфіка діяльності зумовлена не тільки властивостями 

нервової системи, темпераментом, а й здібностями, знаннями, характером, 

інтелектом. Різні люди з неоднаковими можливостями досягають одного 

рівня ефективності при вирішенні питання різними способами, водночас 

компенсуючи індивідуальні особливості, які заважають досягненню 

успіху[3]. 

5.3  Характер людини. 

Загальна характеристика характеру, його психологічна структура.  

Характер - це сукупність постійних, сталих індивідуально-

психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та 
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суспільній поведінці, ставленні до колективу, інших людей, праці, 

навколишньої дійсності та до самої себе. 

Риса характеру - це звична, стійка, повторювана форма реагування, 

поведінки чи ставлення. 

Характер людини можна зрозуміти тільки в її суспільній діяльності, 

суспільних відносинах. Про характер людини робимо висновок і по тому, як 

вона мислить і поводиться за різних обставин, якої думки вона про інших 

людей і про саму себе, в який спосіб здебільшого поводиться. 

У структурі характеру виокремлюють дві групи його компонентів: 

позиційні й загальні (рис.5.3.1). До позиційних компонентів належать 

спрямованість, переконання, розум, почуття, воля й темперамент. Загальні 

компоненти інтегрують позиційні компоненти в різних варіаціях і 

співвідношеннях. До них належать повнота, цілісність, визначеність і сила 

характеру (це властивості характеру) . 

Спрямованість характеру виявляється у вибірковому позитивному чи 

негативному оцінному ставленні особистості до праці, речей, колективу, 

вчинків і діяльності людей і до самої себе.  

Переконання - це знання, ідеї, погляди, що є мотивами поведінки 

людини, стають рисами її характеру й визначають ставлення до дійсності, 

а також вчинки, поведінку. 

Розумові риси характеру виявляються в розсудливості, 

спостережливості, поміркованості. 

Спостережливість і розсудливість сприяють швидкій орієнтації в 

обставинах. Нерозсудливі люди легко хапаються за будь-яку справу, діють 

під впливом імпульсу. Розумова інертність, навпаки, виявляється в 

пасивності, байдужості, повільності, коли потрібно прийняти рішення, або у 

поверховому ставленні до справи без урахування її важливості. 

Емоції і почуття стають підґрунтям таких рис характеру, як 

гарячковість, запальність, надмірна або вдавана співчутливість, всепрощення 

чи брутальність, грубість, «товстошкірість», нечутливість до страждань 

інших, нездатність співчувати тощо. 

Моральні, естетичні, пізнавальні й практичні почуття можуть 

виявлятися або в екзальтованості, або в спокійному, поміркованому 

ставленні до явищ природи, мистецтва, вчинків людей. 

Воля як складова структури характеру зумовлює його силу, 

непохитність. Вона - стрижневий компонент сформованого характеру. 

Сильна воля робить характер самостійним, стійким, непохитним, мужнім. 

Людина з таким характером здатна досягати бажаної мети. 
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Люди зі слабкою волею - слабохарактерні. Навіть маючи багато знань і 

значний досвід, вони нездатні наполягати на справедливості і виявляють 

нерішучість, страх. 

  

Рис.5.3.1 - Структура характеру 

Темперамент як складова структури характеру є динамічною формою 

його вияву. 

Характер - це єдність типологічного і набутого життєвого досвіду. 

Особливості умов життя, навчання та виховання формують різне за змістом 

індивідуальне ставлення до явищ навколишньої дійсності, але форму вияву 

цього ставлення, динаміку реакцій особистості визначає її темперамент. 

Характер як своєрідне, постійне, цілісне ставлення особистості до різних 

аспектів дійсності може бути стійким або нестійким, повним, цілісним, 

визначеним або невиразним. Відповідно до цього, виділяють наступні 

властивості характеру:  

Повнота характеру - це всебічний розвиток головних його 

структурних компонентів - розумових, моральних, емоційних, почуттєвих, 

вольових.  

Цілісність характеру - це внутрішня єдність, гармонійність, досконале 

поєднання рис характеру, яка зумовлює ступінь єдності слова і діла. 

http://www.info-library.com.ua/img/books/113/68f491febb8df89a5731d74baa246d72.JPG
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Визначеність характеру виявляється в його спрямованості на 

конкретні цілі, а також у прагненнях і переконаннях. 

Сила характеру виявляється в рішучих, активних і наполегливих діях, 

діяльності та здатності завершити справу чи досягнути мети, попри жодні 

перешкоди [1]. 

Риси характеру. 

Риси характеру поділяють на моральні, вольові, емоційні та 

інтелектуальні.  

В ситуаціях, які ставлять перед особистістю вимогу діяти згідно з 

суспільними ідеалами, нормами та правилами поведінки, на перший план 

виходять моральні якості (риси). Поява цих рис стимулюється потребами 

людини в цілому соціальному середовищі. 

В умовах, які спонукають особистість, головним чином, до вольових 

зусиль, здійснення вольових дій, найяскравіше проявляються вольові риси 

характеру. Це зумовлено потребою людини в активній та змістовній 

діяльності. 

Яскравий прояв емоційних рис характеру зумовлюється потребою в 

спілкуванні, необхідністю емоційно оцінити себе чи інших людей, явище 

природи, мистецтво, навколишню дійсність. 

За обставин, які вимагають від особистості чіткого й усвідомленого 

сприймання навколишньої дійсності, обдуманого глибокого і оригінального 

розв’язання різних завдань, чітко проявляються інтелектуальні риси 

характеру, поява яких диктується пізнавальними потребами. 

Вищезазначені риси є провідними рисами характеру людини. 

Крім цього, в структурі характеру виділяють прості (прихильність) та 

складні (працелюбність) риси.  

Характерні риси, що взаємопов’язані і залежать одна від одної 

утворюють групи, які називають симптомокомплексами.   

Свого часу К.Петров запропонував класифікацію цих груп. 

За цією класифікацією виділяють групи рис характеру, що виражають 

різне ставлення людини, а саме:  

- до інших людей, демонструючи увагу, принциповість, прихильність, 

комунікабельність, миролюбність, лагідність, альтруїзм, дбайливість, 

тактовність, коректність або протилежні риси; 

- до справ, виявляючи сумлінність, допитливість, ініціативність, 

рішучість, ретельність, точність, серйозність, ентузіазм, зацікавленість або 

протилежні риси; 

- до речей, демонструючи при цьому бережливість, економність, 

акуратність, почуття смаку або протилежні риси; 
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- до себе, виявляючи розумний егоїзм, впевненість у собі, нормальне 

самолюбство, почуття власної гідності чи протилежні риси. 

Найзагальніші властивості характеру розміщуються по осях: сила - 

слабкість; твердість - м'якість; цільність - суперечливість; широта - вузькість 

Багатогранність характеру не виключає того факту, що в різних 

ситуаціях у однієї й тієї самої людини виявляються різні, іноді протилежні 

властивості. Людина може бути одночасно і дуже ніжною, і вимогливою, 

м'якою, поступливою і твердою одночасно. І саме в цьому може виявлятися 

єдність характеру людини [6]. 

Акцентуації характеру. 

Акцентуація характеру - це межові варіанти норми як результат 

підсилення його окремих рис. Під час акцентуації в індивіда проявляється 

підвищена вразливість до певних стресогенних чинників за відносної 

стійкості щодо інших. Наявність акцентуацій у людини зазвичай не заважає 

задовільній соціальній адаптації, але вони є "ахіллесовою п'ятою", 

дошкульними місцями найменшого опору. Підвищений психогенний вплив 

на ці незахищені сторони особистості несприятливих елементів середовища 

призводить до психічних травм. 

К. Леонгард виділяє такі типи акцентуацій характеру: 

1. Гіпертимний тип.  

2. Дистимний тип.  

3. Циклоїдний тип.  

4. Збудливий тип.  

5. Застрягаючий тип.  

6. Педантичний тип.  

7. Тривожний тип.  

8. Емотивний тип.  

9. Демонстративний тип.  

10. Екзальтований тип.  

11. Екстравертований тип . 

12. Інтровертований тип.  

На тлі акцентуації можуть виникнути різні розлади - девіація поведінки, 

гострі афективні реакції, неврози тощо[14]. 

Формування і самовиховання характеру. 

Як відомо, характер формується протягом життя людини. Витоки 

характеру людини та перші ознаки його вияву слід шукати на самому 

початку життя. Головну роль у формуванні та розвитку характеру дитини 

відіграє його спілкування з оточуючими її людьми. Перші звички та форми 

поведінки формуються на основі механізму наслідування: дитина наслідує 

своїх близьких, а також шляхом научіння через емоційне підкріплення. 
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Сензитивними періодами для становлення характеру вважається вік від 

двох — трьох до дев'яти — десяти років, коли відбувається активний процес 

соціалізації яку ході спілкування з дорослими, так і з ровесниками. Саме в 

цей період діти відкриті для впливу ззовні, з готовністю сприймають 

зовнішні впливи, наслідуючи всіх і у всьому. Дорослі люди мають 

незаперечний авторитет у дитини, можуть впливати на неї за допомогою 

слова, вчинку і дії, що створює сприятливі умови для засвоєння та 

закріплення необхідних форм поведінки. 

Слід пам'ятати, що характер - це не застигле утворення, він формується і 

трансформується протягом життєвого шляху людини. Характер не можна 

вважати і фатально визначеним. Хоча він і зумовлений об'єктивними 

обставинами життєвого шляху людини, самі ці обставини змінюються під 

впливом учинків людини. Тому після закінчення навчального закладу 

характер людини продовжує формуватися або змінюватися. У цей час 

людина сама є творцем свого характеру, оскільки характер формується 

залежно від світогляду, переконань і звичок моральної поведінки, які 

виробляє в собі людина, від справ і вчинків, які вона здійснює, від усієї її 

свідомої діяльності. Цей процес у психологічній літературі розглядається як 

процес самовиховання. 

Самовиховання характеру передбачає, що людина здатна звільнитися від 

надмірної самооцінки, критично подивитися на себе, побачити свої недоліки. 

Це дозволить їй визначити мету роботи над собою, над тими рисами 

характеру, яких вона хотіла б позбавитися, або, навпаки, які вона хотіла б 

виробити в собі. Добре, якщо в цей період з'являється гідний наслідування 

наставник. Приклад для наслідування не обов'язково повинен бути реальним. 

Це може бути літературний герой або кіногерой, який виявляє такі риси 

характеру, як принциповість, твердість характеру тощо. Крім того, особливе 

значення у формуванні характеру належить суспільній діяльності людини, 

активна участь у якій розвиває почуття відповідальності перед колективом, 

сприяє розвитку організованості, витримки, почуття обов'язку тощо. 

Найефективнішим засобом формування характеру є праця. Сильний 

характер мають ті люди, які ставлять перед собою певні цілі, наполегливо 

досягають їх втілення в життя, долають усі перешкоди на шляху досягнення 

мети. Тому можна стверджувати, що характер людини формується в 

діяльності [14]. 

 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 

6.1 Поняття про спілкування. 

6.2 Структура спілкування: комунікація, інтеракція, перцепція.  

6.3 Функції спілкування.  
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6.4 Різновиди спілкування.  

6.5 Стратегії, тактики, стилі та форми спілкування. 

6.6 Засоби спілкування.  

6.7  Механізми та ефекти міжособистісного спілкування.  

6.8 Умови підвищення ефективності спілкування.  

6.1 Поняття про спілкування. 

Більшість людей вважає, що вони вміють спілкуватися. Але практика 

свідчить, що ефективно це робити вміють далеко не всі, у тому числі й 

керівники, менеджери. До 90% робочого часу управлінці повинні витрачати 

саме на спілкування. Адже звіти, проведення нарад, засідань, бесід, дискусій, 

переговорів — усе це різні форми ділового спілкування. 

Опитування свідчать, що 73% американських, 60% англійських і 86% 

японських менеджерів невміння ефективно спілкуватися вважають основною 

перешкодою на шляху досягнення цілей, що стоять перед організацією. 

Таким чином, спілкування — це процес установлення й розвитку 

контактів між людьми, що виникає як потреба у спільній діяльності та 

включає: 

-  сприйняття, пізнання і розуміння партнерів по спілкуванню 

(перцептивна сторона спілкування); 

-  обмін інформацією (комунікативна сторона спілкування); 

- вироблення єдиної стратегії взаємодії (інтерактивна сторона 

спілкування). 

У загальному вигляді спілкування є формою життєдіяльності людей і 

необхідною умовою їх об´єднання (людина — соціальна істота) та розвитку 

окремої особистості. Соціальний зміст спілкування полягає в тому, що воно 

інтегрує соціальний досвід і культуру, яка передається від покоління до 

покоління. Спілкування є також важливим фактором психологічного 

розвитку людини [2]. 

6.2 Структура спілкування: комунікація, інтеракція, перцепція.  

Г. Андреєва виділяє три сторони спілкування: 

♦ комунікативну (обмін інформацією); 

♦ інтерактивну (взаємодія партнерів); 

♦ перцептивну (розуміння людини людиною; взаємо сприйняття 

партнерів). 

Комунікативна сторона спілкування тісно пов´язана з обміном 

інформації, проте не може бути вичерпно розкрита з точки зору 

інформаційної теорії. Спілкування — це не тільки прийом та передача 

інформації, а й стосунки принаймні двох осіб, де кожна є активним суб´єктом 

взаємодії. Крім обміну інформацією, відбувається орієнтація на іншого, тобто 

аналізуються мотиви, цілі, установки об´єкта інформації (іншого суб´єкта). В 
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акті міжособистісної комунікації важливу роль відіграє значущість 

інформації, прагнення сприймати її загальний зміст. 

Ще одна особливість комунікативного процесу полягає в тому, що 

завдяки знаковій системі партнери по спілкуванню впливають один на 

одного. При цьому ефективність комунікації залежить від міри цього впливу, 

тобто йдеться про зміну типу відносин, що склалися між комунікаторами. 

Такий вплив випускається з уваги при інформаційному підході. 

Комунікативний вплив відбувається за умови прийняття єдиної системи 

значень усіма учасниками акту комунікації. Лише за цієї умови партнери 

можуть досягти взаєморозуміння. Якщо немає такого загального розуміння, 

можуть виникати перепони в процесі спілкування, так звані "комунікативні 

бар´єри". 

Вони виникають унаслідок дії психологічних факторів — різних 

диспозицій, установок, ціннісних орієнтацій людей, їх індивідуально-

психологічних особливостей тощо. 

Таким чином, комунікативний бар´єр — це психологічні перешкоди на 

шляху сприйняття адекватної інформації між партнерами по спілкуванню. 

Як вважають Ю.Крижановська і В.Третьяков, у процесі ділового 

спілкування можливе виникнення трьох комунікативних бар´єрів та їх різні 

модифікації: "авторитет", "уникнення" і "нерозуміння". Перші забезпечують 

захист від джерела інформації, останній — від самої інформації. 

Інтерактивна сторона спілкування характеризується тим, що 

співрозмовники реалізують взаємодію, тобто планують спільну діяльність, 

обмінюються діями, виробляють форми і норми спільних дій, спрямовані на 

взаємну зміну їх поведінки, діяльності, відносин, установок з метою 

забезпечення результативності спілкування і вироблення єдиної стратегії. 

Взаємодія є необхідним і обов´язковим елементом спільної діяльності; її 

основу становлять різноманітні міжособистісні контакти і дії. Для взаємодії 

характерна причинна залежність дій партнерів, коли поведінка кожного є 

одночасно і стимулом, і реакцією на поведінку інших. 

Структурними складовими процесу взаємодії в спілкуванні є суб´єкти 

взаємодії, взаємний зв´язок (на основі формальних і неформальних відносин), 

взаємний вплив, взаємні зміни суб´єктів взаємодії (зміна точок зору, поглядів, 

ставлення тощо). 

Перцептивна сторона спілкування проявляється в сприйнятті 

зовнішніх ознак співрозмовника, відповідно з його особистісними 

характеристиками, в інтерпретації і прогнозуванні на цій основі його вчинків. 

Найбільш важливими, інформативними є такі властивості, як міміка, 

експресія (засоби прояву почуттів), жести, поза, хода, зовнішній вигляд, 

особливості голосу та мовлення. Важливість і черговість сприйняття цих 
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властивостей співрозмовника, оцінка однієї людини іншою значно залежить 

від індивідуальних, статевих, вікових і професійних відмінностей. Діти, 

наприклад, учаться спочатку розпізнавати за мімікою, потім їм стає 

доступним аналіз вираження емоцій за допомогою жестів. Було встановлено 

неспівпадання під час сприйняття й оцінки керівниками підлеглих і навпаки. 

Основне завдання сприйняття — сформувати перше враження про 

людину. Воно здійснюється під впливом трьох факторів — фактора 

переваги, фактора привабливості та фактора ставлення до спостерігача 

[12]. 

6.3  Функції спілкування. 

Функції спілкування  (лат. functio — виконання, здійснення) — 

зовнішній вияв властивостей спілкування, ролі і завдання, які воно виконує у 

процесі життєдіяльності індивіда в соціумі. 

У характеристиці спілкування важливими є його функції. Б.Ломов 

виділяє три функції: 

• інформаційно-комунікативну; 

• регулятивно-комунікативну; 

• афективно-комунікативну. 

Зокрема, залежно від мети спілкування, Л.Карпенко визначає такі 

функції спілкування та їх мету: 

- контактна — встановлення контакту як стану готовності до передачі 

та прийняття інформації і підтримання взаємозв´язку у формі постійної 

взаємоорієнтованості; 

- інформаційна — обмін інформацією, думками, рішеннями; 

- спонукальна — стимулювання партнера по спілкуванню; 

- координаційна — взаємна орієнтація і погодження дій при організації 

взаємодіяльності; 

- розуміння — не лише адекватне сприйняття і розуміння змісту 

повідомлення, але й розуміння партнерами один одного (намірів, емоційних 

станів тощо); 

- амотивна — збудження у партнера необхідних емоційних станів 

("обмін емоціями") чи зміна своїх під впливом партнера; 

- встановлення і фіксація свого місця в системі рольових, статусних, 

ділових зв´язків соціуму, в якому необхідно діяти індивіду; 

- вплив — зміна стану, поведінки, особистісно-образних формувань 

(намірів, установок, рішень, потреб, дії тощо) [2]. 

6.4.Різновиди спілкування. 

Під час реалізації функцій спілкування виникає багато його видів, які 

класифікують за різними ознаками. 
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1. За результативністю спільної взаємодії та досягнутим ефектом 

виокремлюють такі види спілкування: 

- необхідне; 

- бажане; 

- нейтральне;  

- небажане. 

2. За безпосередністю контактів розрізняють міжособистісне та 

масове спілкування.  

3. За типом зв'язків між учасниками взаємодії виокремлюють 

монологічне і діалогічне спілкування. 

4. За тривалістю взаємодії розрізняють довготривале і короткочасне 

спілкування.  

До особливої категорії належить  конфліктне спілкування, яке 

характеризується зіткненням різних поглядів, інтересів і дій людей та груп. 

Спричинює його суперечність, що представляє найсуттєвіші потреби, 

прагнення, інтереси, цілі, статусно-рольові параметри учасників взаємодії. 

Небезпека такого спілкування полягає у наповненості негативними емоціями, 

стресами, переживаннями, розчаруваннями тощо.     Значний інтерес для 

соціальної психології становлять ділове, неформальне, закінчене і перерване, 

насильницьке і ненасильницьке спілкування, а також спілкування із 

знайомими та незнайомими людьми [8]. 

6.5  Стратегії, тактики, стилі та форми спілкування. 

Різноманітні види спілкування конкретно реалізуються у його стратегії. 

Стратегія (грец. strategia, від stratos — військо і ago — 

веду) спілкування — загальна схема дій учасників комунікативного процесу, 

загальний план досягнення мети, яку переслідують співрозмовники. 

Психологія використовує різноманітні класифікації стратегій 

спілкування. Однією з найзастосовуваніших є класифікація Томаса-Кілмена, 

яка виокремлює основні стратегії конфліктного спілкування (Рис.6.5.1) [8]: 

Тип стратегії Характерні особливості 
Можливість 

застосування 

Конкуренція 

Супроводжується 

суперництвом 

учасників 

спілкування, 

відкритою боротьбою 

за свої інтереси, 

протиборством. 

Обов'язково 

передбачає переможця 

і переможеного. 

Під час такого 

Ефективна тоді, коли: 

учасник конфлікту 

наділений певною 

владою (він знає, 

що його рішення чи 

підхід є правильними, 

і має змогу 

наполягати 

на них); учасник 

конфлікту не 

зацікавлений 
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спілкування люди 

задовольняють власні 

інтереси на шкоду 

інтересам інших, 

змушуючи їх 

приймати саме своє 

рішення 

у співробітництві 

з іншими, здатен 

на вольові рішення; 

учасник конфлікту 

відчуває, що у нього 

немає іншого вибору, 

йому нічого втрачати та ін. 

Уникання 

Супроводжується 

ухилянням, втечею, 

намаганням людини 

вийти із конфліктної 

ситуації, не 

розв'язуючи її, не 

поступаючись своїм, 

але і не наполягаючи 

на ньому. Людина не 

відстоює свої права, 

не співпрацює з 

партнером по взаємодії 

для вироблення 

певного рішення 

Використовують тоді, 

коли: проблема не 

дуже важлива для 

людини і вона не хоче 

витрачати сили на її 

розв'язання; учасник 

конфлікту розуміє, 

що перебуває у 

безнадійному становищі; 

учасник конфлікту відчуває 

правоту 

свого опонента; 

співрозмовником є 

“важка” людина; за 

відсутності серйозних 

підстав доводиться 

контактувати з іншою 

особою; напруженість 

занадто велика і учасник 

конфлікту відчуває 

необхідність її послаблення 

Співробітництво 

Вважається 

найпродуктивнішою 

стратегією, адже 

спрямоване на пошук 

рішення, котре б 

задовольняло інтереси 

обох сторін. Дотримуючись цієї 

позиції, 

індивід бере активну 

участь у розв'язанні 

конфлікту і захищає 

свої інтереси, але 

прагне при цьому співпрацювати з 

протилежною стороною. 

Порівняно з іншими 

стратегіями співробітництво 

вимагає тривалої роботи, оскільки 

необхідно спочатку 

“викласти” потреби, 

Особливо ефективне, 

коли: розв'язання 

проблеми дуже 

важливе для обох 

сторін і ніхто не хоче 

його уникати; 

в однієї сторони 

міцні, тривалі 

й взаємозалежні 

стосунки з іншою 

стороною; у сторін 

є час для роботи над 

проблемою; сторони 

обізнані з проблемою 

і їх бажання відомі; 

сторони мають намір 

обговорити деякі ідеї 

і попрацювати над 

виробленням 
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турботи та інтереси 

обох сторін, а потім — 

обговорити їх. За 

наявності часу 

і значущості проблеми 

ця стратегія є гарним 

способом вироблення 

взаємовигідного 

рішення 

рішення; обидва 

опоненти спроможні 

викласти суть своїх 

інтересів і вислухати 

один одного; обидві 

сторони наділені 

однаковою владою 

Компроміс 

Проблема 

врегульовується 

шляхом взаємних 

поступок: обидві 

сторони поступаються 

чимось, що забезпечує 

спільне розв'язання 

проблеми 

Найефективніший 

тоді, коли: обидві 

сторони наділені 

однаковою владою і мають 

взаємовиключні 

інтереси; учасник 

конфлікту хоче 

прийняти рішення швидко, 

оскільки не має часу або 

вважає це найекономнішим 

і найефективнішим 

способом; учасника 

конфлікту може 

задовольняти тимчасове 

рішення; учасник 

конфлікту може 

скористатися 

короткочасною вигодою; 

інші підходи до розв'язання 

проблеми неефективні; 

задоволення власного 

бажання для учасника 

конфлікту є суттєвим, і він 

може дещо змінити свою 

мету та ін. 

Рис. 6.5.1 - Стратегії конфліктного спілкування Томаса-Кілмена 

Тактики спілкування.  

Тактика спілкування (грец. taktika — мистецтво командування 

військом)  —  система послідовних дій, яка сприяє реалізації обраної 

стратегії, досягненню поставленої мети. 

 Обрані для однієї ситуації спілкування тактики можуть виявитися 

неефективними в іншій. У процесі спілкування їх кількість може бути 

суттєво розширена. 

Стилі спілкування.  

Індивідуальність людини у взаємодії з іншими реалізується і через стиль 

спілкування. 
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Стиль спілкування — система принципів, норм, методів, прийомів 

діяльності і поведінки індивіда. 

Найяскравіше стиль спілкування виявляється у діловій та професійній 

сферах, у взаєминах ділових партнерів, керівника і підлеглого. Тому 

проблема стилю найглибше досліджена у сфері лідерства — керівництва. У 

цьому контексті виокремлюють три стилі: авторитарний (директивні способи 

управління, зовнішній контроль за стратегією діяльності групи, придушення 

ініціативи, одноосібне прийняття рішення); демократичний (колегіальність, 

заохочення ініціативи); ліберальний (усунення від керівництва). 

Форми спілкування. 

 За своєю суттю форма спілкування як соціально-психологічний 

феномен є способом його організації, внутрішньою структурою, пов'язаними 

з безпосереднім змістом спілкування. Класифікують форми спілкування за 

різними ознаками. З урахуванням організаційного аспекту взаємодії 

виокремлюють такі його форми, як бесіда, розмова по телефону, переговори, 

збори та ін. 

Бесіда. Це найпоширеніша форма спілкування, яка здійснюється з 

метою передавання інформації, обміну думками, почуттями тощо. З огляду 

на мету спілкування розрізняють такі види бесіди: 

1. Ритуальні. Характерні для обрядів, ритуалів, під час яких учасники 

спілкування дотримуються певного мовленнєвого етикету. 

 2. Особистісні. Йдеться про спілкування між близькими людьми — 

рідними, друзями, дітьми тощо. Під час таких бесід реалізуються етико-

психологічні засади спілкування, гуманістичні установки, етнопсихологічні 

особливості індивідів. 

3. Ділові. їх предметом, як правило, є конкретна справа. 

Ділова бесіда може бути офіційною й неофіційною, короткочасною і 

довготривалою, корисною або безкорисною, добровільною або вимушеною. 

Як правило, вона має таку мету 

— досягнення позитивного результату для учасників взаємодії 

— випробування, реалізація своїх професійних якостей 

— утвердження свого іміджу засобом ефекту “особистої привабливості”, 

пробудження до себе симпатій учасників бесіди 

— збирання ділових та особистих даних про протилежну сторону 

— актуалізація ділового інтересу та людського взаєморозуміння. 

Реалізація всіх цих аспектів гарантує високу результативність ділової 

бесіди. 

Розмова по телефону.  

Уміння ділової особи розмовляти по телефону впливає на її 

особистісний авторитет і авторитет установи, якою вона керує. Тому 
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організації, котрі дбають про своє реноме, практикують короткотермінові 

курси з оволодіння основами роботи з оргтехнікою, телефоном. Уміння 

розмовляти по телефону є суттєвою складовою кваліфікації підприємців і 

керівників. Актуальність телефонного спілкування зростає ще й тому, що 

середня тривалість телефонних розмов за останні роки збільшилася в кілька 

разів. Як стверджують психологи, час телефонних бесід зростає за рахунок 

емоційного забарвлення, мовної нечіткості, неділового характеру фраз. Це 

свідчить, що на ділову інформацію витрачається дві третини часу, а одна 

третина — на паузи, вираження власних емоцій з приводу почутого. Тому 

важливо вміти не тільки лаконічно вибудовувати розмову по телефону, а й 

оперативно перебудовуватися, реагуючи на різні теми і різних партнерів. 

Переговори.  

Призначення переговорів пов'язане із співпрацею і розв'язуванням 

спірних питань. Вони передбачають спільну діяльність суб'єктів, 

зорієнтовану на вирішення суперечностей з урахуванням потреб кожного з 

них. Особливість цієї діяльності полягає у наявності в кожного учасника 

переговорного процесу своїх цілей, інтересів, намірів, які частково 

збігаються, а частково різняться. Саме збіг інтересів уможливлює 

переговори, а розбіжність потреб спонукає сторони до їх проведення. 

Учасники переговорів можуть дотримуватися різних позицій і виходити 

з різних принципів: розглядати переговори як засіб здобуття перемоги, 

ставитися до них як до засобу спільного з партнером довірливого аналізу 

проблеми і пошуку шляхів її розв'язання. Такі позиції передбачають два 

підходи до переговорів: конфронтаційний, заснований на впевненості, що 

метою переговорів є перемога, якнайповніше досягнення мети, 

і партнерський, в основі якого — намагання зрозуміти позицію, інтереси 

партнера, спільно з ним проаналізувати проблему і знайти оптимальні 

варіанти її розв'язання. 

Збори. Проводять їх з метою спільного осмислення актуального для 

установи, організації питання. Найчастіше учасники зборів об'єднуються за 

спільним інтересом (партійні збори, збори громадськості). Передумовами 

успіху зборів є здатність тих, хто виступає, орієнтуватися на проблеми 

інших, уміння бачити реакцію в залі. 

Індивідуальні і групові форми спілкування мають бути спрямовані на 

розвиток зацікавленості учасників обговорення проблеми, підвищення їх 

активності, актуалізацію їх творчого і комунікативного потенціалу [10]. 

6.6  Засоби спілкування. 

Вербальні засоби спілкування.  

Вербальне спілкування здійснюють, послуговуючись усною і писемною 

мовою, яка є основою культури народу, невичерпним океаном вселюдського 
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досвіду. Мова як засіб спілкування пов'язує людину з сучасниками, 

минулими та прийдешніми поколіннями. Доки існує мова, доти живе й 

народ. Володіння іншими мовами відкриває доступ до культурних традицій 

багатьох народів, розширює межі спілкування. Мова є явищем не тільки 

лінгвістичним, а й психологічним, естетичним і суспільним, вона охоплює 

всі сфери суспільного життя: науку, освіту, мистецтво та ін. 

Мова співвіднесена з людиною, тому має бути доступною і для мовця, і 

для того, кому вона адресована. Співвіднесена вона й зі знаковим механізмом 

спілкування. Знакові одиниці спілкування піддаються вибору, повторенню, 

розміщенню, комбінуванню і трансформації. Адже особа, яка говорить або 

пише, змушена за допомогою комунікації здійснювати вибір, повторення, 

розміщення, комбінування і трансформацію багатьох слів, інших мовних 

одиниць з огляду на ситуацію мовлення. Мова пов'язана з мисленням. З її 

участю відтворюється і формується думка людини. Це дає змогу осмислити 

такі якості мови, як точність (значення слів співвіднесені зі змістом та 

обсягом висловлюваних понять), логічність (зв'язок значень, властивих 

словам, словосполученням і реченням, що увійшли в структуру мовлення, не 

суперечить законам логіки, законам мислення). Мова виражає і передає не 

лише думки, а й почуття, волю людей, а також стани свідомості, які 

називають естетичними переживаннями. У ній відображаються й умови 

спілкування (місце, час, жанр, завдання комунікативного процесу). 

Невербальні засоби спілкування.  

До таких засобів належить система знаків, які відрізняються від мовних 

способами та формою їх виявлення. У процесі взаємодії вербальні й 

невербальні засоби можуть підсилювати або послаблювати дію один одного. 

Мова невербального спілкування є мовою не лише жестів, а й почуттів. 

   Невербальне (лат. verbalis, від verbum — слово) спілкування — вид 

спілкування, для якого характерне використання невербальної поведінки і 

невербальних комунікацій як головного засобу передавання інформації, 

організації взаємодії, формування образу, думки про партнера, здійснення 

впливу на іншу людину. 

Невербальні комунікації — система символів, знаків, жестів, відчужених 

і незалежних від психологічних і соціально-психологічних властивостей 

людини, наділених чіткими значеннями, що використовуються для 

передавання повідомлення.Ці символи, знаки, жести можуть бути описані як 

лінгвістичні знакові системи. 

Невербальна поведінка — найрізноманітніші рухи (жести, експресія 

обличчя, пози, інтонаційно-ритмічні особливості голосу, дотик), які 

виражають психічні стани людини, її ставлення до партнера, до ситуації 

спілкування загалом. 
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До основних знакових систем належать 

— оптико-кінетична. Охоплює жести, міміку, пантоміміку, коли 

джерелом психологічної інформації є руки, обличчя, постава 

— паралінгвістична. Це система вокалізації, тобто якість, діапазон, 

тональність голосу; 

— екстралінгвістична. Йдеться про використання у мові пауз, сміху, 

інших вкраплень; 

— візуальне спілкування (“контакт очима”). Періодично дивлячись в 

обличчя співрозмовника, людина приділяє йому увагу, що особливо 

цінується у спілкуванні; 

— проксеміка (лат. proximus — найближчий). Передбачає організацію 

простору і часу спілкування (часу затримання початку спілкування, 

розміщення партнерів за столом переговорів тощо). 

Специфічною знаковою системою вважають смак, запахи партнерів по 

спілкуванню. Будучи найменш задіяними у комунікативному процесі, вони 

все-таки впливають, здебільшого мимоволі, на його учасників процесу [10]. 

6.7  Механізми та ефекти міжособистісного спілкування.  

У процесі пізнання іншої людини одночасно відбуваються емоційне 

оцінювання її, намагання зрозуміти вчинки, спрогнозувати її поведінку та 

змоделювати власну. Цього досягають завдяки використанню механізмів 

ідентифікації, емпатії, егоцентризму, рефлексії, стереотипізації, каузальної 

атрибуції, ефектів соціальної перцепції та ін. 

Ідентифікація 

Одним із найпростіших способів розуміння іншої людини є уподібнення 

себе з нею, що відіграє важливу роль у спілкуванні і взаємодії. 

Ідентифікація (лат. — тотожний) — процес ототожнення (уподібнення) 

себе з іншим індивідом або групою, основою якого є емоційний зв'язок; 

набуття, засвоєння цінностей, ролей, моральних якостей іншої людини, 

особливо батьків; копіювання суб'єктом думок, почуттів, дій іншої людини, 

яка є моделлю. 

Емпатія (грец. empathia— співпереживання, співчуття) — осягнення 

емоційних станів іншої людини; психічний процес, який дає змогу зрозуміти 

переживання іншої людини (механізм пізнання); дія індивіда, що допомагає 

йому по-особливому вибудувати спілкування (особливий вид уваги до іншої 

людини); здібність, властивість, здатність проникати в психічний стан іншої 

людини (характеристика людини, тобто емпатійність). 

Егоцентризм (лат. ego — я / centrum — осердя) — зосередженість 

Індивіда тільки на власних інтересах і переживаннях, що спричинює його 

нездатність зрозуміти Іншу людину як суб'єкта взаємодії та самодостатню 

особистість. 
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Рефлексія (лат. reflexio — звернення назад, самопізнання) —

усвідомлення Індивідом того, як Його сприймають і оцінюють інші індивіди 

або спільності; вид пізнання, у процесі якого суб'єкт стає об'єктом свого 

спостереження; роздуми, аналіз власного психічного стану. 

Стереотипізація (грец. stereos — твердий і typos — відбиток) — процес 

формування враження про людину на основі вироблених стереотипів; 

віднесення соціальних об'єктів або форм взаємодії до відомих чи таких, що 

здаються відомими, явищ, приписування їм знайомих рис з метою 

прискорення чи полегшення міжособистісного спілкування. 

Каузальна (лат. causa — причина) атрибуція (лат. attributio — 

приписування) — інтерпретація необхідної суб'єкту інформації шляхом 

приписування партнеру по взаємодії можливих почуттів, причин І мотивів 

поведінки. 

Ефекти соціальної перцепції 

Виникають вони як результат приписування чи поширення оцінного 

враження на сприймання дій, вчинків, особистісних рис іншої людини за 

дефіциту часу і джерел інформації.  

Ефект ореолу. 

Ефект (лат. — виконання, дія) ореолу (лат. — золотий) — тенденція 

перебільшувати тим, хто сприймає, однорідність особистості співрозмовника, 

переносити сприятливе (несприятливе) враження про одну якість індивіда на 

всі Інші. 

Феномен логічної помилки. 

Сутність його полягає в наявності у спостерігачів (експертів) усталеної 

думки щодо взаємозв'язків певних якостей. Наприклад, якщо людина 

оцінюється як дуже агресивна, то їй приписується висока оцінка її 

енергетичного потенціалу. 

Ефект пріоритету. 

Полягає в тому, що вплив отриманої раніше інформації значно 

сильніший від наступної. 

Ефект новизни. 

Діє у процесі сприймання знайомої людини і полягає в тому, що 

остання, найсвіжіша інформація стає найзначущішою. 

Ефект первинності. 

Він виявляється тоді, коли сприймають незнайому людину. Під час 

оцінювання цієї людини роль установки відіграє первинна інформація. 

Ефект поблажливості. 

Реалізується як тенденція високого оцінювання інших людей за шкалою 

позитивних і низького — за шкалою негативних характеристик. 
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Основою всіх цих ефектів є механізми, котрі за нестачі інформації Про 

соціальні об'єкти забезпечують її категоризацію, спрощення і відбір [10]. 

6.8 Умови підвищення ефективності спілкування. 

Процес спілкування можна оцінювати за кількома критеріями, 

насамперед за ефективністю спілкування та мірою задоволення потреби у 

вияві своїх почуттів. 

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. 

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; 

- виявом 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. 

Вміння спілкуватися з людьми можна уподібнити радше до мистецтва, 

аніж до технології. Це означає, що кожен може й мусить знайти свій власний 

стиль спілкування, який би відповідав і його особистості, і так само 

особливостям людей, які його оточують [10]. 

Основні правила ефективного спілкування:  

1. Концентруйте увагу на людині, яка говорить, на її повідомленні.  

2. Уточнюйте, чи правильно ви зрозуміли як загальний зміст прийнятої 

інформації, так і її деталі.  

3. Повідомляйте іншій стороні в перефразований формі сенс прийнятої 

інформації. 

4. У процесі прийому інформації не перебивайте людину, яка говорить, 

не давайте поради, не критикуйте, не підводьте підсумок, не відволікайтеся 

на підготовку відповіді. Це можна зробити після отримання інформації та її 

уточнення.  

5. Домагайтеся, щоб вас почули і зрозуміли. Дотримуйтесь 

послідовності повідомлення інформації. Не пересвідчившись у точності 

прийнятої партнером інформації, не переходьте до нових повідомлень.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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6. Підтримуйте атмосферу довіри, взаємної поваги, виявляйте 

емпатію (співпереживання) до співрозмовника.  

7. Використовуйте невербальні засоби комунікації: частий контакт 

очей, кивання голови в знак розуміння та інші.  

Прийоми ефективного спілкування 

"Правило трьох двадцяти":  

· перші 20 сек. зустрічі - вас оцінюють.  

· перших 20 сек має значення як і що ви почали говорити.  

· і безумовно - 20 см посмішки і чарівності [12] 

 

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЯ МАЛОЇ ГРУПИ 

7.1 Сутнісні ознаки малої групи. 

7.2 Динамічні характеристики малої групи.  

7.3 Керівництво і лідерство у малих групах.  

7.4 Проблема групової згуртованості і груповий конфлікт. 

7.1 Сутнісні ознаки малої групи 

Сутнісними ознаками малої соціальної групи є тривалі безпосередні 

контакти індивідів (спілкування, взаємодія). Такі контакти властиві, 

наприклад, сім'ї, спортивній команді, релігійній секті. 

Мала група — невелика за чисельністю спільність, в якій індивіди 

безпосередньо контактують між собою, об'єднані спільною метою та 

завданнями, що є передумовою їх взаємодії, взаємовпливу, спільних норм, 

процесів та інтересів, міжособистісних відносин і тривалості їх існування. 

Мала група розвивається на основі спільної мети, яка породжує спільну 

діяльність, спільні цінності і способи взаємодії, а також за безпосереднього 

контакту осіб у групі, що створює можливості для міжособистісного 

спілкування. 

Структурні характеристики малої групи 

Мала група є складною системою спілкування та взаємин як між 

членами групи, так і з середовищем, які визначають її структуру. 

Структура малої групи — сукупність зв'язків між членами групи. 

Структура малої групи як сукупність зв'язків спільної діяльності і 

спілкування (рис.7.1.1). 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA
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Рис.7.1.1- Сфери активності у малій групі. 

   Формальна структура малої групи — взаємини і зв'язки між 

індивідами в групі, за допомогою яких здійснюються ділові контакти, 

офіційні відносини, спрямовані на виконання групового завдання. 

   Неформальна структура малої групи — емоційно забарвлені  

зв'язки, які відтворюють неофіційні взаємини між членами групи. 

Спосіб співвіднесення офіційної (ділової) та неофіційної (емоційної) 

структури значною мірою залежать від рівня розвитку групи, реалізованих 

нею функцій, особливостей впливу на індивідів тощо. Співвідношення 

формальної і неформальної структур малої соціальної групи може мати такі 

варіанти: 

— обидві структури відносин не суперечать одна одній, а 

взаємодоповнюються, тобто емоційні взаємини сприяють досягненню 

накреслених цілей формальної структури; 

— відносно самостійний, незалежний розвиток і функціонування 

формальної та неформальної систем відносин; 

— наявність істотних суперечностей між офіційною та неофіційною 

системою відносин [10]. 

7.2 Динамічні характеристики малої групи. 

Динамічні характеристики малої групи відображають групові процеси, 

які відтворюють увесь цикл життєдіяльності групи: утворення, становлення, 

розвиток, функціонування, розпад, а також нормативний вплив, феномен 

групового тиску, групову згуртованість, лідерство і прийняття групових 

рішень. 
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Групова динаміка (грец. dunamicos — сильний) — сукупність процесів, 

що відбуваються в малій групі і характеризують її з точки зору руху, 

розвитку та функціонування. 

Класифікація, що має своїми елементами дві групи протилежно 

спрямованих взаємозалежних механізмів групової динаміки: 

1. Механізми розвитку: 

— ідіосинкразійний кредит лідера. Феномен "ідіосинкразійного 

кредиту" є своєрідним дозволом групи на поведінку, яка відхиляється від 

групових норм. Передусім його надають суб'єкту а високим статусом у групі, 

оскільки вважається, що він більше, ніж інші, орієнтується на групу, 

впроваджує інновації, найкомпетентніший; 

— нормативний вплив меншості. Цей механізм розвитку сприяє 

зростанню пізнавальної активності членів групи, нерідко призводить до 

зміни групових цілей, способів їх досягнення; 

— внутрігруповий конфлікт. Спрямований на розв'язання існуючих у 

групі суперечностей.  

2. Механізми стабілізації: 

— конформність (лат. — подібний). Цей феномен тлумачиться як 

схильність піддаватися реальному чи уявному тиску групи; 

— сумісність і спрацьованість. Породжують стійкі відносини, до яких 

залучені учасники спілкування і які задовольняють членів групи; 

— згуртованість. Цей процес характеризує ступінь прихильності 

індивідів до групи. Як стабілізуючий механізм групової динаміки, 

згуртованість зумовлює подібність думок, цінностей, уявлень про цілі групи, 

особливості її діяльності та функціонування. 

Механізми групової динаміки зумовлюють дві протилежні тенденції — 

інтеграцію та диференціацію групи, що мають своїм наслідком 

нерівномірність її розвитку. 

Розвиток малої групи. 

Мала група, як і кожен соціальний організм, переживає у своєму 

розвитку зміни етапів, стадій, які різняться характером домінуючих 

тенденцій у внутрігрупових взаєминах. Кожен із представників різних 

соціально-психологічних шкіл по-своєму виокремлює ці етапи. Наприклад, 

американський психолог Б. Такмен, надаючи перевагу двовимірній моделі 

розвитку групи, розглядає дві основні сфери (виміри) групової 

життєдіяльності: інструментальну (ділову) сферу, пов'язану з розв'язанням 

групового завдання, та експресивну (емоційну) сферу, домінантою якої є 

міжособистісний контекст розвитку групової структури.  Обидві сфери 

групового розвитку, хоч і впливають одна на одну, наділені своїми 
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внутрішніми особливостями та закономірностями. У кожній сфері існує по 

чотири стадії, які послідовно змінюють одна одну (рис.7.2.1). 

Російський дослідник Л. Уманський, розгортаючи свою концепцію 

поетапного розвитку групи, взяв за основу послідовну зміну стадій, які 

різняться ступенем психологічної інтегрованості у діловій та емоційній 

сферах. Груповий розвиток, на його погляд, починається з точки, яка 

знаходиться всередині стадії і називається конгломерат (лат. — 

нагромаджений) — сукупність незнайомих один одному індивідів. Розвиток 

групи може відбуватися за двома напрямами: за просоціальної орієнтації (рух 

до позитивного полюса) група, долаючи різні стадії, розвивається уверх аж 

до найвищої точки, якою є колектив. За асоціальної спрямованості (рух до 

негативного полюса) група перетворюється на антиколектив. Поступальний 

розвиток групи, на думку Л. Уманського, стримують (і зумовлюють) такі 

суперечності: 

— між потенційними можливостями групи та її реальною діяльністю; 

 
Рис.7.2.1 - Двовимірна модель розвитку групи (за Б. Такменом) 

— між зростаючою інтеграцією членів групи і потребою кожного з них 

реалізуватися в ній особистісно; 



89 
 

— між посиленням орієнтації групи на спільне "Ми" і усвідомленням 

місця і ролі групи в ширшій соціальній спільності. 

Загалом підхід Л. Уманського зосереджується на динаміці групових 

процесів, характеристиці відмінних ознак розвитку групи (рис.7.2.2). 

Модель, запропонована І. Волковим, відображає власне емоційну 

динаміку групи. Охоплюючи чотири послідовних фази розвитку 

міжособистісного контакту — від первинного сприймання і впізнавання до 

зчеплення, вона містить детальний аналіз розвитку емоційних взаємин у 

малій соціальній групі (рис.7.2.3). 

Англійські консультанти з управління Майк Вудкок і Дейв Френсіс, 

аналізуючи проблему зрілості групи, зосереджуються на таких стадіях її 

розвитку: притирання, ближній бій, експериментування, ефективність і 

зрілість. За їх спостереженнями із підвищенням якості роботи групи 

розширюються можливості об'єднаних у ній індивідів. Унаслідок цього все 

більше їх бере участь у плануванні, прийнятті рішення, розв'язанні проблем 

(рис.7.2.4). 
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Рис.7.2.2 Поетапний розвиток групи як колективу (за Л. Уманським) 
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Рис.7.2.3. Модель емоційної динаміки групи (за І. Волковим) 

Різноманітні стадії групового розвитку аналізують стратометрична 

теорія колективу (А. Петровський), емпірична модель розвитку групи (Г. 

Стенфорд і      А. Роарк) та ін. 

Виокремлення цих етапів представниками різних наукових шкіл 

свідчить, Що вони є неминучими у соціальному бутті кожної малої 

соціальної групи [11]. 
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Рис.7.2.4.Стадії розвитку групи (за М. Вудкоком, Д. Френсісом) 

7.3  Керівництво і лідерство у малих групах. 

Керівництво — здійснюваний індивідом чи колективним суб'єктом 

соціально-психологічний вплив на інших людей з метою структурування дій 

та відносин у групі (організації). 

Керівництво є суто управлінським феноменом, офіційно 

регламентованим соціально організованим процесом. Реалізують функції 

керівництва спеціалізовані структури (у великих організаціях), а також 

безпосередньо керівник. 
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Керівник—індивід, на якого офіційно покладені функції управління І 

організації діяльності в групі (установі, фірмі та ін.). 

Лідерство (англ. leader — провідник, ведучий, керівник) — один з 

процесів організації й управління малою соціальною групою, який сприяє 

досягненню групових цілей в оптимальні терміни та з оптимальним 

ефектом. 

Лідер — наділений найбільшим ціннісним потенціалом індивід, який має 

провідний вплив у групі. 

Феномен лідерства є динамічним процесом малої групи, який може бути 

доволі суперечливим: домагання лідера і готовність до його провідної ролі 

можуть і не збігатися. Лідер не висувається групою на відповідну посаду, а 

спонтанно займає керівну позицію за явної чи прихованої її згоди. 

Найчастіше він перебирає роль неофіційного керівника, а з його особистістю 

ідентифікується специфічна система групових норм та цінностей, яка не 

завжди тотожна офіційній системі. Оскільки лідерство є системою відносин у 

групі, його слід розглядати як групове явище, адже лідер завжди є елементом 

цієї, структури. Психологічна сутність лідерства полягає у здатності 

впливати на індивідів і групу, спрямовувати їхні зусилля на досягнення 

цілей. 

Між лідерством і керівництвом, керівником і лідером існують певні 

відмінності. Однозначної думки про доцільність поєднання в одній особі 

керівника і групового лідера у соціально-психологічній науці немає. 

Поширеним є твердження, що лідерські можливості збільшують силу впливу 

керівника; за активної реалізації керівником якостей ділового і 

мотиваційного лідера зростає задоволеність індивідів членством у групі. Не 

менш настирними є міркування, що ролі керівника і лідера у групі мають 

належати різним особам (рис.7.3.1). 
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Рис.7.3.1- Відмінності між керівником і лідером 

Незважаючи на відмінності, керівник і лідер часто вирішують і 

взаємопов'язані проблеми, покликані стимулювати групу, націлювати її на 

розв'язання групових завдань та ін. Чимало спільних рис містять і 

психологічні характеристики їх діяльності, зокрема: 

— керівник і лідер є координаторами, організаторами соціальної групи; 

— керівник і лідер, хоч і різними засобами, здійснюють соціальний 

вплив у групі; 

— керівник і лідер використовують субординаційні відносини (керівник 

— чітко регламентовані, лідер — заздалегідь не передбачені) [10]. 
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Стилі лідерства 

Стиль лідерства — спосіб, метод роботи, манера поведінки індивіда, 

типова для лідера система принципів, норм, індивідуальних особливостей 

впливу на підлеглих. 

Соціальна психологія розглядає три стилі — авторитарний, 

демократичний, ліберальний, відповідно визначає і три типи лідерів 

(автократ, демократ, ліберал). V дослідженнях останніх років частіше 

фігурують такі назви стилів: директивний (командно-адміністративний, 

авторитарний, за якого керівник є прихильником єдиноначальності, 

підпорядкування людей своїй волі), колегіальний (демократичний, за якого 

керівник надає підлеглим самостійність, довіряє їм), ліберальний (за якого 

керівник не керує групою, не виявляє організаторських здібностей, не 

розподіляє обов'язки тощо) (рис.7.3.2). У кожного керівника (лідера) 

формуються певні стереотипи діяльності, які при виконанні спільної 

діяльності виявляють себе як стилі керівництва (лідерства) (рис.7.3.3). 

Стиль Сутнісна ознака 

Авторитарний Лідер одноосібно ухвалює всі рішення, віддає накази, 

робить вказівки. Він завжди точно окреслює межі 

компетентності кожного, тобто жорстко визначає ранги 

партнерів і підлеглих. Рішення, ухвалені на верхніх поверхах 

ієрархії, надходять униз як директиви (тому цей стиль часто 

називають директивним). Лідер (керівник) не любить 

обговорення директив, їх належить незаперечно виконувати. 

Прерогативою лідера є контроль та оцінка ефективності 

діяльності. Керівники (лідери) характеризуються завищеною 

самооцінкою, самовпевненістю, агресивністю, дотримуються 

стереотипних манер у спілкуванні, сприйманні підлеглих та їх 

дій. Люди, що сповідують авторитарний стиль взаємодії, мають 

догматичне мислення, за якого тільки одна думка (переважно, 

керівника) правильна, а всі інші помилкові. Ініціатива підлеглих 

не заохочується 

Демократичний Властиві колегіальне прийняття рішень, заохочення 

активності учасників комунікативного процесу, 

поінформованість усіх про розв'язувану проблему, способи 

виконання завдань, досягнення цілей. 

Кожний з учасників взаємодії добровільно перебирає на 

себе відповідальність за розв'язання завдання і усвідомлює його 

значущість у досягненні спільної мети. Вони є не просто 

виконавцями чужих рішень, а мають власні цінності та інтереси, 

виявляють власну ініціативу. Лідер (керівник)- демократ 

враховує у взаємодії з іншими їх індивідуально-психологічні 

властивості, вивчає потреби, інтереси, причини спаду та росту 

активності, визначає засоби впливу тощо, тобто актуалізує "Ми" 

в налагодженні соціальних та ділових контактів 
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Ліберальний Характеризується незначною активністю керівника, який 

може й не бути, лідером. Проблеми він обговорює формально, 

піддається різним впливам, не виявляє ініціативи, часто не 

здатний приймати рішення, уникає цього. У взаємодії з іншими 

такий керівник (лідер) намагається перекласти розв'язання 

проблеми на них, нездатний у процесі ділової взаємодії впливати 

на її результат, уникає інновацій. Ліберал у спілкуванні "пливе за 

течією", часто вдається до вмовляння співрозмовника. Тому 

нерідко активні, творчо зорієнтовані співробітники 

використовують робоче місце та час для діяльності, не пов'язаної 

із загальною справою 

Рис 7.3.2 – Стилі лідерства (керівництва) 

 
Рис.7.3.3Модель типології лідерства (за Б. Паригіним) 

7.4 Проблема групової згуртованості групи 

Групова згуртованість — утворення, розвиток і формування зв'язків у 

групі, які забезпечують перетворення зовні заданої структури на 

психологічну спільність людей, психологічний організм, який живе за своїми 

нормами і законами відповідно до своїх цілей і цінностей. 

Одним із перших розпочав досліджувати групову згуртованість 

американський соціальний психолог Л.Фестінгер (1919—1987), вважаючи 
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критерієм частоту і міцність групових зв'язків. А сам феномен згуртованості 

він тлумачив як суму сил, які діють на індивідів з метою утримання їх у 

групі. Внутрішні можливості групи, на його думку, зумовлюються її 

привабливістю для індивідів, їх задоволеністю членством у ній. 

Передумовою задоволеності вчений вважав переважання об'єктивної цінності 

вигод, отриманих індивідом у групі, суб'єктивною значущістю докладених 

зусиль. 

У межах розробленої А.Петровським стратометричної концепції 

групової активності (теорії діяльнісного опосередкування міжособистісних 

відносин у групі) було запропоновано розглядати групову згуртованість крізь 

призму ціннісно-орієнтаційної єдності (рис.7.4.1). 

 
Рис.7.4.1 - Структура малої групи з точки зору теорії діяльнісного 

опосередкування міжособистісних відносин у групі (за А. Петровським) 

Отже, кожна концепція підкреслює значущість згуртованості для групи і 

для індивідів, оскільки з посиленням її все більше осіб включається у 

внутрішні процеси, злагоджену діяльність, що стабілізує ситуацію у групі, 

забезпечує її розвиток. У цьому контексті важливими є взаємозв'язки 

згуртованості і ефективності, продуктивності групової діяльності, 

згуртованості і сумісності, згуртованості і стабільності, згуртованості і 

конфліктності. 

• Взаємозв'язок згуртованості і ефективності, продуктивності 

групової діяльності. Ще представники школи групової динаміки виявили 

окремі характеристики ефективності групової діяльності: залежність 

ефективності від згуртованості групи, стилю керівництва, способу прийняття 

групових рішень та ін.  

• Взаємозв'язок згуртованості і продуктивності. Дослідження не 

виявили лінійної залежності між ними, а опосередкований зв'язок змістом 

групових норм. Якщо для групи цінністю є високі результати в 

інструментальній сфері, то висока згуртованість сприяє росту продуктивності 

праці. Коли групові норми зорієнтовані на низький рівень продуктивності, то 

висока згуртованість відчутніше заважатиме її зростанню, ніж низька 
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згуртованість. На взаємозв'язок цих двох складових впливає і мотивація. 

Позитивний він за високої мотивації, негативний — за низької. 

• Взаємозв'язок згуртованості і сумісності. Ці поняття хоч і пов'язані 

між собою, кожне з них розкриває різні аспекти життєдіяльності 

групи. Сумісність засвідчує придатність конкретного складу групи для 

здійснення групою її функцій, готовність членів групи до 

взаємодії. Згуртованість характеризує рівень інтегрованості групи, ступінь 

розвитку відносин у ній. За високої згуртованості всі в групі якнайповніше 

поділяють цілі і цінності групової діяльності. З рівнем згуртованості 

пов'язаний рівень групової сумісності. 

Групова сумісність — соціально-психологічний показник згуртованості 

групи, що виражає можливість безконфліктного спілкування і погодження 

дій індивідів в умовах спільної діяльності. 

Групова сумісність пов'язана з міжособистісною сумісністю — взаємним 

прийняттям партнерів по спілкуванню і спільній діяльності, заснованим на 

оптимальному узгодженні ціннісних орієнтацій, соціальних установок, 

інтересів, мотивів, потреб та інших індивідуально-психологічних 

характеристик індивідів. Критерієм міжособистісної сумісності є суб'єктивна 

задоволеність партнерів процесом та результатами взаємодії, яка 

супроводжується взаєморозумінням, взаємоповагою, взаємними симпатіями, 

впевненістю у благотворності контактів. 

• Взаємозв'язок згуртованості і стабільності групи. Ще один із 

значущих чинників функціонування і розвитку групи, безпосередньо 

пов'язаний із соціально-психологічним кліматом у ній. 

Соціально-психологічний клімат групи — якісний аспект 

міжособистісних відносин, що виявляється у сукупності внутрішніх 

(психологічних) умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній 

спільній діяльності і всебічному розвитку особистості у групі. 

Досягнення групової згуртованості зумовлюють такі чинники: 

— рівень емоційної привабливості, взаємної симпатії в міжособистісних 

стосунках. Чим більше індивідів подобається один одному, тим вищою є 

згуртованість групи; 

— ступінь привабливості групи для індивідів, особливості групових 

цілей. Чим більше людей задоволених своїм перебуванням у групі, тим вища 

її згуртованість; 

— спосіб взаємодії в групі і провідний соціальний мотив, тобто 

мотиваційна сфера згуртованості осіб групи. Йдеться про домінуючий у групі 

спосіб взаємодії; 

— особливості та характеристики, які засвідчують подібність індивідів 

між собою; 
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— спосіб прийняття рішення, стиль керівництва у групі. Колегіальний 

стиль керівництва, який відкриває простір для участі індивідів у розв'язанні 

проблем, виробленні групового рішення, є найефективнішим. Хоч за певних 

обставин ефективними можуть бути й інші стилі керівництва; 

— статево-вікова структура групи. Згуртованість, здоровий соціально-

психологічний клімат властиві неоднорідним за статево-віковими 

параметрами групам; 

— автономність, відносна ізольованість групи. Оскільки абсолютна 

ізольованість негативно впливає на згуртованість групи, а звуження кола 

спілкування вичерпує його цінність, то для поліпшення психологічного 

клімату доцільно виходити за межі групових стосунків, налагоджувати 

контакти з іншими спільнотами. 

Стабільність і згуртованість групи залежить від того, наскільки індивід 

має змогу самоствердитися, самовизначитися, знайти в ній емоційний захист. 

Отже, згуртованість групи є й індивідуальною цінністю, оскільки посилює 

задоволеність групою, стабілізує самооцінки, міжособистісні контакти, 

знижує тривожність індивідів. Вона не обов'язково передбачає постійність 

складу групи та одностайність при розв'язанні групових проблем. Головне, 

щоб згуртованість гарантувала ефективне функціонування групи при 

різноманітних думках і бажанні розв'язати завдання. 

• Взаємозв'язок згуртованості і конфліктності.  В будь-якій групі 

конфлікти є невід'ємним аспектом буття, їх класифікують за різними 

ознаками. За кількістю конфліктуючих сторін (учасників конфлікту) 

виокремлюють: конфлікти між особистістю і групою, внутрігрупові і 

міжгрупові конфлікти. 

Основні позитивні і негативні функції конфліктів у групі 

Позитивні функції Негативні функції 

— Розвивальна (вважається, що 

конфлікт є джерелом розвитку, спонукує до 

змін, відкриває дорогу інноваціям та ін.); 

— регулятивна (можливість розрядити 

ситуацію, оздоровити взаємини, наблизити 

партнерів у процесі розв'язання проблеми, 

вдосконалити і стабілізувати систему 

відносин та ін.);  

 

— інформаційно-пізнавальна (під час 

конфлікту люди можуть краще пізнати 

інших та себе, стимулювати рефлексію і 

процеси розуміння); 

— структурування і згуртування 

(відбувається процес групування 

однодумців, структурування соціальних 

груп); 

— стимулююча (понижуючи 

— Погіршення психологічного 

клімату в групі (руйнація міжособистісних 

відносин); 

— зниження привабливості праці, що 

призводить до зниження її продуктивності; 

— неадекватність у сприйманні 

проблеми і учасників конфлікту;  

— послаблення співпраці і  партнерства 

між сторонами як під час конфлікту, так і 

після нього; 

— руйнація форм самореалізації, 

окремих норм поведінки; 

— виникнення неадекватних 

психологічних захистів; 

— зростання конфронтаційних 

проявів у відносинах, спрямованих 

більшою мірою на перемогу, а не на 

розв'язання проблеми для обох сторін, 
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синдром покірності”, конфлікт стимулює 

активність партнерів по взаємодії, 

особистісний розвиток та розвиток групи 

загалом); 

— діагностична (щоб прояснити 

обстановку і зрозуміти стан справ, іноді 

корисно навіть спровокувати конфлікт; у 

критичних ситуаціях конфлікт може 

виявити невідомі достоїнства і недоліки 

людей); 

— психотерапевтична (конфлікт 

знімає напруження, дискомфорт та ін.) 

пошук альтернативи; 

— моральні та матеріальні збитки 

 

Рис.7.4.2 - Основні позитивні і негативні функції конфліктів у групі 

Конкретні способи й методи подолання внутрігрупових конфліктів 

залежать від об'єктивної ситуації, психічного стану сторін, що конфліктують 

(під час конфлікту характеризуються негативними психічними станами — 

високою психічною напруженістю, стресом, фрустрацією, високим рівнем 

тривожності, очікуванням можливих невдач, що позначається на формуванні 

мотивів, механізмах порівняння тощо) [7]. 

 

ТЕМА 8. ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ 

ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ 

8.1 Імідж як умова ділового успіху.  

8.2 Особистісні якості, що сприяють і перешкоджають успіху.  

8.3 Ділове спілкування.  

8.4 Особливості ведення ділових зустрічей, переговорів.  

8.5 Ділові прийоми.  

8.6 Ділова атрибутика.  

8.1 Імідж як умова ділового успіху. 

Термін “імідж” (англ. іmage – образ, престиж, репутація) –  враження, 

яке особистість (бізнесмен, менеджер, політик тощо) або організація (фірма, 

навчальний заклад тощо) справляють на людей і яке фіксується в їх 

свідомості у формі певних емоційно забарвлених стереотипних уявлень. 

За Е.Гофман, імідж – це мистецтво керувати враженням. 

У психології під іміджем розуміють характер стереотипу, що склався 

в масовій свідомості і має емоційно забарвлений образ кого-небудь або 

чого-небудь. Імідж відображає соціальні очікування певної групи. 

Формування іміджу відбувається стихійно, але частіше воно є результатом 

роботи фахівців.  

Фахівців, які займаються створенням образу, називають 

іміджмейкерами. На Заході, де іміджу приділяють велику увагу, існує 

широка мережа іміджмейкерів. У нашій країні ця діяльність ще не дуже 

поширена, окрім того, послуги іміджмейкерів коштують недешево. Тому 
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кожен певною мірою, повинен стати іміджмейкером. Потрібно уміти 

сформувати уявлення про імідж представника вашої професії, визначити 

його психологічний портрет. Кожен повинен стати “self-made-man” – 

людиною, яка сама себе створила. 

Імідж організації 

Успіх діяльності організації певною мірою залежить і від її іміджу, 

який можна розглядати як систему уявлень людей про організацію та її 

співробітників.  

Імідж організації (корпоративний імідж) є віддзеркаленням цінностей 

організації і тим, як ці цінності сприймаються людьми. Фактори 

формування іміджу різноманітні. Логіка його формування складна і ще 

далеко не вивчена (особливо психологія іміджу). 

При формуванні іміджу потрібно зважати на такі його складові: 

моральні цінності, рекламна сфера, пакувальний матеріал, 

місцезнаходження та обстановка офісу, стиль одягу персоналу, назва фірми, 

бланки фірми, візитівки, пакети та ін. Питанням розробки і формування 

іміджу організації займаються спеціальні відділи. 

Імідж організації може бути як позитивним, так і негативним. 

Основою позитивного іміджує довіра до організації, відповідна 

стереотипізація її сприймання. Негативний імідж проявляється у недовірі 

до організації та її репутації. Як правило, позитивний образ організації 

економить її ресурси, а негативний — значно збільшує витрати.  

Позитивний імідж організації залежить від таких чинників: 

  якість, фінансова спроможність, конкурентоспроможність товарів 

(послуг); 

  ефективність управління; 

 організаційна культура та екологічна безпека; 

 тиражування імені організації через засоби масової інформації. 

Імідж ділової людини 

Але основна інвестиція в загальний імідж організації – люди.  

Стосовно людини термін “імідж” передає поняття – візуальна 

привабливість особи, самопрезентація, конструювання людиною свого 

образу для інших.  

Першим аспектом (етапом) формування іміджу є рівень самооцінки 

людини, яка значною мірою визначає її поведінку. Занижена самооцінка 

сковує людину, завищена – не дозволяє об’єктивно оцінювати ситуацію і 

себе в ній.  

Можемо визначити основні компоненти іміджу ділової людини: 

- самооцінка особистості; 

- моральні цінності особистості; 
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- етика ділового спілкування; 

- діловий етикет і протокол; 

- тактика спілкування (уміла орієнтація в конкретній ситуації, володіння 

механізмами психологічної дії і т. д.); 

- зовнішній вигляд (одяг, аксесуари до одягу; постава і хода). 

Виділяють зовнішні та внутрішні чинники формування іміджу.  

Зовнішні чинники іміджу: 

- зовнішній вигляд: одяг, аксесуари одягу, зачіска, макіяж; 

- гарні манери: належні жести, пози, постава, хода; 

- виразність міміки та вміння нею керувати; 

- вміння використовувати простір для спілкування тощо. 

Внутрішні (психологічні) чинники іміджу: 

- мистецтво подобатися людям; 

- вміння правильно спілкуватися; 

- наявність необхідних для позитивного іміджу якостей особистості; 

- вміння розуміти людей та впливати на них тощо. 

Внутрішні (етичні) чинники іміджу: 

- чесність; 

- порядність; 

- повага до підлеглих, партнерів; 

- вірність даному слову; 

- здатність ефективно взаємодіяти згідно з діючим законодавством, 

встановленими правилами і традиціями тощо. 

Зовнішній вигляд ділової людини 

Зовнішній вигляд ділової людини – це перший крок до успіху в ділових 

стосунках. 

Привабливий зовнішній вигляд – це поєднання багатьох компонентів: 

одяг і макіяж, колір обличчя, доглянута шкіра, укладене волосся та ін. Але 

визначальним фактором є одяг. 

 Необхідно пам’ятати, що одяг відображає і підкреслює 

індивідуальність, характеризує менеджера, керівника як особу. Його 

зовнішній вигляд свідчить про ступінь надійності, респектабельності і 

успіху в справах. Разом з тим не потрібно намагатися пригнічувати 

партнерів багатством своєї зовнішності: імітація багатства вважається 

вельми неетичним явищем в західному бізнесі. 

Таким чином, зовнішній вигляд ділової людини є наочною 

багатовимірною інформацією: про економічні можливості, естетичний смак, 

належність до професійного прошарку, відношення до навколишніх людей і 

т. д. Одяг є своєрідною візитною карткою. Він має психологічну дію на 
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партнерів по спілкуванню, нерідко зумовлюючи їх відношення один до 

одного [12]. 

8.2 Особистісні якості, що сприяють і перешкоджають успіху. 

Особистісні якості, що сприяють успіху в бізнесі. 

Одне з безперечних позитивних якостей особистості підприємництва - 

це його лідерські якості. Лідера можна визначити як найбільш авторитетну 

особистість у даному соціальному співтоваристві, що грає центральну роль в 

організації спільної діяльності і регулюванні взаємовідносин у групі. 

Підприємець не може не бути лідером, оскільки він повинен згуртувати 

навколо себе людей і надихнути їх для досягнення високої мети. Він досягне 

успіху в бізнесі, тільки якщо зможе переконати своїх співробітників у 

здатності досягти такого рівня виконання завдань, які раніше здавалися їм 

недоступними. Для задоволення інтересів суспільства підприємцю 

необхідно:  

а) вивчити інтереси певної групи людей;  

б) запропонувати якісь способи задоволення існуючих інтересів або 

вирішення актуальних проблем;  

в) зуміти за допомогою підприємницької активності одержати власну 

вигоду, розв’язуючи соціальну проблему.  

На думку А. Менегетті, економічний лідер - це оперативний центр 

безлічі відносин і функцій, який створює нові робочі місця, приносить 

прибуток і сприяє розвитку сфери послуг. Згідно уявленням А. Менегетті 

лідер має три групи якостей, серед яких умовно можна виділити (рис. 8.2.1): 

- інтелектуальні здібності, 

- особистісні якості  

- набуті вміння  

Інтелектуальні 

здібності 

Риси характеру 

особистості 
Набуті вміння 

 Розвинене логічне 

мислення  

 Проникливість  

 Оригінальність мислення  

 Цікавість  

 Здатність засвоювати нові 

знання та навички  

 Інтуїція  

 Освіченість  

 

 Ініціативність  

 Гнучкість  

 Схильність до 

творчості  

 Сміливість  

 Впевненість у собі  

 Врівноваженість  

 Самостійність  

 Амбіційність  

 Адекватність 

самооцінки 

 Обов'язковість  

 Енергійність 

 Надійність  

 Владність  

 Уміння заручатися підтримкою 

 Уміння співпрацювати  

 Уміння  завойовувати 

популярність і престиж  

 Уміння висловлювати думки  

 Такт і дипломатичність  

 Уміння брати на себе ризик і 

відповідальність  

 Уміння організовувати інших 

людей  

 Уміння переконувати  

 Уміння розуміти гумор  

 Уміння розбиратися в людях  
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 Працездатність  

 Незалежність  

Рис.8.2.1 - Особистісні якості успішних підприємців 

Цей далеко не повний перелік особистісних якостей змушує шукати 

серед них найбільш важливі, без яких успіх підприємницької діяльності буде 

істотно ускладнений. Аналіз діяльності українських і зарубіжних 

підприємців показує, що серед різноманітних особистісних якостей можна 

виділити п'ять найбільш важливих: самостійність, амбіційність, 

наполегливість, працьовитість, стійкість.  

Першу якість - самостійність - в глобальному сенсі можна визначити, 

як прагнення людини самій визначати своє життя, самостійно вибирати 

цілі в роботі і засоби для їх досягнення. Наявність таких рис особистості - 

одне з найважливіших умов успіху. Підприємцями стають, в першу чергу, ті 

люди, яких не влаштовує їх роль найманого працівника, яким не вистачало 

самостійності на їх попередній роботі. Якщо згадати концепцію А. Маслоу, 

то можна сказати, що підприємці - це люди з особливо вираженою потреби 

до самореалізації.  

Амбіційність також є важливою якістю, яка допомагає бізнесменові-

початківцю долати будь-які перешкоди на його шляху до успіху. Цікаво 

відзначити, що ставлення людей до цієї особистісної якості значно 

відрізняється в різних культурах. У США воно оцінюється як позитивна риса, 

а в Україні – частіше як недолік, принаймні, про таких людей нерідко 

говорять з осудом. Тим не менш, амбітність – тобто підвищена самооцінка і 

віра в успіх - додає людині додаткові сили і допомагає справлятися з 

труднощами.  

Наполегливість в аспекті підприємницької діяльності означає бажання 

робити все можливе для досягнення успіху, і готовність піти заради нього 

на певні жертви. Наполегливість проявляється в тому, що людина живе 

своїм бізнесом, думає тільки про нього.  

Працьовитість як особистісна якість повною мірою характеризує 

багатьох успішних людей у бізнесі. Вони працюють не тільки тому, що 

хочуть заробити побільше грошей, а й тому, що їм подобається сам процес 

праці, бо він приносить їм задоволення. 

Стійкість до життєвих негараздів і вміння витримувати удари долі 

складається з двох компонентів: здатності не занепадати духом за 

несприятливих обставин і уміння виности позитивний досвід з невдач.  

Ще один важливий момент, що стосується ефективного керівництва 

власним бізнесом, полягає в тому, що успішний керівник повинен завжди 

вміти знаходити оптимальний баланс між двома крайностями. Аналіз 

особистісних особливостей найбільш успішних лідерів бізнесу Америки 
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показує, що більшість з них мають декілька таких пар якостей, які на перший 

погляд здаються взаємовиключними: 

Амбіційність – Скромність  

Стратегічне мислення – Увага до дрібниць  

Ентузіазм – Внутрішній спокій  

Здатність йти на ризик – Уміння отримувати користь з помилок  

Найцікавіший момент полягає в тому, що будь-яка з цих якостей при 

надмірному розвитку перетворюється на недолік, і лише в балансі зі своєю 

протилежністю знаходить гармонію і веде до успіху.  

Особистісні якості, що перешкоджають успіху в бізнесі 

Якостями, які протипоказані підприємцю, є: 

- емоційна неврівноваженість,  

- лінь,  

- пасивність,  

- вразливість до навязування чужої волі,  

- надмірна старанність і пунктуальність.  

Останню якість у цьому списку традиційно відносять до позитивних. Ще 

одна особистісна якість, що утруднює діяльність підприємця - підвищена 

тривожність. За її наявності бізнесмен буде занадто довго вагатися, 

приймаючи рішення, і занадто повільно діяти, а то й зовсім виявлятиме 

пасивність.  

Фахівці, що вивчають психологічні особливості сучасних українських 

підприємців відзначають у них набір далеко не оптимальних особистісних 

якостей, які, тим не менш, дозволяють їм вести свій бізнес з урахуванням 

вітчизняних економічних і соціальних реалій:  

- раціоналістичність – прагнення все прорахувати, передбачити і 

врахувати; 

- недовірливість – сприйняття світу як ненадійного, часто прямо 

ворожого, що призводить до прагнення посилити контроль за всім, 

також підозріливість стосовно своїх працівників і партнерів по бізнесу;  

- агресивність – схильність до вирішення проблем силовими методами 

замість пошуку компромісів, а також схильність до афектних спалахів 

у взаємовідносинах з персоналом;  

- авторитарність – переважання домінуючого стилю керівництва, 

нетерпимість до критики чи свободи думок.  

Дж. Стівенс виділив ряд особистісних якостей характеру, які 

заважають людині гармонійно і успішно жити і діяти. Він назвав їх 

«драконами» й показав, що особистісні особливості можуть бути як 

корисними, так і шкідливими для людини. До числа цих рис Стівенс, 

зокрема, відніс: 
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- зарозумілість, в основі якої може ховатися страх перед власною 

незахищеністю, негативними оцінками, або завищене уявлення про 

власну значущість.  

- нетерплячість, яка проявляється в страхові втратити час. Люди, 

заражені подібним страхом, постійно перебувають у стані стресу, 

намагаються здобути максимум за короткий проміжок часу і живуть 

мріями про майбутнє, не вміючи жити в сьогоденні.  

- жадібність. Зовні вона виявляється в егоїзмі, скнарості, схильності до 

гендлярства і заздрості до чужого багатства, а на внутрішньому рівні – в 

почутті обділеності й ненаситності.  

Зовсім позбутися цих рис характеру неможливо, але їх можна 

«приручити» і використовувати на благо собі і людям. 

Слід зазначити, що крім власне особистісних якостей, підприємець 

повинен володіти набором специфічних знань, умінь і навичок в тій області, в 

якій він працює. Зрозуміло, що для успішного ведення фінансових операцій 

підприємець повинен володіти хоча б мінімальним набором знань у 

фінансово-кредитній сфері та бухгалтерському обліку, а людина, яка 

вирішила організувати виробництво меблів повинна мати мінімальну 

технічну освіту. Тим не менше, ці обмеження не є визначальними. Часто 

бувало так, що підприємець отримував спеціальні знання та вміння вже в 

ході розвитку свого бізнесу, а на перших його етапах він діяв або інтуїтивно, 

або за допомогою залучених фахівців. Головне тут - бажання вчитися і 

підвищувати свою кваліфікацію з метою вдосконалення свого бізнесу, а таке 

бажання належить уже до особистісних якостей (допитливості, 

наполегливості, амбітності) [2]. 

8.3 Ділове спілкування 

Ділове спілкування визначимо як спілкування, метою якого є 

організація і оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої 

діяльності, де на першому місці стоять інтереси справи, а не конкретних 

співрозмовників. 

Ділове спілкування є специфічною формою контактів і взаємодії 

людей, які представляють не лише самих себе, а й свої організації. Воно 

включає обмін інформацією, пропозицією, вимогами, поглядами, 

мотивацією з метою розв’язання конкретних проблем як всередині 

організації, так і за її межами, а також укладення контрактів, договорів, угод 

чи встановлення інших відносин між підприємствами, фірмами, 

організаціями. 

Фахівці визначають особливості ділового спілкування: 

 наявність певного офіційного статусу об’єктів; 



107 
 

 спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів та підтримку 

зв’язків між представниками взаємозацікавлених організацій; 

 передбачуваність ділових контактів, які попередньо плануються, 

визначається їх мета, зміст і можливі наслідки; 

 конструктивність характеру взаємовідносин, їх спрямування на 

розв’язання конкретних завдань; 

 взаємоузгодженість рішень, домовленість та подальша організація 

взаємодії партнерів; 

 значущість кожного партнера як особистості; 

 безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, що 

бентежать внутрішній світ. 

Завданням ділового спілкування є ефективна співпраця. Щоб 

спілкування було ефективним, воно повинно базуватись на моральних 

цінностях, моральній культурі, на таких правилах і нормах поведінки, які 

сприяють розвитку співпраці. Це зміцнення взаємодовіри, повага, постійне 

інформування партнера щодо своїх намірів і дій, запобігання обману та 

невиконанню взятих зобов’язань. 

Так у багатьох фірмах є розробленим кодекс честі для службовців. 

Бізнес, який має моральну основу, є вигіднішим і прогресивнішим. 

Культура спілкування – це сума набутих людиною знань, вмінь та 

навичок спілкування, які створені, прийняті та реалізуються в конкретному 

суспільстві на певному етапі його розвитку. 

Рівні моральної культури спілкування показано на рис. 8.3.1: 

 
Рис. 8.3.1- Рівні моральної культури спілкування 

Способи ділового спілкування 

В науковій літературі відсутнє чітке означення змісту поняття “способи 

спілкування”. 
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Спосіб – це система дій, які використовуються в діяльності або 

взаємодії для досягнення мети. 

Виокремлюють такі способи спілкування: 

- що слугують обміну інформацією; 

- що використовуються з метою впливу одного суб’єкта (це може бути і 

група) на іншого. 

Для передавання певної інформації від однієї людини до іншої   

використовується такий спосіб спілкування як повідомлення. Це 

відбувається під час безпосереднього спілкування (мова, жести, міміка) або 

через різні засоби масової комунікації. 

До групи  психологічних  способів  впливу одного суб’єкта на 

інший відносяться переконання, навіювання (самонавіювання), психічне 

зараження, наслідування (рис.8.3.2). 

 
Рис.8.3.2 - Психологічні способи впливу  

Моделі  спілкування 

На основі вибору способів спілкування як способів впливу на людей 

формується “система дій” суб’єктів спілкування, яку в науковій літературі 

визначають як “модель спілкування”.  

Американський психолог В.Сатир виокремлює такі моделі (типи) 

спілкування: запобіглива, звинувачувальна, розважлива, віддалена і 

врівноважена. 

- Запобігливий тип. В основі спілкування – намагання догодити іншим. 

Людина в розмові часто вибачається, не вступає в суперечки. Перед тим як 

щось зробити, намагається дістати схвалення інших. Вона погоджується з 

будь-якою критикою на свою адресу, вдячна людям вже за те, що з нею 

розмовляють. 

- Звинувачувальний тип. Тип визначається намаганням отримати владу 

над іншими, постійним пошуком тих, хто винен. Така людина  – диктатор, 

нерідко веде себе зухвало, говорить різко і жорстоко, перебиваючи інших. 

Даний спосіб поведінки обумовлений намаганням сховати своє 
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усвідомлення, що без інших вона нічого не варта. Людина радіє і дістає 

задоволення від того, що люди їй підкоряються, відчуваючи себе винними. 

- Розважливий тип (або “комп’ютер”). В основі поведінки коректність, 

спокійність. Це людина, яка дуже чітко розраховує все наперед, вибудовує 

довгі фрази, має монотонний голос. 

- Віддалений тип. Людина не реагує на жодні запитання, часто говорить 

недоречно, невчасно і невлучно. 

- Врівноважений тип. Поведінка людини послідовна, гармонійна. Вона 

ставиться до інших відкрито, чесно, ніколи не принижує гідності. Це цілісна 

особистість. Вона прямо передає свої думки, відкрито виражає свої почуття. 

Люди даного типу викликають повагу і довіру до себе і можуть об’єднати 

інших людей для спільної діяльності. Це особистості, які здатні до 

самозростання, мають потенційні можливості для підвищення рівня культури 

спілкування. 

- Якщо порівнювати моделі (типи) спілкування, то можна побачити, що 

представники перших чотирьох мають занижену самооцінку, відчуття 

власної неповноцінності і відносяться до маніпуляторів, а врівноважений 

тип – до актуалізаторів. 

Стилі ділового спілкування 

На основі аналізу, узагальнення способів впливу на людей в науковій 

літературі виокремлюють інтегровані характеристики способів впливу як 

систему способів (моделей) діяльності особистості – стилі спілкування. 

Розрізняють три стилі лідерства – авторитарний, демократичний та 

ліберальний, які характеризують не лише спілкування, а й манеру ставлення 

керівника до підлеглих, тип його влади. Тому відповідно до зазначених 

стилів лідерства визначаються й стилі ділового спілкування (рис.8.3.3). 

 
Рис.8.3.3- Стилі ділового спілкування 

У теорії спілкування розрізняють також і інші стилі спілкування: 

альтруїстичний (допомога іншим), маніпулятивний (досягнення власної 
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мети), місіонерський (обережний вплив), агресивний (контроль над іншими) 

та ін. 

Індивідуальні та колективні форми обговорення ділових проблем. 

Індивідуальною формою обговорення ділових проблем є ділові бесіди 

(розмови). 

Ділова бесіда (розмова) – це вид міжособистісного ділового, 

службового спілкування, що передбачає обмін інформацією, поглядами, 

думками і спрямований на вирішення певної проблеми. 

До форм колективного обговорення проблем відносяться: нарада, 

дискусія, мозковий штурм, переговори. 

Проаналізуємо коротко дані форми колективного обговорення проблем 

(питання переговорів буде розглянуто в іншому розділі навчального 

посібника). 

Ділова нарада – найефективніша форма колективного обговорення 

питань і прийняття рішень. В цьому виді спілкування поєднуються різні 

жанри: ораторський монолог (слово ведучого, виступи учасників, доповіді); 

діалог (обмін інформацією), мозковий штурм, дискусія. 

Дискусія – це публічний діалог, в процесі якого виявляються і 

протиставляються різні точки зору, позиції. Метою дискусії є вияв істинної 

думки, пошук правильного рішення. Дискусія є часто необхідним 

елементом ділової наради, тому менеджер, що їх проводить, повинен 

володіти технікою організації і проведення цієї форми спілкування. 

Мозковий штурм – це метод колективного розв’язання проблеми, який 

забезпечується особливими прийомами. Мозковий штурм покликаний 

знайти якомога більше ідей, за допомогою яких можна вирішити дану 

проблему. 

Публічний виступ у діловому спілкуванні 

Публічний виступ – це усне монологічне висловлювання з метою 

впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування використовуються різні 

жанри промов: переконувальна, інформаційна, урочиста, привітальна. 

Розроблена ще в античній риториці формула мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності відповідає сучасним науковим уявленням про механізм 

комунікативного процесу в його прагматичних аспектах. В основі класичної 

схеми ораторського мистецтва 5 етапів діяльності оратора (рис. 8.3.4). 



111 
 

 
Рис. 8.3.4- Алгоритм написання промови 

8.4. Особливості ведення ділових зустрічей, переговорів. 

Підготовка та проведення ділових зустрічей 

Ефективне проведення ділової зустрічі потребує серйозної і ретельної 

підготовки.  

Про ділову зустріч потрібно домовлятися заздалегідь. В межах одного 

регіону найбільш доцільно домовлятися за 2-3 дні. Про організацію ділової 

зустрічі можна домовлятися за допомогою електронної пошти, по 

телефону.  

Протоколом передбачаються такі основні моменти домовленості: 

 предмет ділової зустрічі; 

 місце проведення; 

 часові межі; 

 склад делегації; 

 матеріали для обговорення та підсумкові документи зустрічі. 

Предмет ділової зустрічі. Предметом ділової зустрічі є питання, 

проблеми, які потрібно розглянути під час зустрічі. Окрім зустрічей з метою 

вирішення ділових проблем проводяться також протокольні зустрічі, які ще 

називають “візитами ввічливості”, оскільки вони проводяться з метою 

особистого знайомства або виявлення уваги до партнера з певного приводу. 

Місце проведення ділової зустрічі. Місце проведення зустрічі має 

важливе значення для сторін переговорного процесу, адже може стати 

важливим аспектом ефективності зустрічі для однієї або всіх сторін 

переговорів. Існують такі варіанти вибору місця проведення ділових 

зустрічей: на своїй території, на території партнера, на нейтральній 

території і за допомогою засобів комунікації (дистанційно). 

Часові межі. Важливим кроком до успіху ділової зустрічі є 

правильний вибір часу і дня тижня. Потрібно враховувати обставини 

ділового життя,  ділові звички партнерів, години їх оптимальної 

працездатності.  
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Так, деяким людям краще працюється зранку, їх називають 

“жайворонками”, іншим увечері – це “сови”, проміжний тип називають 

“голубами”. За дослідженнями вчених “сови” становлять приблизно 33%, 

“жайворонки” – 17%, а “голуби” – 50% від загальної кількості людей .  

Склад делегації. Переговори між двома представниками проводяться 

дуже рідко. Тому елементом протоколу ділової зустрічі є обумовлення 

складу її учасників. До складу делегації входять: 

 безпосередні учасники переговорів; 

 компетентні консультанти (експерти); 

 допоміжний персонал (перекладачі, стенографісти, водії, секретарі та 

ін.). 

В основі домовленості повинен бути принцип рівної чисельності 

делегацій з обох сторін. Більш чисельна делегація має психологічну 

перевагу. В силу певних обставин може бути відхилення від принципу 

паритетності, але при умові, якщо ви переконаєте у цьому партнерів.  

Переговори тим ефективніші, чим менша кількість їх учасників. Тому, 

якщо необхідно якомога швидше їх провести, треба зменшити чисельний 

склад сторін, тим більше, що нерідко збільшення кількості учасн 

Матеріали для обговорення. Майбутня зустріч чи переговори 

передбачають завчасну підготовку матеріалів. Існують відповідні категорії 

документів, які обговорюються у ході ділових відносин: 

 документи, які відображають позицію учасників зустрічі з широкого 

кола питань і, як правило, містять рекомендації щодо питань, які будуть 

розглядатися; 

 проекти різних угод, протоколів чи договорів, які пропонуються як 

основа для проведення переговорів; 

 проекти резолюцій чи угод про наміри. 

Особливості ведення ділових переговорів 

Переговори є важливою складовою нашого життя, хоча ми над цим не 

задумуємось. Ми постійно про щось домовляємось, спілкуючись, 

намагаємось вирішити ті чи інші питання в сім’ї, в діловій сфері тощо. За 

допомогою переговорів визначають позицію сторін, досягають згоди та 

залагоджують суперечності. 

Переговори – це метод досягнення угоди шляхом ділового спілкування, 

коли обидві сторони мають як спільні, так і протилежні інтереси. 

Структурні елементи переговорів є такими: 

1. Докомунікативний етап: 

- збір інформації; 

- аналіз проблеми; 

- визначення мети і задач; 
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2. Комунікативний етап: 

- представлення сторін; 

- викладення проблем і мети; 

- діалог учасників (уточнення, обговорення, узгодження інтересів); 

3. Посткомунікативний етап: 

- аналіз переговорів. 

Інтереси. В переговорному процесі ми хочемо досягти результату, 

який би відповідав нашим інтересам – того, що ми потребуємо або що 

цінимо. Чим більше ми будемо думати про свої інтереси заздалегідь, тим 

більша ймовірність того, що ми зможемо їх задовольнити. 

Опції. Під опціями розуміються можливі варіанти договору або 

частини можливого договору. Чим більше опцій ми здатні покласти на стіл 

переговорів, ти більша ймовірність того, що там виявиться та, яка зможе 

примирити наші різні інтереси. 

Альтернативи. Гарний результат повинен бути кращим, ніж будь-яка 

альтернатива, наявна за межами столу ведення переговорів. Перед тим, як 

поставити підпис під угодою (або відхилити її), потрібно мати повне 

уявлення про те, що ми в змозі ще зробити. 

Легітимність. Ми не хочемо, щоб з нами поводилися несправедливо, 

не хочуть цього і інші люди. Тому корисно буде знайти зовнішні стандарти, 

які могли би використовуватися як меч для переконання інших, що з ними 

поводяться справедливо, і як щит для захисту себе від неправильної 

поведінки протилежної сторони. 

Комунікація. За рівних умов результат переговорів буде кращим, якщо 

він буде досягнутий уміло, що вимагає гарного двостороннього зв’язку, 

оскільки кожна із сторін переговорів бажає впливати на іншу. Нам 

необхідно заздалегідь продумати те, що ми можемо почути і що нам 

потрібно сказати. 

Взаємовідносини. Гарний результат переговорів приведе до того, що 

наші робочі взаємини скоріше покращаться, ніж погіршаться. Підготовка 

дає можливість врахувати фактор людської взаємодії – подумати про людей 

за переговорним столом. Ми повинні мати принаймні деяке бачення того, як 

налагодити такі стосунки, які полегшують, а не перешкоджають 

досягненню угоди. 

Зобов’язання.Якість результату переговорів оцінюється, крім того, за 

змістом і реальністю обіцянок, які будуть на них дані. Цих зобов’язань, 

вочевидь, буде легше дотриматись, якщо ми продумаємо заздалегідь 

конкретні обіцянки, які реально, з точки зору їх виконання, ми можемо дати 

і чекати від протилежної сторони під час ведення або при завершенні 

переговорів. 



114 
 

Стратегія та тактика переговорів 

З метою досягнення бажаних результатів сторони переговорного 

процесу вибирають відповідні стратегічні та тактичні підходи до ведення 

переговорів. 

Класифікацію стратегічних підходів до ведення переговорів наведено 

на рисунку 8.4.1. 

 
Рис. 8.4.1 - Стратегічні підходи до ведення переговорів 

Прийоми, що мають широке застосування на всіх етапах. 

 Ухиляння – застосовується тоді, коли торкаються питань, небажаних 

для обговорення або коли не хочуть давати партнеру точну інформацію, 

однозначну відповідь. 

 Затягування – застосовується в тих випадках, коли коли хочуть 

затягнути процес переговорів, щоб прояснити ситуацію, отримати більше 

інформації від партнера, додатково вивчити проблему. 

 Вичікування – виявляється у прагненні учасника спочатку вислухати 

думку опонента, щоб потім, залежно від отриманої інформації, 

сформулювати свою позицію. 

 Пакетування – полягає в тому, що для обговорення пропонується не 

одне питання чи пропозиція, а декілька. При цьому вирішуються подвійні 

задачі. В одному випадку в “пакет” об’єднуються привабливі і мало 

прийнятні для партнера пропозиції. Передбачається, що зацікавлений в одній 

чи кількох пропозиціях партнер прийме й невигідні. В іншому випадку 

передбачається так званий розмір поступок, тобто шляхом поступок в 

малозначних пропозиціях домагаються прийняття основних пропозицій. 

 Салямі – означає надання інформації про свої інтереси, оцінки тощо 

дуже маленькими порціями, схожими на тонкі скибочки салямі. 

Використовується прийом для затягування переговорів, необхідності 

вивідати у партнера більше інформації, змусити його “відкрити карти”, щоб 

одержати таким чином перевагу, поле для маневру. 

 Поступове підвищення складності обговорюваних питань - прийом 

застосовується у спільному аналізі проблеми. 

 Поділ проблеми на окремі складові - полягає у відмові від спроб 

вирішувати всю проблему повністю і у виділенні в ній окремих компонентів. 

 Погодження з уже висловленими думками партнера –націлено на 

підкреслення спільності. 
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 Непогодження з висловленнями опонента –протилежний прийом. 

 Ультимативність вимог– використовується, коли одна сторона заявляє 

про свої наміри піти з переговорів, якщо не буде прийнята їх позиція. 

 Висування вимог в останню хвилину – суть цього заходу полягає в тому, 

що наприкінці переговорів, коли тільки залишається підписати контракт, 

один з партнерів висуває нові вимоги. Якщо інша сторона зацікавлена в 

контракті, вона прийме ці вимоги, хоча підписання контракту з цієї причини 

може “зірватися”. Тоді як одна сторона погоджується з висунутими 

вимогами, інша висуває все нові і нові. 

Тактичні прийоми, застосовувані на окремих етапах переговорів  

Етап уточнення позицій 

 Завищення вимог– полягає в тому, щоб включити до обговорюваних 

проблем пункти, які можна потім безболісно зняти. Зробивши вигляд, що це 

є поступка, можна вимагати натомість аналогічних кроків з боку партнера. 

Причому деякі пункти можуть містити явно неприйнятні для партнера 

пропозиції. 

 Розміщення помилкових акцентів у власній позиції – полягає 

внамаганніпродемонструвати партнеру надзвичайну зацікавленість у 

вирішенні якогось питання, яке насправді є другорядним. Іноді це робиться 

для того, щоб знявши це питання з порядку денного, отримати необхідні 

рішення з іншого, більш важливого питання. 

 Відмовчування - застосовується для закриття позиції й полягає у 

створенні невизначеності на першому етапі переговорів. 

 Блеф– надання свідомо помилкової інформації. 

 Відкриття позицій – може здійснюватися за допомогою таких 

тактичних прийомів: пряме відкриття позиції у виступах чи у відповідях на 

питання; відкриття позиції через уточнення позиції партнера. 

Етап обговорення позицій 

Більшість прийомів, застосовуваних на цьому етапі, пов'язано з 

підкресленням розходжень. 

 Вказівка на слабкі сторони позиції опонента. Варіантами реалізації 

прийому можуть бути: вказівка на недостатність повноважень; вказівка на 

нервозність, стан збудження; вказівка на відсутність альтернативних 

варіантів; вказівка на внутрішню суперечливість висловлень; негативні 

оцінки дій без аргументації. 

 Випереджувальна аргументація. Ставиться питання, відповідь на яке 

показує неспроможність позиції опонента. 

 Перекручування позиції опонента, тобто формулювання позиції 

опонента з вигідними для себе перекручуваннями. 
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 Погрози й тиск на опонента з метою домогтися поступок від нього. 

Можуть бути реалізованими у формі: попередження про наслідки, неприємні 

для опонента; вказівки на можливість переривання переговорів; вказівки на 

можливість блокування з іншими; демонстрація сили; висування 

екстремальних вимог; пред'явлення ультиматуму. 

 Пошук спільної зони вирішення. Полягає в тому, щоб, вислухавши 

думку опонента і зіставивши її зі своєю, спробувати знайти спільні моменти. 

Етап узгодження позицій 

 Прийняття пропозицій – згода із запропонованими рішеннями. 

 Вираження згоди з частиною пропозицій. 

 Відхилення пропозиції опонента – прийом, заснований на підкресленні 

розходжень. 

 Унесення явно неприйнятних пропозицій спрямовано на те, щоб, 

одержавши відмову в його прийнятті, потім звинуватити опонента в тому, що 

він зірвав переговори. 

 Вимагання.  Одна зі сторін висуває вимоги, небажані для опонента і 

непотрібні для самого себе. Мета – одержати поступку в обмін на те, що цю 

вимогу буде знято. 

 Вимоги, що зростають. Як тільки супротивник у чомусь поступився, 

відразу висувається нова вимога. 

 Виправдання  непоступливості  посиланням на об'єктивні обставини. 

 Повернення на доробку пропозицій. 

 Повернення до дискусії може бути застосовано в двох випадках: для 

того, щоб уникнути прийняття угод, і якщо для одного З учасників дійсно 

якісь питання залишилися неясними і він знову пропонує їх обговорити. 

 Подвійне тлумачення. Сторони в результаті переговорів уклали угоду. 

При цьому одна з них заклала у формулюванні подвійний зміст, що не було 

помічено опонентом. Потім угода трактується у власних інтересах, без її 

порушення. Зрозуміло, що подібна поведінка може приховувати ймовірність 

виникнення нового конфлікту [2]. 

8.5 Ділові прийоми 

Ділові питання вирішуються не тільки за столом переговорів, але і під 

час прийомів, які є найпоширенішою формою ділового протоколу.  

Прийоми – зібрання запрошених осіб, де гостям пропонують різні 

страви і створюють умови для спілкування, знайомства, ритуальних 

процесів та церемоній, відпочинку. 

Влаштовуються прийоми у зв’язку із завершенням переговорів, 

річницею якої-небудь видатної події, на честь прибулої на фірму делегації 

чи високого гостя, а також у запланованому порядку. Прийоми мають діло-

вий характер, проводяться з метою поглиблення і розширення ділових 
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контактів, продовження переговорів, здобуття нових партнерів, одержання 

необхідної інформації, зондування ґрунту для угод, які можуть бути 

укладені за столом переговорів, для презентації своєї продукції, реклами 

тощо. На прийомах відбувається активний обмін думками, інформацією, 

зав’язуються дружні стосунки, які є дуже важливими в ділових стосунках. 

Прийоми – це інструмент ділових стосунків.  

Питання підготовки та проведення ділових прийомів вимагає завчасної 

і ретельної підготовки. Сторона (особа), що проводить прийом, заздалегідь 

повинна виконати відповідну підготовчу роботу: 

 визначити вид прийому; 

 скласти список запрошених осіб; 

 підготувати і завчасно розіслати запрошення; 

 підготувати приміщення; 

 скласти, якщо необхідно, план розміщення гостей; 

 визначити (скласти) меню, продумати сервіровку столу і порядок 

обслуговування гостей; 

 підготувати тости і промови (на прийомах з розміщенням); 

 скласти схему і порядок проведення прийому, розподілити обов’язки 

між тими, хто готує прийом. 

Запрошення гостей 

Після вибору виду прийому складається список запрошених. Особливу 

увагу при цьому необхідно звернути на те, щоб серед гостей не опинилися 

особи, які ворожо ставляться один до одного або ж дотримуються 

протилежних політичних поглядів.  

У запрошенні прийнято зазначати, хто дає прийом, у зв’язку з чим, де і 

коли проводиться, хто особисто запрошується. Етикет вимагає, щоб 

запрошення були виготовлені на яскравих бланках, а ім’я, прізвище та 

посада запрошених були вписані від руки або набрані на комп’ютері.  

При проведенні прийомів з накритими столами у запрошенні міститься 

прохання дати відповідь. Одержавши таке запрошення, необхідно 

підтвердити свій прихід письмово чи телефоном.  

Зустріч гостей 

Характер зустрічі гостей залежить від місця, де проводиться прийом. 

При підготовці до зустрічі потрібно враховувати шляхи під’їзду, 

паркування і виїзду автомобілів, прикриття при виході з машини у негоду.  

Одягнуті по формі, що відповідає заходу, представники господарів 

зустрічають гостей при вході, направляють їх до гардеробу і пояснюють як 

пройти до аванзали, де їх зустрічають господар (господарі), господиня, 

почесний гість з дружиною. Поблизу знаходяться розпорядник чи 

організатор прийому.  
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Першою на прийомах вітається дружина гостя з господарем, потім з 

господинею, а чоловік (гість) – спочатку з господинею, а потім – з 

господарем. Після вітань з господарями гість робить загальний уклін всім 

присутнім і підходить до своїх близьких знайомих, яких вітає особисто. 

Потрібно переговорити зі всіма знайомими, з ким не буде змоги 

спілкуватись за столом у банкетній залі. 

Види прийомів 

Великого поширення набули такі види прийомів: “сніданок”, “обід”, 

“вечеря”, “шведський стіл”, “фуршет”, “коктейль”, “келих шампанського” 

чи “келих вина”, “чай”. 

До прийомів з розміщенням відносяться такі прийоми як сніданок, 

обід, вечеря, з яких найбільш почесними є  “сніданок”, “обід”, а 

до прийомів без розміщення – “шведський стіл”, “фуршет”, коктейль”, 

“келих шампанського” чи “келих вина”, “чай” та ін. 

До денних прийомів відносяться “сніданок”, “келих шампанського” чи 

“келих вина”. Решта прийомів відносяться до вечірніх. 

8.6 Ділова атрибутика 

Візитівки 

Візитівка – необхідний атрибут дипломатичної практики. Вона також 

широко використовується бізнесменами, політичними діячами, 

журналістами тощо. Нею користуються при встановленні та підтриманні 

контактів і ділових зв’язків з урядовими, дипломатичними, громадськими 

організаціями, іншими зацікавленими особами. Візитівка використовується 

як при безпосередніх контактах, так і для заочної рекомендації її власника. 

Відсутність візитівки може стати перешкодою у встановленні і 

підтримці ділових стосунків. 

Використовуються візитівки в таких випадках: 

 інформування в момент знайомства про себе і свою організацію 

(фірму); 

 інформування про себе осіб, в контактах з якими ви зацікавлені; 

 підтримування контактів з партнерами; 

 вітання зі святом чи іншою подією; 

 вираження подяки, співчуття; 

 супроводження подарунка чи квітів. 

Чітких правил стосовно розмірів візитних карток немає. Але зазвичай  

картки чоловіків трохи більші, ніж у жінок. Розмір сучасних ділових карток 

в середньому 90´50 мм для чоловіків і  80´40 мм – для жінок. Візитівка 

молодої дівчини може бути ще меншою – 70´35 мм. Приклад 

Великобританії інший, там картки жінок більші, ніж у чоловіків.  

 



119 
 

Сувеніри і подарунки в діловій сфері 

При виборі подарунку його вартість ніякого значення не має і залежить 

тільки від ваших можливостей. Але потрібно пам’ятати, що роблячи своєму 

партнеру дорогий подарунок, ви ризикуєте поставити його в скрутне 

становище. З одного боку, він може відчути, що не заслужив його, з іншого 

боку, – змушений  відповідати таким  самим дорогим подарунком, а це може 

не завжди відповідати його бажанню чи можливостям. Не слід обмежуватись 

і дрібними сувенірами, бо у такому випадку ви можете набути репутації 

надмірно ощадливого. Найоптимальнішим подарунком є той, який відповідає 

нахилам і стилю партнера, характеру вашого особистого до нього ставлення.  

Універсальним подарунком вважається книга, яку можна вручити будь-

якій людині і з будь-якого приводу. Потрібно вибрати подарункове, гарно 

оформлене видання, враховуючи інтереси вашого партнера. 

Вибираючи подарунок, потрібно подумати і про вік партнера, якому 

він призначений. Це не означає, що є речі, спеціально призначені для 

молодих та літніх, однак намагайтеся виявити певний такт, щоб не 

поставити в незручне становище літнього чоловіка занадто яскравою 

краваткою, а дівчину – сірою хустиною. 

Не можна дарувати вживані речі, за винятком антикваріату, 

коштовностей, які підносяться тільки в особливих випадках, наприклад, на 

ювілей.  

Хорошим подарунком для клієнтів фірми може бути її продукція, що 

водночас було б рекламою вашого товару і вказувало на шляхи до 

співробітництва. 

Оформляючи подарунок, важливо виявити гарний смак: загорнути його 

в яскравий барвистий папір, перев’язати стрічкою. Можна доповнити свій 

подарунок візитівкою або святковою листівкою, з написаними на них 

дружніми словами. Їх обов’язково потрібно покласти в конверт.  

Ритуал вручення подарунку не менш важливий, ніж подарунок. Від 

нього значною мірою залежить те, який він матиме ефект. Дарувати 

потрібно тактовно, з приємними словами, короткими побажаннями, жартом. 

При цьому не слід його розхвалювати, допитуватися, чи сподобався 

подарунок. 

Багато хто вважає, що залишати на подарунку етикетку з ціною – 

невиховано. Проте спеціалісти з етикету рекомендують її залишати. Цінник 

свідчить про те, що річ нова і є елементом упаковки.  

Приймаючи подарунок, треба пам’ятати, що людина, яка вибирала 

його, хотіла зробити вам приємне. Інша справа – вдалося їй це зробити чи 

ні [12]. 
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