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Наразі значно посилилося піклування про професійну підготовку психоG
логів. Практично в кожному університеті (класичному, педагогічному), в
інших вищих навчальних закладах гуманітарного профілю здійснюється
підготовка за цією спеціальністю. Навчання відбувається на основі учбових
планів, які в тій чи іншій мірі забезпечені належними підручниками і наG
вчальними посібниками.

Як і багато інших навчальних дисциплін для студентівGпсихологів, предG
мет «Загальна психологія» не забезпечений державними навчальними проG

грамами, затвердженими міністерством освіти. Такі програми створюються
у кожному ВНЗ окремо і відображають у значній мірі традиційноGсуб’єктивG
не, індивідуальне бачення призначення, суті і змісту цього курсу.

На наш погляд, роль курсу «Загальна психологія» полягає у відображенні
базових теоретикоGметодологічних категорій – психіка, свідомість, осоG
бистість, діяльність. Ці категорії покликані бути засадою при створенні майG
бутнім фахівцем вихідного теоретичного концепту, який дозволяв би йому
якісно вирішувати професійні завдання.

Ні у кого не викликає сумніву, що вихідні концептуальні положення про
функції професії є вирішальними при створенні змісту програм і підручників.
Отже, підручник (у нашому випадку підручник «Загальна психологія») поG
винен бути орієнтованим не на широке коло «користувачів», а адресуватися
здобувачам професії за конкретним напрямом. Значущість цього курсу тим
більше посилюється, якщо прийняти до уваги зміщення акцентів з теоре&
тичності академічної психології на прагматизм практичної психології в
умовах «методологічного плюралізму».

У зв’язку з викладеним ми поставили перед собою завдання скласти довG
ідник, який за формою відповідав би програмі навчального курсу «Загальна
психологія», а за змістом – довіднику, в якому були б зібрані поняття, що
розкривають положення програми [1, 2].

Створення такого довідника ґрунтувалося на принципах: 1) програм&
ності – в зміст довідника були включені поняття, що визначають зміст наG
вчальної програми; 2) концептуальності – зміст програмного розділу і,
отже, всього довідника надано у вигляді послідовності смислових блоків (конG
цептів); 3) послідовності – розташування дефініцій і розгорнутих харакG
теристик понять є відтворенням суті програмного питання, що розглядаєтьG
ся; 4) суб’єктності – зміст довідника є вихідною основою для створення
власного тексту за кожним концептом, системою концептів, питанням і теG
мою в цілому; 5) усвідомленості – зміст є не просто об’єктом мнемічної
діяльності, а включається в систему дій з осмислення матеріалу програмних
тем; 6) візуалізації – смислова єдність (концепт) забезпечує візуалізацію
змістовного простору даного програмного питання.

Смислові єдності подано у довіднику за принципом збільшення деталізації
концепту. Спочатку подається смислова пара «логічний суб’єкт – логічний
предикат». Наприклад, «Рефлекторність психіки = вища нервова діяльність»).
Потім наводяться дефініції понять із довідкової літератури. Завершується смисG
ловий блок текстом відповідної статті із психологічних словників.

Таке розташування матеріалу дозволяє використовувати смислові пари
як ключові слова при запам’ятовуванні змісту, наведеного у дефініціях та
текстах довідникових статей, і які у своїй сукупності утворюють зміст відпоG
відного програмного питання.

Запозичені із різних довідникових видань тексти уможливлюють зручне
та одночасне користування ними при опрацюванні потрібного питання. ОсG
кільки до зазначених словників включені статті, авторами яких є провідні
фахівці з відповідних проблем, остільки це дає можливість отримувати теоG
ретичний огляд з кваліфікованим позначенням основних тенденцій у наукоG
вих трактуваннях.
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Теми «Предмет психології», «Завдання і методи психології», «Розвиток психG
іки в еволюції тварин і становленні людини», «Діяльність», «Спілкування», «КоG
лектив», «Особистість» утворюють концептуальний простір, який дає можливість
схарактеризувати вихідні засади загальної психології, а саме G вказати на зовнішні
чинники, що спонукають індивіда до активності і тим самим слугують його розG
витку: діяльність (суб’єктGоб’єктні відношення), спілкування, колектив
(суб’єктGсуб’єктні відносини). Внутрішні чинники відтворюються у категоріях
психіки, свідомості (інтрасуб’єктні відношення). Центральною категорією
загальної психології, в якій одночасно присутнє і суб’єктне (інтернальне, сутнG
існе, інтрасуб’єктні відношення) і поведінкове (екстернальне, буттєве, діяльніG
сне, інтерсуб’єктні взаємовідносини), є категорія особистості.

Основний пафос теми «Предмет психології» полягає у відображенні проG
цесу розвитку уявлень про сутність та природу психічного (до речі, цей проG
цес є актуальним і понині). У цьому аспекті на особливу увагу заслуговують
дані щодо періодизації загальної вітчизняної психології, етапів розвитку псиG
хології. Кожний теоретичний напрям за можливістю супроводжується доG
данням біографічних зведень про особу його засновника.

У першій темі подано також два традиційних питання «Мозок і психіка»
та «Психіка і свідомість». Розгляд цих питань є основою для формування теG
оретичного концепту, що належить до тріади «мозок – психіка – свідомість»,
і, отже, слугує основою для формування відповідного погляду на психофізіоG
логічну (психофізичну) проблему.

Тема «Завдання і методи психології» містить загальну характеристику псиG
хології, її зв’язків із суміжними науками. Ця характеристика доповнена відоG
мостями про її роль у визначенні рушійних сил та закономірностей психічноG
го розвитку, соціалізації, механізмів розвитку особистості тощо. Наведено
інформацію про напрями у сучасній зарубіжній психології (біхевіоризм, геG
нетична психологія, гештальтпсихологія, гормічна психологія, психоаналіз,
неофройдизм, аналітична, індивідуальна психологія, гуманістична психолоG
гія, розуміюча психологія). Тема закінчується розглядом питання про метоG
дологічні принципи та методи психології.

Розгляд теми «Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини»
має висвітлити ідею філогенезу стосовно розвитку механізмів життєзабезG
печення (біологічне, фізіологічне, психічне віддзеркалення та саморегуляція)
в її сполученні з ідеєю антропогенезу. Основним наголосом даної теми є
ідея розвитку головного мозку, ускладнення його будови та функцій в залежG
ності від ускладнення середовищних умов існування.

Тема «Діяльність» окрім загальних відомостей, які традиційно викладаG
ються у підручниках, містить такі статті, як «Діяльність як методологічна
проблема психології», «Діяльнісний підхід у психології», «Провідна діяльність».
Розгляд питання про дію як одиницю діяльності доповнено статтями «ЗадаG
ча» (характеризується єдністю мети і умов її досягнення), «Орієнтовна осноG
ва дії», «Орієнтовна діяльність», «Психічна регуляція рухів», «Координація
рухів», «Функціональна система» тощо. Походження психічної діяльності
викладено через звертання до поняття інтеріоризації і теорії поетапного форG
мування розумових дій. Питання про розвиток діяльності розглядається
відповідно до традиції трактувати діяльність як сукупність навичок.

У темах «Спілкування» та «Колектив», що належать до соціальноGпсихоG
логічної проблематики, ми зробили наголос на деталізації тих аспектів, які у
підручниках розглядаються не завжди (див. статті «Самоствердження»,
«Спілкування педагогічне», «Наслідування», «Вчинок», «Дружба», «Атракція»,
«Соціальна ідентичність» тощо).

Тема «Особистість» починається статтею, в якій зазначено чинники та фази
розвитку особистості, підходи до її пізнання. В ній також наведені роздуми
фахівців різних галузей про феномен особистості. Детально подано відомості
про теорії особистості та її структуру в українській, радянській та зарубіжній
психології. Особлива увага приділяється питанням про методи дослідження
особистості, активність особистості, її спрямованості (див. статті «СпрямоG
ваність особистості», «Переконання», «Світогляд особистості», «Соціальна усG
тановка», «Атитюд»), самосвідомості (статті «Самосвідомість», «Самооцінка»,
«ЯGконцепція»). Достатньо проінформовано про проблеми психологічного заG
хисту.

Основний наголос теми «Увага» (розділ «Психічні процеси) полягає у відобG
раженні цього процесу як суб’єктного механізму саморегуляції. Це означає,
що увага є не тільки «зосередженість діяльності суб’єкта», «спрямованість і
зосередженість психічної діяльності», «внутрішній контроль». У цій темі нагоG
лошується зв’язок уваги з активністю суб’єкта, яка має відповідну філогенеG
тичну «передісторію» і відповідний еволюційний фізіологічний базис.

Тема «Відчуття», яка є найбільш дослідженою у загальній психології, розG
кривається у довіднику шляхом звернення до «історії питання» (див. ПсихоG
фізика, Психофізична модель теорії виявлення сигналу, Суб’єктивний ідеG
алізм, Махізм, Закон специфічних енергій, Еволюція, Теорія віддзеркаленG
ня). У даному розділі наголошується рефлекторний характер відчуття і наG
водяться відомості про будову, функції і взаємодію аналізаторів. Питання
про структуру аналізатора розкривається за допомогою таких понять, як
рецептор (див. Рецепція, Рецептивне поле, Детектор, НейрониGдетектори),
провідні шляхи, кіркова частина (див. Мозок). Розгляду питання про клаG
сифікацію відчуттів (за Ч.С.Шеррінгтоном) передують відомості про органи
чуття (див. Зір, Слух, Нюх, Смак тощо), зорові, слухові, нюхові і т. ін. відчутG
тя, больові, кінестезичні, м’язові відчуття.

Питання про властивості відчуттів (якість, інтенсивність, тривалість, проG
сторова локалізація) містить відомості про поняття «якість» (див.), психоG
фізичні закони (див. закон Фехнера, Стівенса, Вебера, Бугера – Вебера,
Вебера – Фехнера). Сутність поняття «чутливість» деталізується наведенням
довідкових статей «Чутливість», «Вібраційна чутливість», «Тактильна чутG
ливість», «Протопатична чутливість», «Температурна чутливість». Зміст поG
няття «Поріг відчуття» відображено у статтях «Поріг сенсорний», «АбсолютG
ний поріг», «Диференційний поріг», «Нижній поріг», «Термінальний поріг»,
«Порогові теорії», «Порогова теорія Фехнера», «Класична теорія безперервG
ності сенсорного ряду». Наведено характеристику методів для дослідження
порогових явищ (див. Постійних подразників метод, Мінімальних змін меG
тод, Середньої помилки метод). Явища адаптації схарактеризовано у статG
тях «Адаптація», «Адаптація сенсорна», «Адаптація зорова», «Адаптація слуG
хова».
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Теми «Предмет психології», «Завдання і методи психології», «Розвиток психG
іки в еволюції тварин і становленні людини», «Діяльність», «Спілкування», «КоG
лектив», «Особистість» утворюють концептуальний простір, який дає можливість
схарактеризувати вихідні засади загальної психології, а саме G вказати на зовнішні
чинники, що спонукають індивіда до активності і тим самим слугують його розG
витку: діяльність (суб’єктGоб’єктні відношення), спілкування, колектив
(суб’єктGсуб’єктні відносини). Внутрішні чинники відтворюються у категоріях
психіки, свідомості (інтрасуб’єктні відношення). Центральною категорією
загальної психології, в якій одночасно присутнє і суб’єктне (інтернальне, сутнG
існе, інтрасуб’єктні відношення) і поведінкове (екстернальне, буттєве, діяльніG
сне, інтерсуб’єктні взаємовідносини), є категорія особистості.

Основний пафос теми «Предмет психології» полягає у відображенні проG
цесу розвитку уявлень про сутність та природу психічного (до речі, цей проG
цес є актуальним і понині). У цьому аспекті на особливу увагу заслуговують
дані щодо періодизації загальної вітчизняної психології, етапів розвитку псиG
хології. Кожний теоретичний напрям за можливістю супроводжується доG
данням біографічних зведень про особу його засновника.

У першій темі подано також два традиційних питання «Мозок і психіка»
та «Психіка і свідомість». Розгляд цих питань є основою для формування теG
оретичного концепту, що належить до тріади «мозок – психіка – свідомість»,
і, отже, слугує основою для формування відповідного погляду на психофізіоG
логічну (психофізичну) проблему.

Тема «Завдання і методи психології» містить загальну характеристику псиG
хології, її зв’язків із суміжними науками. Ця характеристика доповнена відоG
мостями про її роль у визначенні рушійних сил та закономірностей психічноG
го розвитку, соціалізації, механізмів розвитку особистості тощо. Наведено
інформацію про напрями у сучасній зарубіжній психології (біхевіоризм, геG
нетична психологія, гештальтпсихологія, гормічна психологія, психоаналіз,
неофройдизм, аналітична, індивідуальна психологія, гуманістична психолоG
гія, розуміюча психологія). Тема закінчується розглядом питання про метоG
дологічні принципи та методи психології.

Розгляд теми «Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини»
має висвітлити ідею філогенезу стосовно розвитку механізмів життєзабезG
печення (біологічне, фізіологічне, психічне віддзеркалення та саморегуляція)
в її сполученні з ідеєю антропогенезу. Основним наголосом даної теми є
ідея розвитку головного мозку, ускладнення його будови та функцій в залежG
ності від ускладнення середовищних умов існування.

Тема «Діяльність» окрім загальних відомостей, які традиційно викладаG
ються у підручниках, містить такі статті, як «Діяльність як методологічна
проблема психології», «Діяльнісний підхід у психології», «Провідна діяльність».
Розгляд питання про дію як одиницю діяльності доповнено статтями «ЗадаG
ча» (характеризується єдністю мети і умов її досягнення), «Орієнтовна осноG
ва дії», «Орієнтовна діяльність», «Психічна регуляція рухів», «Координація
рухів», «Функціональна система» тощо. Походження психічної діяльності
викладено через звертання до поняття інтеріоризації і теорії поетапного форG
мування розумових дій. Питання про розвиток діяльності розглядається
відповідно до традиції трактувати діяльність як сукупність навичок.

У темах «Спілкування» та «Колектив», що належать до соціальноGпсихоG
логічної проблематики, ми зробили наголос на деталізації тих аспектів, які у
підручниках розглядаються не завжди (див. статті «Самоствердження»,
«Спілкування педагогічне», «Наслідування», «Вчинок», «Дружба», «Атракція»,
«Соціальна ідентичність» тощо).

Тема «Особистість» починається статтею, в якій зазначено чинники та фази
розвитку особистості, підходи до її пізнання. В ній також наведені роздуми
фахівців різних галузей про феномен особистості. Детально подано відомості
про теорії особистості та її структуру в українській, радянській та зарубіжній
психології. Особлива увага приділяється питанням про методи дослідження
особистості, активність особистості, її спрямованості (див. статті «СпрямоG
ваність особистості», «Переконання», «Світогляд особистості», «Соціальна усG
тановка», «Атитюд»), самосвідомості (статті «Самосвідомість», «Самооцінка»,
«ЯGконцепція»). Достатньо проінформовано про проблеми психологічного заG
хисту.

Основний наголос теми «Увага» (розділ «Психічні процеси) полягає у відобG
раженні цього процесу як суб’єктного механізму саморегуляції. Це означає,
що увага є не тільки «зосередженість діяльності суб’єкта», «спрямованість і
зосередженість психічної діяльності», «внутрішній контроль». У цій темі нагоG
лошується зв’язок уваги з активністю суб’єкта, яка має відповідну філогенеG
тичну «передісторію» і відповідний еволюційний фізіологічний базис.

Тема «Відчуття», яка є найбільш дослідженою у загальній психології, розG
кривається у довіднику шляхом звернення до «історії питання» (див. ПсихоG
фізика, Психофізична модель теорії виявлення сигналу, Суб’єктивний ідеG
алізм, Махізм, Закон специфічних енергій, Еволюція, Теорія віддзеркаленG
ня). У даному розділі наголошується рефлекторний характер відчуття і наG
водяться відомості про будову, функції і взаємодію аналізаторів. Питання
про структуру аналізатора розкривається за допомогою таких понять, як
рецептор (див. Рецепція, Рецептивне поле, Детектор, НейрониGдетектори),
провідні шляхи, кіркова частина (див. Мозок). Розгляду питання про клаG
сифікацію відчуттів (за Ч.С.Шеррінгтоном) передують відомості про органи
чуття (див. Зір, Слух, Нюх, Смак тощо), зорові, слухові, нюхові і т. ін. відчутG
тя, больові, кінестезичні, м’язові відчуття.

Питання про властивості відчуттів (якість, інтенсивність, тривалість, проG
сторова локалізація) містить відомості про поняття «якість» (див.), психоG
фізичні закони (див. закон Фехнера, Стівенса, Вебера, Бугера – Вебера,
Вебера – Фехнера). Сутність поняття «чутливість» деталізується наведенням
довідкових статей «Чутливість», «Вібраційна чутливість», «Тактильна чутG
ливість», «Протопатична чутливість», «Температурна чутливість». Зміст поG
няття «Поріг відчуття» відображено у статтях «Поріг сенсорний», «АбсолютG
ний поріг», «Диференційний поріг», «Нижній поріг», «Термінальний поріг»,
«Порогові теорії», «Порогова теорія Фехнера», «Класична теорія безперервG
ності сенсорного ряду». Наведено характеристику методів для дослідження
порогових явищ (див. Постійних подразників метод, Мінімальних змін меG
тод, Середньої помилки метод). Явища адаптації схарактеризовано у статG
тях «Адаптація», «Адаптація сенсорна», «Адаптація зорова», «Адаптація слуG
хова».
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 Довідкові статті до теми «Сприйняття» були покликані до висвітлення ідеї
про цілісний характер віддзеркалення дійсності за допомогою цього психічG
ного процесу. На нашу думку, загальна характеристика сприйняття можлиG
ва шляхом використання таких статей, як «Категоризація», «Образ», «Образ
світу», «Пізнання», «Прийняття рішення», «Час реакції», «Модальність».

Розгляд питання про види (див. Зір, Слух, Дотик, Дотик активний, паG
сивний, бімануальний, мономануальний, інструментальний) та властивості
сприйняття (див. Предметні сприйняття, Цілісність сприйняття, КонG
стантність сприйняття, Категоріальність сприйняття) досить традиційний.

Сприйняття є активний і, отже, суб’єктний процес віддзеркалення, в
якому невід’ємною складовою є кінестезія (див. Рухи очей, Дивергенція,
Конвергенція очей, Саккадичні рухи). Структурною одиницею сприйняття є
перцептивна дія (див. Перцептивні дії).

Виклад відомостей про сприйняття простору та часу має відповідні посиG
лання на довідкові статті щодо змісту понять „простір” та „час” (див. Простір
і час, Час). Вказується на відповідні механізми сприйняття простору (див.
Вестибулярна система, Бінокулярний зір, Стереопсис, Глибинний зір, АкоG
модація, Конвергенція) та часу (див. Збудження, Гальмування, Руховий анаG
лізатор, Слуховий аналізатор).

Тема «Пам’ять» окрім загальних відомостей, які традиційно викладаютьG
ся у підручниках (див. Асоціативна психологія, Біохімічні основи пам’яті),
містить також статті щодо фізіологічних основ пам’яті (див. Пам’яті фізіоG
логічні механізми). Достатня увага приділяється питанню про види слідових
процесів (див. Послідовний образ, Пам’ять сенсорна, Ейдетизм, Уявлення).
Види пам’яті наведено у статтях про пам’ять: рухову (див. Рухові навички,
Динамічний стереотип, Рухи довільні), емоційну (див. Почуття), образну
(див. Образ, Пам’ять іконічна), словесноGлогічну (див. Думка), довільну
(див. Задача, Вольове зусилля, Вольова поведінка, Мета), оперативну (див.
Пам’ять первинна), короткочасну (див. Пам’ять короткочасна, Пам’ять
буферна), довготривалу (див. Пам’ять довготривала, Психосемантика, СубG
’єктивний семантичний простір).

Процеси пам’яті (див. Запам’ятовування, Відтворення, Забування, ЗбеG
реження) відображені у посібнику з посиланням на значущість власної акG
тивності людини (див. Саморегуляція, Актуалізація зв’язків). Показано знаG
чення для пам’яті спеціальних прийомів (див. Мнемотехніка), внутрішніх
процесів (див. Інтерференція, Інтерференція проактивна, Інтерференція
ретроактивна, Індукція нервових процесів, Гальмування проактивне, ГальG
мування ретроактивне). Типи пам’яті характеризуються посиланням на
співвідношення першої і другої сигнальних систем (див. Сигнальні системи).

При розгляді теми «Мислення» слід було звернути увагу на те, що цей проG
цес відображує особливості пізнавальної діяльності людини в контексті різних
задач у складі її життєдіяльності. Відтак до змісту цієї теми були включені
такі статті, як «Психічне як процес», «Інтелект». При розгляді питання про
форми мислення (див. Поняття, Судження, Умовивід) використовуються
статті, які висвітлюють попередні онтогенетичні етапи в розвитку понять (див.
Передпоняття, Псевдопоняття, Мислення комплексне, Життєві поняття).
Наводиться класифікація суджень (див. Модальність). Наголошується, що

умовивід має здійснюватись за законами мислення (див. Логічний закон).
Характеристику умововиду наведено у статтях «Аналогія», «Дедукція», «ІндукG
ція». Відомості про дедуктивний умовивід конкретизовано у посиланні на хаG
рактеристику силогізму (див. Силогізм, Сорит, Силогістика). Відомості про
розумові операції (аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, порівнянG
ня, узагальнення) подані у відповідних статтях (див.). Особливості операцій
абстрагування та конкретизації наведено у статті «Сходження від абстрактG
ного до конкретного».

Мислення традиційно розглядається у зв’язку з проблематикою мовленG
ня. Отже, у контексті цього питання наведено статті «Мова», «Знак», «ЗнаG
чення», «Особистісний смисл». Особливе значення приділяється у цьому пиG
танні відомостям про мовленнєвий механізм мислення (див. Базальний комG
понент мовлення, Кінестезії мовленнєві, Мовлення внутрішнє). У плані
„історії питання” довідник містить статті «Вюрцбургська школа» (група досG
лідників, яка вивчала мислення), «Нарцис Ах», «Карл Бюлер» (представниG
ки Вюрцбургської школи), «Детермінуюча тенденція» в мисленні» (залежність
мислення від поставленого завдання).

При розгляді мислення як діяльності було залучено відомості про діяльність,
проблемну ситуацію. Головним постулатом у цьому плані є судження про
задачу як об’єктивний аспект мислення (див. Задача, Гіпотеза). ВідмічаєтьG
ся, що розв’язання задач спирається також на евристичні (див. Евристика)
та інтуїтивні (див. Інтуїція) процеси.

Виклад теми «Мислення» завершується розглядом відомостей щодо видів
(див. Мислення наочноGдієве, Мислення наочноGобразне, Мислення словесG
ноGлогічне) та індивідуальних особливостей мислення (самостійність,
гнучкість, швидкість). Це питання містить додаткові відомості стосовно видів
мислення (див. Оперативне мислення, Мислення практичне, Мислення творG
че, Мислення теоретичне, Дискурсивне мислення, Візуальне мислення) та
індивідуальних особливостей мислення (див. Розсуд і розум).

Розгляд теми «Мовлення» потребує використання довідкових статей
«Знак», «Значення», «Смисл», «Особистісний смисл», в яких, на нашу думку,
власне і відображується психологічна структура мовлення. Наводяться відоG
мості про функції мовлення (див. Мовлення функції). Підкреслюється, що
реальність мовленнєвих процесів відсвічується в феномені тексту (див. Текст),
який «реалізовує єдину мовленнєву програму мовця (того, хто пише) і сприйG
мається слухачем (читачем) як закінчена одиниця спілкування».

До розгляду питання про види мовлення (див. Види мовлення, МовленG
ня усне, Мовлення письмове, Внутрішнє мовлення) додатково наведені статі
про використання допоміжних знакових систем (див. Пантоміміка, МовG
лення дактильне, Мовлення жестове, МімікоGжестове мовлення).

Питання про фізіологічні механізми мовлення розкрито шляхом викориG
стання відомостей про центральні (див. Асиметрія півкуль мозку, ЛатераліG
зація функцій головного мозку, Брока центр, Верніке центр) та периферичні
(див. Мовлення органи ) відділи мовленнєвої системи.

Розвиток мовлення в онтогенезі (див. Розвиток мовлення дітей) розгляG
нуто при посиланні на загальну концепцію психічного розвитку (див. КульG
турноGісторична теорія) та на залежність психічного розвитку, зокрема,
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 Довідкові статті до теми «Сприйняття» були покликані до висвітлення ідеї
про цілісний характер віддзеркалення дійсності за допомогою цього психічG
ного процесу. На нашу думку, загальна характеристика сприйняття можлиG
ва шляхом використання таких статей, як «Категоризація», «Образ», «Образ
світу», «Пізнання», «Прийняття рішення», «Час реакції», «Модальність».

Розгляд питання про види (див. Зір, Слух, Дотик, Дотик активний, паG
сивний, бімануальний, мономануальний, інструментальний) та властивості
сприйняття (див. Предметні сприйняття, Цілісність сприйняття, КонG
стантність сприйняття, Категоріальність сприйняття) досить традиційний.

Сприйняття є активний і, отже, суб’єктний процес віддзеркалення, в
якому невід’ємною складовою є кінестезія (див. Рухи очей, Дивергенція,
Конвергенція очей, Саккадичні рухи). Структурною одиницею сприйняття є
перцептивна дія (див. Перцептивні дії).

Виклад відомостей про сприйняття простору та часу має відповідні посиG
лання на довідкові статті щодо змісту понять „простір” та „час” (див. Простір
і час, Час). Вказується на відповідні механізми сприйняття простору (див.
Вестибулярна система, Бінокулярний зір, Стереопсис, Глибинний зір, АкоG
модація, Конвергенція) та часу (див. Збудження, Гальмування, Руховий анаG
лізатор, Слуховий аналізатор).

Тема «Пам’ять» окрім загальних відомостей, які традиційно викладаютьG
ся у підручниках (див. Асоціативна психологія, Біохімічні основи пам’яті),
містить також статті щодо фізіологічних основ пам’яті (див. Пам’яті фізіоG
логічні механізми). Достатня увага приділяється питанню про види слідових
процесів (див. Послідовний образ, Пам’ять сенсорна, Ейдетизм, Уявлення).
Види пам’яті наведено у статтях про пам’ять: рухову (див. Рухові навички,
Динамічний стереотип, Рухи довільні), емоційну (див. Почуття), образну
(див. Образ, Пам’ять іконічна), словесноGлогічну (див. Думка), довільну
(див. Задача, Вольове зусилля, Вольова поведінка, Мета), оперативну (див.
Пам’ять первинна), короткочасну (див. Пам’ять короткочасна, Пам’ять
буферна), довготривалу (див. Пам’ять довготривала, Психосемантика, СубG
’єктивний семантичний простір).

Процеси пам’яті (див. Запам’ятовування, Відтворення, Забування, ЗбеG
реження) відображені у посібнику з посиланням на значущість власної акG
тивності людини (див. Саморегуляція, Актуалізація зв’язків). Показано знаG
чення для пам’яті спеціальних прийомів (див. Мнемотехніка), внутрішніх
процесів (див. Інтерференція, Інтерференція проактивна, Інтерференція
ретроактивна, Індукція нервових процесів, Гальмування проактивне, ГальG
мування ретроактивне). Типи пам’яті характеризуються посиланням на
співвідношення першої і другої сигнальних систем (див. Сигнальні системи).

При розгляді теми «Мислення» слід було звернути увагу на те, що цей проG
цес відображує особливості пізнавальної діяльності людини в контексті різних
задач у складі її життєдіяльності. Відтак до змісту цієї теми були включені
такі статті, як «Психічне як процес», «Інтелект». При розгляді питання про
форми мислення (див. Поняття, Судження, Умовивід) використовуються
статті, які висвітлюють попередні онтогенетичні етапи в розвитку понять (див.
Передпоняття, Псевдопоняття, Мислення комплексне, Життєві поняття).
Наводиться класифікація суджень (див. Модальність). Наголошується, що

умовивід має здійснюватись за законами мислення (див. Логічний закон).
Характеристику умововиду наведено у статтях «Аналогія», «Дедукція», «ІндукG
ція». Відомості про дедуктивний умовивід конкретизовано у посиланні на хаG
рактеристику силогізму (див. Силогізм, Сорит, Силогістика). Відомості про
розумові операції (аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, порівнянG
ня, узагальнення) подані у відповідних статтях (див.). Особливості операцій
абстрагування та конкретизації наведено у статті «Сходження від абстрактG
ного до конкретного».

Мислення традиційно розглядається у зв’язку з проблематикою мовленG
ня. Отже, у контексті цього питання наведено статті «Мова», «Знак», «ЗнаG
чення», «Особистісний смисл». Особливе значення приділяється у цьому пиG
танні відомостям про мовленнєвий механізм мислення (див. Базальний комG
понент мовлення, Кінестезії мовленнєві, Мовлення внутрішнє). У плані
„історії питання” довідник містить статті «Вюрцбургська школа» (група досG
лідників, яка вивчала мислення), «Нарцис Ах», «Карл Бюлер» (представниG
ки Вюрцбургської школи), «Детермінуюча тенденція» в мисленні» (залежність
мислення від поставленого завдання).

При розгляді мислення як діяльності було залучено відомості про діяльність,
проблемну ситуацію. Головним постулатом у цьому плані є судження про
задачу як об’єктивний аспект мислення (див. Задача, Гіпотеза). ВідмічаєтьG
ся, що розв’язання задач спирається також на евристичні (див. Евристика)
та інтуїтивні (див. Інтуїція) процеси.

Виклад теми «Мислення» завершується розглядом відомостей щодо видів
(див. Мислення наочноGдієве, Мислення наочноGобразне, Мислення словесG
ноGлогічне) та індивідуальних особливостей мислення (самостійність,
гнучкість, швидкість). Це питання містить додаткові відомості стосовно видів
мислення (див. Оперативне мислення, Мислення практичне, Мислення творG
че, Мислення теоретичне, Дискурсивне мислення, Візуальне мислення) та
індивідуальних особливостей мислення (див. Розсуд і розум).

Розгляд теми «Мовлення» потребує використання довідкових статей
«Знак», «Значення», «Смисл», «Особистісний смисл», в яких, на нашу думку,
власне і відображується психологічна структура мовлення. Наводяться відоG
мості про функції мовлення (див. Мовлення функції). Підкреслюється, що
реальність мовленнєвих процесів відсвічується в феномені тексту (див. Текст),
який «реалізовує єдину мовленнєву програму мовця (того, хто пише) і сприйG
мається слухачем (читачем) як закінчена одиниця спілкування».

До розгляду питання про види мовлення (див. Види мовлення, МовленG
ня усне, Мовлення письмове, Внутрішнє мовлення) додатково наведені статі
про використання допоміжних знакових систем (див. Пантоміміка, МовG
лення дактильне, Мовлення жестове, МімікоGжестове мовлення).

Питання про фізіологічні механізми мовлення розкрито шляхом викориG
стання відомостей про центральні (див. Асиметрія півкуль мозку, ЛатераліG
зація функцій головного мозку, Брока центр, Верніке центр) та периферичні
(див. Мовлення органи ) відділи мовленнєвої системи.

Розвиток мовлення в онтогенезі (див. Розвиток мовлення дітей) розгляG
нуто при посиланні на загальну концепцію психічного розвитку (див. КульG
турноGісторична теорія) та на залежність психічного розвитку, зокрема,



2120

сприйняття, мислення від «структур мови» (див. Лінгвістичної відносності
гіпотеза). Етапи мовленнєвого розвитку зображені у змісті статей «АвтономG
не (або мале) мовлення», «Егоцентричне мовлення», «Інтеріоризація». СисG
темний характер мовленнєвого розвитку, на нашу думку, може бути схаракG
теризований при використанні положень теорії поетапного розвитку розумоG
вих дій (див. Поетапного формування розумових дій концепція).

Зміст питання про мовленнєві процеси, які підрозділяються не експреG
сивне (див. Експресивне мовлення) та імпресивне мовлення (див. ІмпреG
сивне мовлення) містить також відомості про окремі аспекти говоріння (див.
Артикуляція, Артикулема, Форманти мовленнєві), слухання (див. СприйG
няття усного мовлення, Сприйняття складних звуків, Фонема) та його меG
ханізмів (див. Фонематичний слух).

Використання відомостей про мовленнєві розлади дає можливість отриG
мати уяву про окремі складові мовленнєвої системи (див. Мовлення розлаG
ди, Аграмматизм, Аграфія, Персеверація, Алалія, Алексія, Афазія, ДизартG
рія, Дисграфія, Заїкання, Недорікуватість, Парафазія, Вербальна парафаG
зія, Літеральна парафазія, Контамінація).

Підкреслюючи системний характер мовлення, ми звернулись при викG
ладі цієї теми до психологічних характеристик процесів спілкування (див.
Спілкування, Комунікація, Масова комунікація, Діалог), а також до галуG
зей знання, в яких воно досліджується (див. Психолінгвістика, НейроG
лінгвістика, Психосемантика, Семантика, Семіотика) за допомогою спецG
іальних методів (див. Метод семантичного диференціала. Метод семантичG
ного радикалу. КонтентGаналіз. Факторний аналіз).

Тема «Уява» розкривається у традиційному викладі положень про: а)
відмінність функцій уяви від функцій пам’яті та наочного мислення; б) її зв’яG
зок з передбаченням, антиципацією, прогнозуванням. Схарактеризовано
види уяви (див. Пасивна уява, Активна уява, Творчість, Марення, ФантаG
зія, Мрія), аналітикоGсинтетичний характер уяви (див. Створення нових
образів. Аглютинація. Гіперболізація. Підкреслення. Схематизація. ТипізаG
ція), її фізіологічні механізми (див. Фізіологічна основа уяви, Фізіологічні
механізми, Ідеомоторний акт). Вказано на роль уяви у діяльності людини
(див. Фантазія, Виховання фантазії).

Програмний довідник має перелік контрольних питань, які можна викоG
ристовувати для самоконтролю, при складанні завдань для контрольних робіт
тощо, а також перелік прізвищ процитованих авторів. В іменному покажчиG
ку наведено прізвища вчених, які згадуються у тому чи іншому контексті.
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОФІЛЮ

Камінська О.М.
У статті визначено структуру чинників впливу на розвиток

ціннісних орієнтацій студентів. Визначено суспільний, профес&
ійний та мотиваційний аспекти їх формування.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОФИЛЯ

Каминская О.М.
В статье определена структура факторов влияния на раз&

витие ценностных ориентаций студентов. Определены обще&
ственный, профессиональный и мотивационный аспекты их
формирования.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, сту&
денты архитектурного профиля, мотивы деятельности.

FACTORS OF INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF THE VALUED
ORIENTATIONS OF STUDENTS OF ARCHITECTURAL TYPE

Kamincka О.М.
The structure of factors of influence on development of the valued

orientations of students is certain in the article. The public, professional
and motivational aspects of their forming are certain.

Keywords: values, valued orientations, students of architectural
type, reasons of activity.

Серед освітньоGвиховних проблем розвитку особистості майбутнього фахG
івця особливо актуальним є вивчення чинників впливу на розвиток ціннісних
орієнтацій студентської молоді, які поряд із знаннями та вміннями, відноG
сяться до базових категорій вищої освіти. Зміни, що відбуваються у системі
ціннісних орієнтацій, стосуються суспільного життя, світосприйняття, норм
моралі. Відбувається переоцінка як загальнолюдських, так і професійних
цінностей.

У багатьох дослідження аналізувалися проблеми ціннісної орієнтації осоG
бистості в процесі її становлення та життєдіяльності (В. Бакіров, М. ГоловаG
тий, Є. Головаха, М. Мокляк, В. Пазенок, Є. Парнюк, В. Табачковський та
ін.). Методологічні засади формування ціннісних орієнтацій досліджували
І. Бех, М. Боришевський, Л. Бурлачук, А. Здравомислов, О. Леонтьєв, М.
Рокич, В.Скотний та ін. Теоретичні узагальнення результатів щодо компоG
нентів ціннісних орієнтацій зробили О. Асмолов, Ф. Басін, Ф. Горбов, А. ДонG
цов, В. Лебедєв, Д. Леонтьєв, Д. Узнадзе, Н. Шеміног та ін.

Питання цінностей та ціннісних орієнтацій залишаються актуальними для
педагогічної науки. Такий інтерес зумовлений оновленням суспільних відноG
син, побудовою нової освітньої політики та взаємодією цінностей з цілями й
завданнями виховання.




