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Сучасна інформаційна база із загальної психології є досить наси�
ченою (Варій М. Й. Загальна психологія / М. Й. Варій. – К., 2007;
Максименко С. Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко. – К.,
2004; Скрипченко О. В. Загальна психологія / О. В. Скрипченко,
Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. – К., 2005; Корольчук М. С.
Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / М. С. Король�
чук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. – К., 2005), однак вона по�
требує постійної модернізації в умовах впливу глобальних соціа�
льних чинників. Наприклад, інтеграції світового психологічного
знання, а також спланованих, прогнозованих чи навіть ситуатив�
них трансформацій у системі освіти. Як наслідок, українська си�
стема освіти має бути зорієнтована на роль постійної і важливої
складової світового освітнього простору. Хотілося б, щоб без на�
ших досягнень такий простір був би неможливим. Закономірно,
що в українських вищих навчальних закладах відбувається інте�
нсивний пошук нових форм начально�методичного забезпечення
освітнього процесу, зокрема і в Глухівському національному пе�
дагогічному університеті.

Уже декларативним є твердження, що якісне навчання сучас�
ного фахівця не може обмежуватися тільки засвоєнням теоретич�
них знань, оскільки професійна підготовка повинна формувати
практичні уміння й навички. Щоденно вчителі повинні розв’язу�
вати педагогічні ситуації, кожна з яких має психологічну основу,
а отже, вимагає психологічних знань. Без психологічної культу�
ри і психологічної освіти вчитель, витрачаючи багато зусиль, не
завжди отримує позитивні результати.

Отже, у цьому посібнику ми прагнемо репрезентувати техно�
логію підготовки такого фахівця з урахуванням найбільш відо�
мої інформації із загальної психології та власного авторського
досвіду, який уже апробований у попередньому виданні (Загаль�
на психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях. – Суми,
2009). Його зміст передбачає самостійну роботу студентів з



9

підручником та обов’язковою літературою, на чому особливо ак�
центуємо увагу, ознайомлення з фрагментами сучасної експери�
ментальної психології та психологічними приладами, практичне
оволодіння фіксованими методами психологічного дослідження
(експеримент, тест, анкета). Можна припустити, що такі вимоги
до змісту передбачають органічне поєднання теоретико�методоло�
гічних засад загальної психології і практично�лабораторних за�
нять (практикуму), призначеного для цілісного вивчення особис�
тості та самопізнання.

Посібник складається з трьох модулів, п’яти розділів і дев’ят�
надцяти тем, кожна з яких містить такі структурні компоненти:

� теоретичну частину, у якій подаються основні поняття, роз�
кривається зміст теми;

� завдання для тематичного контролю та самоконтролю;
� психологічні задачі;
� лабораторні роботи.

Наприкінці посібнику наведено ключ до тестових завдань, спи�
сок використаної та рекомендованої літератури, питання до екза�
мену, словник психологічних термінів.

При його написанні були використані найбільш відомі підру�
чники і посібники із загальної психології, зокрема: Варій М. Й.
Загальна психологія / М. Й. Варій. – К., 2007; Максименко С. Д.
Загальна психологія / С. Д. Максименко. – К., 2004; Скрипченко
О. В. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,
З. В. Огороднійчук. – К., 2005; Трофімов Ю. Л. Психологія /
Ю. Л. Трофімов. – К., 2001; Практикум з психології : навчальний
посібник / за заг. ред. Г. Г. Бикової. – Л., 1975; Корольчук М. С.
Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / М. С. Король�
чук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. – К., 2005, та окремі ро�
сійські видання, передусім: Психология / под ред. Р. С. Немова. –
М., 2000; Психология / под ред. Е. И. Рогова. – М. – Ростов н/Д,
2005; Головей Л. А. Практикум по возрастной психологи /
Л. А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб., 2001; Психологические
практикумы. Внимание. Память : учебно�методическое пособие /
сост. Л. И. Дементий, Н. В. Лейфрид. – Омск, 2003; Психологи�
ческий практикум. Мышление и речь : учебно�методическое по�
собие / сост. А. А. Маленов, А. Ю. Маленова. – Омск, 2005; Пси�
хологический практикум. Ощущение. Восприятие. Представле�
ние : учебно�методическое пособие / сост. А. В. Генералова,
О. Ю. Гроголева. – Омск, 2003; Фетискин Н. П. Социально�пси�
хологическая диагностика развития личности и малых групп /
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Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М., 2002,
Истратова О. Н. Справочник психолога средней школы / О. Н. Ис�
тратова, Т. В. Эксакусто. – Ростов на/Д, 2006; Никандров В. В.
Экспериментальная психология / В. В. Никандров. – М., 2003.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих пе�
дагогічних навчальних закладів, які навчаються за традиційни�
ми системами, а також за кредитно�модульною системою навчаль�
ного процесу чи дистанційно.

Будемо вдячні за відгуки й побажання викладачів і студентів,
які користуватимуться цією книгою.

Автори висловлюють щиру подяку Валерію Миколайовичу
Поліщуку, доценту, кандидату психологічних наук, професору
кафедри психології, завідувачу кафедри психології Глухівського
національного педагогічного університету ім. Олександра Довже�
нка за критичні зауваження й слушні поради.
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Дійсно, настає час,
коли дух має бути освіченим

і радіти від істинності пізнання,
незважаючи на всі труднощі,

які перешкоджають повноцінній
діяльності вчителя.

М.К. Реріх
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1.1. Предмет і завдання психології.
1.2. Основні принципи психології.
1.3. Структура сучасної психології.
1.4. Взаємозв’язок психології з іншими науками.
1.5. Основні етапи історії психології.
1.6. Внесок вітчизняної школи психологів у розвиток психоло�

гічної науки.
1.7. Основні психологічні теорії в західній психології (фрейдизм,

біхевіоризм, гештальтпсихологія, гуманістична психологія).
1.8. Розвиток психологічної думки в Україні.

Основні поняття: анімізм, біхевіоризм, високоорганізована
матерія, вікова психологія, гештальтпсихологія, гуманістична
психологія, детермінізм, загальна психологія, когнітивна психо�
логія, об’єкт, педагогічна психологія, психіка, психоаналіз, пси�
хологія, психологія свідомості, принцип, принцип відображення,
принцип детермінізму, принцип єдності психіки та діяльності,
принцип індивідуального підходу, принцип розвитку психіки в
діяльності, соціальна психологія, суб’єкт, установка.

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�

Ð î ç ä ³ ë  1

Ïñèõîëîã³ÿ ÿê íàóêà ³ íàâ÷àëüíèé
ïðåäìåò
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сячоліття до нашої ери, але точною експериментальною наукою
психологія стала порівняно недавно.

Важливу роль у розвитку психології як самостійної науки
відіграло створення В. Вундтом у 1879 році у Лейпцизькому
університеті (Німеччина) першої у світі лабораторії експериме�
нтальної психології, що й стало датою народження науки. Піз�
ніше лабораторія перетворилася на вундтівський інститут, де
сформувалася міжнародна школа підготовки професійних пси�
хологів.

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.

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, а й суспільно�історичного розви�
тку. 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;
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� з’ясування законів процесів психічного відображення, його ди�
наміки та механізмів;

� роль спілкування у 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 розрізняють такі принципи:

� принцип детермінізму (причинної зумовленості). Сутність
його полягає в тому, що все в природі породжується дією мате�
ріальних причин і законів. Він розкриває причини виникнен�
ня психіки у філогенезі та онтогенезі, закономірну обумовле�
ність психічних явищ, психічної діяльності та психічних вла�
стивостей людини. Принцип детермінізму має велике значен�
ня не лише для пізнання психіки й розроблення психологіч�
ної теорії, а й для пошуків шляхів передбачення, виховання
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’єкта, сигналізу�
ючи 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, у якій психіка є внутрішнім,
ідеальним планом діяльності. Принцип єдності психіки та ді�
яльності дає змогу вивчати «таємниці» психіки через проце�
си і продукти діяльності та поведінку людини, розкриваючи
об’єктивні закономірності внутрішніх психічних явищ. Про
внутрішнє психічне життя людини ми дізнаємося за зовніш�
німи його проявами: діями, мовленням, виразними рухами
тощо;
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� генетичний (історичний) принцип, згідно з яким при вивченні
психіки з’ясовується, як вона виникла, як розвивається і змі�
нюється під впливом оточення, власної діяльності людини;

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

� принцип індивідуального підходу – важливий принцип психо�
логії й педагогіки. Він означає, що в навчально�виховній ро�
боті з учнями слід враховувати індивідуальні особливості кож�
ного учня й своєрідність попереднього досвіду. Індивідуаль�
ний підхід створює сприятливі умови для формування здібно�
стей 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.

1.3. Ñòðóêòóðà ñó÷àñíî¿ ïñèõîëîã³¿

Сучасна психологія є досить розгалуженою системою наукових
дисциплін, пов’язаних із різноманітними сферами суспільної
практики. Існують різні підходи до класифікації психологічних
наук. Досить інформативною є класифікація, яка ґрунтується на
принципі розвитку психіки в діяльності. При цьому розрізняють
три галузі психологічних дисциплін.

Перша з них об’єднує психологічні науки, які вивчають пси�
хологічні проблеми конкретних видів людської діяльності. До
них, наприклад, належать:

� психологія праці, яка вивчає психологічні особливості трудо�
вої діяльності людини, психологічні аспекти наукової органі�
зації праці;

� інженерна психологія, у межах якої вивчаються процеси й за�
соби інформаційної взаємодії між людиною та машиною;

� педагогічна психологія, яка вивчає психологічні закономір�
ності навчання та виховання людини;

� медична психологія, предметом вивчення якої є психологічні
аспекти діяльності лікаря і поведінки хворого;

� військова психологія, яка досліджує поведінку людини в спе�
цифічних умовах військової діяльності;

� психологія торгівлі, у межах якої вивчаються психологічні
чинники запиту, реклами, обслуговування клієнтів тощо.
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