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У наш час особливого значення набувають питання покращення під�
готовки педагогічних кадрів. Виховання і навчання дітей, підготовка
їх до життя в широкому розумінні – одне з найважливіших завдань
сучасної школи. Успішне розв’язання цього завдання, насамперед,
залежить від учителя, оскільки саме через діяльність педагога реалі�
зується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуаль�
ного і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і тех�
ніки, збереження та примноження культурної спадщини. Саме тому
підвищуються вимоги до рівня професійної підготовки майбутнього
спеціаліста. Професійні знання сучасного вчителя мають органічно
поєднувати інформацію про закономірності психічного розвитку ди�
тини, детермінанти її поведінки, діяльності тощо, забезпечуючи ви�
рішення проблем, що повсякчас виникають у навчально�виховному
процесі, і індивідуальний підхід, що можливе лише за умови володін�
ня вчителем комплексом психологічних знань.

Важливу роль у професійному становленні відіграє робота са�
мих студентів. Для того щоб майбутній учитель відповідав вимо�
гам, які висуваються до сучасного фахівця, він має спочатку про�
демонструвати рівень своїх знань як на семестрових, так і на дер�
жавних екзаменах.

Контроль знань – один з основних елементів якості освіти.
Підготовка до екзамену – відповідальний момент у навчальній
діяльності студента вищого навчального закладу, пов’язаний, як
правило, із значними витратами нервової, психічної енергії. Шоб
зменшити психічну напругу студентів, допомогти їм під час під�
готовки до заліків та екзаменів, було створено цей посібник.

При його написанні були використані найбільш відомі підруч�
ники і посібники із загальної психології, зокрема: «Загальна пси�
хологія» (Варій М.Й. – К., 2007), «Загальна психологія» (Макси�
менко С.Д. – К., 2004), «Загальна психологія» (Скрипченко О.В.,
Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. – К., 2002), «Психоло�
гія» (за ред. Ю.Л. Трофімова. – К., 2001) – та окремих російських
видань, передусім: «Общая психология» (Под ред. А.В. Петровско�
го. – М, 1996), «Психология» (Немов Р.С. – М., 2000), «Психоло�
гия» (Под ред. Е.И. Рогова. – М. – Ростов н/Д, 2005).

Посібник містить п’ять розділів і 19 тем, у яких висвітлюють�
ся основні проблеми загальної психології, передбачені навчаль�
ним планом.
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У першому розділі розкривається зміст понять «психологія»,
«психіка», а також висвітлюються такі питання: історія виник�
нення психологічної науки, методи вивчення психічних явищ,
принципи загальної психології та основні завдання, які вона по�
кликана розв’язати, її місце в системі інших наук. У розділі роз�
глянуті питання філогенетичного розвитку психіки, її фізіологічні
механізми та основні прояви, рівні психіки.

Другий розділ присвячений питанням психології особистості,
рушійним силам її розвитку, спрямованості, формуванню самооцін�
ки та рівня домагань. Розглядаються міжособистісні відносини в
групах і колективах, особливості спілкування, зокрема педагогіч�
ного, рівні спілкування, основні питання діяльності: зміст і струк�
тура, інструментальна основа діяльності, основні види діяльності.

У третьому розділі охарактеризовані пізнавальні психічні про�
цеси – відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява та увага
як стан і умова ефективності протікання кожного з цих процесів,
їх види, специфічні та індивідуально�типологічні особливості.

У четвертому розділі висвітлені особливості емоційно�вольо�
вої сфери особистості: емоції, почуття, їх особливості, вищі по�
чуття, основні форми переживання почуттів, особливості волі,
структура вольової дії, вольові риси особистості.

П’ятий розділ розкриває особливості темпераменту, його фі�
зіологічні механізми, зв’язок характеру та темпераменту, струк�
туру характеру, акцентуацію рис характеру, особливості здібнос�
тей, їх види і рівні.

Посібник зручний у користуванні: містить компактно викладе�
ний теоретичний матеріал, спеціально підібрані психологічні задачі,
які дозволяють здійснювати практичну перевірку теоретичних
знань, завдання для самодіагностики, питання для самоконтролю,
які не увійшли до теоретичного комплексу, тести до кожної теми,
ключ до цих завдань, список використаної та рекомендованої літе�
ратури, завдання до екзамену, словник психологічних термінів.

Він призначений для студентів непсихологічних спеціальностей,
для всіх, хто вивчає психологію в межах обов’язкової програми вищої
освіти, а також може стати в нагоді студентам, які навчаються за
кредитно�модульною та дистанційною системами навчання.

Окремі питання («Міжособистісні відносини в групах», «Спіл�
кування в діяльності вчителя») розглядаються автором як між�
предметні зв’язки з іншими галузями психологічних знань, які
студенти опановують в подальшому згідно з навчальним планом
(зокрема, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія).



9

Ð î ç ä ³ ë  I

ÂÑÒÓÏ

ÄÎ ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯



10

Ò å ì à  1

Ïñèõîëîã³ÿ ÿê íàóêà.
Ïðåäìåò ïñèõîëîã³¿

  Предмет і завдання психології    Основні принципи психології   Ос�
новні етапи історії психології    Внесок вітчизняної школи психоло�
гів у розвиток психологічної науки    Основні психологічні теорії в
західній психології (фрейдизм, біхевіоризм, гештальтпсихологія, гу�
маністична психологія)   Структура сучасної психології    Взаємо�

зв’язок психології з іншими науками

1.1. Ïðåäìåò ³ çàâäàííÿ ïñèõîëîã³¿

Психологія – одна з наук про людину, її життя та діяльність. Як
наука вона одночасно і стародавня, і молода. Перші спроби зрозу�
міти таємниці людської душі належать до середини першого ти�
сячоліття до нашої ери, але точною експериментальною наукою
вона стала порівняно недавно.

Важливу роль у розвитку психології як самостійної науки ві�
діграло створення В. Вундтом у 1879 році у Німеччині, у Лейпціг�
ському університеті, першої у світі лабораторії експерименталь�
ної психології, що і стало датою народження науки. Пізніше ла�
бораторія перетворилася на вундтівський інститут, де сформува�
лася міжнародна школа підготовки професійних психологів.

Кожна наука має свій предмет, яким можуть бути природні
або суспільні явища, що вивчаються нею. Предметом психології є
об’єктивні закони психічної діяльності, її виникнення і розвит�
ку, формування психічних властивостей людини. Отже, психоло�
гія – це наука про закономірності формування і розвитку психіки
як особливої форми життєдіяльності.

Слово «психологія» походить від грец. psiche – душа і «логос»
– учення. Тобто психологія – вчення про душу, наука про душу. У
сучасній психологічній науці замість поняття «душа» викорис�
товується поняття «психіка». Психіка – це властивість високо�
організованої матерії, яка полягає в суб’єктивному відображенні
об’єктивного світу.
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Високоорганізована матерія – це нервова система загалом і
особливо вищий відділ головного мозку – кора великих півкуль.
Психіка виникла і розвинулась у процесі біологічної еволюції
живих істот разом із розвитком нервової системи, яка регулює
взаємовідносини організму із середовищем. Людська психіка –
продукт не тільки біологічного, але й суспільно�історичного роз�
витку. Суспільно�трудова практика обумовила розвиток свідомих
форм психіки, властивих тільки людині.

Однією з фундаментальних функцій психіки є пристосуван�
ня до мінливого середовища та обставин життя, які також є до�
сить динамічними. Через швидкі зміни умов існування їх не мож�
на передбачити заздалегідь, проте психіка здійснює відображен�
ня та пристосування до цих умов. Вона й виникла як засіб вижи�
вання організмів у неоднорідному, мінливому середовищі.

Психологічна наука покликана розв’язати низку завдань. Од�
ним із головних її завдань є створення фундаментальної теорії
психіки. Подальшого вивчення потребують такі проблеми:

� відпрацювання й уточнення категоріального апарату;
� з’ясування об’єктивних зв’язків соціальних і природних вла�

стивостей людини, співвідношення біологічних і соціальних
детермінант у її розвитку;

� з’ясування законів процесів психічного відображення, його ди�
наміки та механізмів;

� роль спілкування в формуванні та розвитку форм і рівнів пси�
хічного відображення;

� розроблення психологічної теорії діяльності;
� будова й особливості спільної діяльності;
� вплив діяльності на розвиток психічного складу особистості в

цілому;
� взаємовідношення потреб індивіда й потреб суспільства;
� структура й динаміка процесів спілкування;
� структура особистості, динаміка її потреб, мотивів, здібностей,

суб’єктивних ставлень (Ломов, 1984).

1.2. Îñíîâí³ ïðèíöèïè ïñèõîëîã³¿

Отримання наукових знань про такий складний феномен, яким є
психіка, значною мірою залежить від підходу дослідника до об’�
єкта пізнання. Цей підхід визначається системою методологічних
засад, або принципів. Традиційно виокремлюють такі принципи:

� принцип детермінізму (причинної зумовленості). Сутність
його полягає в тому, що все в природі породжується дією



12

матеріальних причин і законів. Він розкриває причини виник�
нення психіки у філогенезі та онтогенезі, закономірну обумо�
вленість психічних явищ, психічної діяльності та психічних
властивостей людини. Принцип детермінізму має велике зна�
чення не лише для пізнання психіки й розроблення психоло�
гічної теорії, але й для пошуків шляхів передбачення, вихо�
вання психічних властивостей людини, керування ними;

� принцип відображення, згідно з яким усі психічні функції за
своєю природою є відображувальними. Психічне відображен�
ня має сигнальний характер. Воно випереджає фізичний кон�
такт суб’єкта з об’єктом, попереджаючи суб’єкт, сигналізую�
чи про значущі для нього об’єкти;

� принцип єдності психіки та діяльності. За цим принципом
психіка і діяльність не тотожні, але й не протилежні одна од�
ній. Вони утворюють єдність, в якій психіка є внутрішнім, іде�
альним планом діяльності. Принцип єдності психіки та діяль�
ності дає змогу вивчати «таємниці» психіки через процеси і
продукти діяльності та поведінку людини, розкриваючи об’�
єктивні закономірності внутрішніх психічних явищ. Про вну�
трішнє психічне життя людини ми дізнаємось за зовнішніми
його проявами: діями, мовленням, виразними рухами тощо;

� генетичний (історичний) принцип, згідно з яким при вивченні
психіки з’ясовується, як вона виникла, як розвивається і змі�
нюється під впливом оточення, під впливом власної діяльності
людини;

� принцип розвитку психіки в діяльності означає, що психіка
може бути правильно зрозуміла й адекватно пояснена, якщо
вона розглядається як продукт розвитку й результат діяль�
ності. Наприклад, дитина має задатки до малювання. Якщо їх
не розвивати, то не розвинуться й здібності до малювання, тоб�
то здібності розвиваються тільки в процесі конкретної діяль�
ності;

� принцип індивідуального підходу – важливий принцип психо�
логії й педагогіки. Він означає, що в навчально�виховній ро�
боті з учнями відбувається врахування індивідуальних особ�
ливостей кожного учня й своєрідності попереднього досвіду.
Індивідуальний підхід створює сприятливі умови для форму�
вання здібностей дитини, сприяє ефективності педагогічних
впливів на неї.

Принципи психології використовуються у взаємозв’язку для
пояснення будь�яких психічних явищ та в процесі наукового пі�
знання.
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