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АНОТАЦІЯ 

 

Мельник О. А. «Теоретичні основи розвитку психіки людини у доробку 

представників школи філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ століття». 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню теоретичних основ розвитку 

психіки людини у працях представників школи філософської психології кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади історико-

психологічного дослідження, на основі яких здійснено реконструкцію наукового 

спадку С. С. Гогоцького, О. М. Гілярова, Г. І. Челпанова, І. О. Сікорського та         

В. В. Зеньковського. Визначено й охарактеризовано зміст психологічної думки 

щодо явищ психічного розвитку людини; введено в науковий обіг положення, що 

характеризують уявлення про людську психіку та її розвиток у представників 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

Психічний розвиток людини визначається як якісні зміни змісту психічного та 

здійснюється як своєрідний перехід від менш складного до складнішого та 

здійснюється поетапно. Психіка визначається як біоісторичне явище (живий 

організм, початок життя), провідними функціями якої є функції регуляції, 

відображення, пристосування та збереження цілісності, що віднаходять здійснення 

у процесах самовдосконалення людини, уможливлення її внутрішнього зростання, 

свідомого і цілеспрямованого життєтворення та пізнання. 

Розкрито сутнісні положення щодо закономірностей розвитку психіки, його 

умов, показників. Йдеться про рівні психічного розвитку (чуттєвий, перцептивний, 

розумовий, свідомість, самосвідомість), принципи (значущість всіх етапів 

розвитку, єдність розвитку і культури, взаємовпливу фізичного і психічного, 

діяльності, сензитивності, нерівномірності, взаємопереходу зовнішньої і 
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внутрішньої діяльностей), внутрішні (робота головного мозку, спадковість) і 

зовнішні детермінанти (найближче соціальне середовище, культура, історичний 

період).  

 Виявлено тяглість наукових положень представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. щодо психічного розвитку 

людини, які віднайшли своє продовження у теоретичних і практичних положеннях 

в українській психологічній науці.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

уперше: 

– введено в науковий обіг положення, що характеризують уявлення про 

людську психіку та її розвиток у представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., а саме: психіка як біоісторичне явище, живий 

організм, початок життя; 

– виокремлено сутнісні ідеї та погляди щодо закономірностей розвитку 

психіки людини (взаємообумовленість розвитку пізнавальних процесів і емоційно-

вольової сфери під впливом виховання, навчання та гри), що покладені в основу 

концепцій представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – 

поч. ХХ ст.;  

– встановлено, що розвиток психологічних ідей представників київської 

школи філософської психології здійснювався в процесі конвергенції природничо-

наукового та метафізичного знання з визнанням субстанціональної природи 

психічного, ідеалістичних і матеріалістичних ідей; 

– реконструйовано ідею про зв’язок між фізичним, психічним і соціальним 

розвитком людини в доробку представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст.; 

– з’ясовано, що провідними функціями психіки, за уявленнями представників 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., є регуляція, 

відображення, пристосування та збереження цілісності;  

– визначено детермінанти (зовнішні та внутрішні), періоди (від народження до 

старіння) та показники (рівень розвитку уваги, памʼяті, уяви, творчості, волі, 
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мислення, моральних якостей) психічного розвитку людини у поглядах 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст; 

поглиблено уявлення про: 

– організацію історико-психологічного дослідження, яка специфікується 

синтезом ідей та поглядів учених, що представляють різні періоди розвитку науки; 

– історію проблеми розвитку уявлень про психіку як важливий базис для 

психологічної науки; 

– можливість застосування теоретичних засад представників київської школи 

філософської психології для пояснення особливостей психічного розвитку людини;  

уточнено поняття про: 

– особливості трактування явищ розвитку людської психіки в українській 

філософсько-психологічній традиції кінця ХІХ  – початку ХХ ст. та доцільності їх 

відтворення у сучасній психологічній науці.   

Практичне значення. Дисертаційне дослідження є першим досвідом 

здійснення історико-психологічної реконструкції особливостей становлення 

київської школи філософської психології з висвітленням ідей про психіку і 

психічний розвиток людини. Представлений у роботі матеріал розширює уявлення 

про українську психологічну думку, сприяє розумінню її психологічних контекстів, 

що значно доповнює історію вітчизняної психології. Матеріали дисертаційного 

дослідження дають підґрунтя для наукових дискусій, можуть стати підґрунтям для 

наукових досліджень і вирішення практичних завдань психологічної науки, 

прогностичного визначення освітньої політики.  

Теоретичні результати й висновки дослідження можуть бути використані в 

учбово-педагогічній практиці для розширення та оновлення змісту навчальних  

дисциплін: «Історія психології», «Загальна психологія», «Педагогічна психологія», 

«Вікова психологія», «Психологія особистості», «Психологія розвитку».  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади побудови історико-

психологічного дослідження» визначені теоретичне і методологічне підґрунтя, 

стратегія і орієнтири побудови історико-психологічного дослідження. Особливу 
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увагу приділено розкриттю актуальності історико-психологічного дослідження, 

методологічним підходам у пізнанні психічної реальності.  

Другий розділ «Історія становлення поглядів на психіку, її прояви та 

розвиток в українській філософсько-психологічній традиції» здійснена 

реконструкція поглядів фундаторів київської школи філософської психології  

XVII – початку ХІХ ст., що безпосередньо репрезентують уявлення про психіку 

людини та її прояви.  У представлених результатах дослідження на основі аналізу 

й інтерпретації психологічного змісту ідентифікованих на сьогодні рукописів і 

друкованих текстів висвітлені концептуальні положення вчених. Здійснено 

спробу об’єктивно реконструювати ідеї про психічне з акцентуванням на єдність і 

наступність поглядів про психіку, її розвиток та прояви психічного. 

 У третьому розділі «Передумови та чинники психічного розвитку людини 

в психологічних ідеях представників школи філософської психології кінця ХІХ 

– початку ХХ ст.» подано результати наукових ідей щодо вирішення 

психофізіологічної проблеми та погляди про функціональні особливості мозку й 

нервової системи, їх вплив на розвиток психіки людини в доробку представників 

філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. Надано концептуальні 

положення щодо ролі та впливу внутрішніх і зовнішніх детермінант на психіку 

людини та психічний розвиток. Підкреслюється функціональна роль психіки в 

підтримці єдності організму, його регуляції та процесі пристосування. 

У четвертому розділі «Теоретичні основи розвитку людської психіки у 

науковій спадщині представників київської школи філософської психології 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.» презентуються ключові уявлення про психіку 

людини та розвиток психіки у доробку представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст., а саме, С. С. Гогоцького,            

О. М. Гілярова, Г. І. Челпанова, І. О. Сікорського та В. В. Зеньковського. 

П’ятий розділ «Наслідуваність ідей представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. про розвиток психіки 

людини у подальшому розвитку української психології» присвячений 

з’ясуванню наслідуваних наукових ідей про розвиток психічного, які містились у 
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доробку представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. 

ХХ ст. та віднайшли своє продовження у послідовників школи О. М. Раєвського 

та Г. С. Костюка.  Розкриті провідні акценти за допомоги яких вчені розкривали 

хід психічного розвитку людини. Показана спадкоємність ідей, які віднайшли 

своє продовження й у теоретичних положеннях української психології, зокрема, в 

таких галузях, як загальній, віковій, педагогічній психології, психології розвитку 

та психології особистості. 

Перспективою подальших досліджень може стати з’ясування провідних 

психологічних проблем, які стояли у центрі уваги представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. та шляхи їх розв’язання; 

вивчення трансформації понятійного апарату вітчизняної психологічної науки, що 

обумовлюється новими реаліями та вимогами часу; розкриття процесу 

становлення і розвитку психології наукової творчості в Україні наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст.; встановлення специфіки співвідношень психологічних ідей 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. з 

надбанням світової психологічної думки цього історичного періоду, а також з 

психологічними поглядами вчених ХХІ століття. 

Ключові слова:  філософська психологія,  розвиток психіки, психічні явища, 

вищі прояви психіки, детермінанти психічного розвитку, умови розвитку психіки, 

показники психічного розвитку. 

 

SUMMARY 

 

 

Melnyk O. A. «The theoretical foundations of the human psyche in the assets of 

representatives of the school of philosophy of psychology of the late XIX – beg. of the 

XX century». – Qualification scientific work as manuscript copyright. 

Thesis for a Doctor Degree in Psychological Sciences in the specialty 19.00.01 – 

general psychology, history of psychology. – Taras Shevchenko  National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 
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The thesis is devoted to clarifying the theoretical foundations of the development of 

the human psyche in the works of representatives of the school of philosophy of 

psychology of the late XIX – beg. of the XX century. The theoretical and 

methodological foundations of historical and psychological research are substantiated, 

on the basis of which the scientific heritage of S. S. Hohotskyi, O. M. Hiliarov,             

H. I. Chelpanov, I. O. Sikorskyi, and V. V. Zenkovskyi is reconstructed. The content of 

psychological thought regarding the phenomena of mental development of a person is 

identified and characterized; provisions that characterize the ideas about the human 

psyche and its development among representatives of the Kyiv school of philosophy of 

psychology of the late XIX – early XX century have been introduced into scientific use. 

The mental development of a person is defined as qualitative changes in mental 

content and is carried out as a kind of transition from less complex to more complex and 

is implemented in stages. Psyche is defined as a biohistoric phenomenon (living 

organism, the beginning of life), the leading functions of which are the functions of 

regulation, reflection, adaptation, and preservation of integrity, which find 

implementation in the processes of human self-improvement, make possible his internal 

growth, conscious and purposive creation of life and cognition. 

Essential provisions on patterns of mental evolution, its conditions, indicators are 

revealed. These are the levels of mental development (sensitive, perceptional, psychical, 

consciousness, self-consciousness), principles (the significance of all stages of 

development, the unity of development and culture, the mutual influence of physical 

and mental, activity, sensitivity, unevenness, the mutual transition of external and 

internal activities), internal (brain work, heredity) and external determinants (the nearest 

social environment, culture, historical period). 

The continuity of scientific provisions of representatives of the Kyiv school of 

philosophical psychology of the late XIX – beg. of the XX century regarding the mental 

development of a person was revealed, which found continuation in theoretical and 

practical provisions in Ukrainian psychological science.  

The scientific novelty of the results obtained is that: 

at first: 
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– have been introduced the provisions into scientific use that characterize the ideas 

about the human psyche and its development among representatives of the Kyiv school 

of philosophy of psychology of the late XIX – beg. of the XX century, namely: the 

psyche as a biohistoric phenomenon, a living organism, the beginning of life; 

– essential ideas and views regarding the laws of the mental development of the 

human (the relationship between the development of cognitive processes and the 

emotional-volitional sphere under the influence of education, training, and play), which 

are the basis of the concepts of representatives of the Kyiv school of philosophy of 

psychology of the late XIX – beg. of the XX century, were specified; 

- it was established that the development of psychological ideas of representatives of 

the Kyiv school of philosophy of psychology was carried out in the process of 

convergence of natural science and metaphysical knowledge by recognizing the 

substantive nature of mental, idealistic, and materialistic ideas; 

– was reconstructed the idea of the connection between the physical, mental and 

social development of a person in the assets of representatives of the Kyiv school of 

philosophy of psychology of the late XIX – beg. of the XX century; 

– it was found out that the leading functions of the psyche, according to the ideas of 

representatives of the Kyiv school of philosophy of psychology of the late XIX  beg. of 

the XX century is the regulation, reflection, adaptation, and preservation of integrity; 

– were identified the determinants (external and internal), periods (from birth to 

aging), and indicators (level of development of attention, memory, imagination, 

creativity, freedom, thinking, moral qualities) of a person's mental development in the 

views of representatives of the Kyiv school of philosophy of psychology of the late XIX 

– beg. of the XX century; 

was increased understanding of: 

– organization of historical and psychological research, which is specified by the 

synthesis of ideas and views of scientists representing various periods of the 

development of science; 

– the history of the problem of the development of ideas about the psyche as an 

important basis for psychological science; 
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– the possibility of applying the theoretical foundations of representatives of the Kyiv 

school of philosophy of psychology to explain the peculiarities of human mental 

development;  

was specified the concept of: 

– features of the interpretation of phenomena of the development of the human 

psyche in the Ukrainian philosophical and psychological tradition of the late XIX – beg. 

of the XX century and the expediency of their use in modern psychological science.   

Practical significance. The thesis research is the first experience of historical and 

psychological reconstruction of the features of the formation of the Kyiv school of 

philosophy of psychology with the coverage of ideas about the psyche and mental 

development of a person. The material presented in the work expands the idea of 

Ukrainian psychological opinion, contributes to understanding its psychological 

contexts, significantly complements the history of domestic psychology. The materials 

of the thesis research give grounds for scientific discussions, can become the basis for 

scientific research and solving practical problems of psychological science, predictive 

determination of educational policy.  

The theoretical results and conclusions of the study can be used in educational and 

pedagogical practice to expand and update the content of educational disciplines: 

«History of Psychology», «General Psychology», «Pedagogical Psychology», «Age 

Psychology», «Personality Psychology», «Developmental Psychology». 

In the first chapter, «Theoretical and methodological foundations for the 

construction of historical and psychological research», the theoretical and 

methodological basis, strategy, and guidelines for the development of historical and 

psychological research are determined. Special attention is paid to identifying the 

relevance of historical and psychological research, methodological approaches in the 

cognition of mental reality.  

The second section «History of the formation of views on the psyche, its 

manifestations, and development in the Ukrainian philosophical and psychological 

tradition» is a reconstruction of the views of the founders of the Kyiv school of 

philosophy of psychology of the XVII – early XIX centuries, which directly represent 
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the idea of the human psyche and its manifestations. The presented results of the study, 

based on the analysis and interpretation of the psychological content of the manuscripts 

and printed texts identified to date, highlight the conceptual positions of scientists. An 

attempt was made to objectively reconstruct ideas about the mental with an emphasis on 

unity and continuity of views about the psyche, its development, and manifestation of 

the mental. 

In the third section, «Prerequisites and factors of human mental development in 

the psychological ideas of representatives of the school of philosophy of psychology of 

the late XIX – beg. of the XX century» are presented the results of scientific ideas to 

solve the psychophysiological problem and views on the functional features of the brain 

and nervous system, their impact on the development of the human psyche in the works 

of representatives of philosophy of psychology of the late XIX – beg. of the XX 

century. Conceptual provisions on the role and influence of internal and external 

determinants on the human psyche and mental development were provided. The 

functional role of the psyche in supporting the unity of the body, its regulation, and the 

process of adaptation is emphasized. 

In the fourth section «Theoretical foundations of the human psyche in the 

scientific heritage of representatives of the Kyiv school of philosophy of psychology of 

the late XIX century – the beginning of the ХХ century» key ideas about the human 

psyche and the mental development are presented in the works of representatives of the 

Kyiv school of philosophy of psychology of the late XIX – beg. of the XX century, 

namely, S. S. Hohotskyi, O. M. Hiliarov, H. I. Chelpanov, I. O. Sikorskyi and                  

V. V. Zenkovskyi. 

The fifth section «Imitation of the ideas of representatives of the Kyiv school of 

philosophy of psychology of the late XIX – beg. of the XX century about the 

development of the human psyche in the further development of Ukrainian 

psychology» is focused on seeking inherited scientific ideas about the development of 

mental, which were contained in the assets of representatives of the Kyiv school of 

philosophy of psychology of the late XIX – beg. of the XX century and found 

continuation among the followers of the school of O. M. Raievskyi and H. S. Kostiuk. 
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The leading accents are revealed, with the help of which scientists determined the 

course of human mental development. The continuity of ideas, which found 

continuation in the theoretical provisions of Ukrainian psychology, in particular, in such 

areas as general, age, pedagogical psychology, developmental psychology, and 

personality psychology, is shown. 

The prospect of further research may be the clarification of the leading psychological 

problems that were the focus of the representatives of the Kyiv school of philosophy of 

psychology of the late XIX – beg. of the XX century and ways to solve them; studying 

the transformation of the conceptual apparatus of domestic psychological science, 

which is due to new realities and time requirements; disclosure of the process of 

formation and development of psychology of scientific creativity in Ukraine in the late 

XIX – beg. of the XX century; establishing the specifics of the ratios of psychological 

ideas of representatives of the Kyiv school of philosophy of psychology of the late XIX 

– beg. of the XX century with the heritage of the world psychological thought of this 

historical period, as well as with the psychological views of scientists of the XXI 

century. 

Key words: philosophy of psychology, mental evolution, psychic phenomena, higher 

manifestations of the psyche, determinants of mental development, conditions of mental 

evolution, indicators of mental development. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Характерними ознаками сучасної 

психології є тенденції до її гуманітаризації, зростання ролі суб’єктної складової 

пізнавальної діяльності як підґрунтя інтеграції різних галузей знання, 

переосмислення історичного спадку.  

У вітчизняних історико-психологічних дослідженнях йдеться про: історію 

всесвітньої психології, предмет і принципи історико-психологічного дослідження, 

проблему людини в історії психології, духовну культуру української нації і 

людства, принцип вчинкової дії і післядії в періодизації історії всесвітньої 

психології (В. А. Роменець); історію української психологічної думки, персоналії 

(О. Т. Губко, І. В. Данилюк, Г. С. Костюк, В. М. Летцев); проблему особистості у 

вітчизняній історії психології (О. Т. Губко, В. М. Летцев, В. В. Рибалка); київську 

школу академічної психології (П. М. Пелех, Ю. Т. Рождественський); етнічну 

ідентичність, етнопсихологічні характеристики, національну культуру, 

етнокультурний досвід, чинник традиційності у психічній детермінації поведінки, 

історичну пам’ять (І. В. Данилюк, В. Т. Куєвда); історичний розвиток понять про 

мовлення, мислення і мову, історію розвитку категоріального апарату 

психологічної науки (Г. С. Костюк, О. М. Раєвський, О. М. Ткаченко); історію 

психотехнічного руху в Україні (В. П. Лисенко, Ю. Т. Рождественський). 

У проблемі психічного розвитку розробляються такі аспекти:                            

а) суперечливість процесу, що залежить від особливостей структури особистості, 

спадковості, середовища, виховання (Б. Г. Ананьєв); б) культурне перетворення 

природних психічних функцій, оволодіння поведінкою, розвиток волі і 

довільності (Л. І. Божович); в) формування вищих психічних функцій, 

нерівномірність дитячого розвитку, засвоєння культурних значень                       

(Л. С. Виготський); г) психологія соціальних здібностей (О. І. Власова);                

д) внутрішнє і зовнішнє в детермінації психічного (І. В. Данилюк); е) психічні 

новоутворення (Д. Б. Ельконін); є) виявлення своєрідних закономірностей на 

різних вікових етапах (О. В. Запорожець); ж) роздвоєння єдиного на 
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взаємовиключні протилежності та їх співвідношення (Г. С. Костюк);  з) особиста 

діяльність людини (О. М. Леонтьєв); и) психологічна готовність до творчої праці, 

процес естетизації (В. О. Моляко); і) динаміка соціальної ситуації розвитку, 

провідних діяльностей та власних особистісних новоутворень (В. Ф. Моргун);        

ї) рух учинкової активності від найперших примітивних до вищих досконалих її 

рівнів (В. А. Роменець); й) детермінація психічного розвитку, якісна своєрідність 

вищих форм психіки (С. Л. Рубінштейн); к) перехід кількісних ускладнень у 

якісні, суттєві та розвиток інтелекту (М. Л. Смульсон); л) виявлення внутрішніх 

потенцій, самовияви (Т. М. Титаренко); м) творення нових суспільно-значущих 

матеріальних речей або продукування знань і творення культурно-історичних 

цінностей (О. М. Ткаченко); н) зміна якості окремих психічних функцій, процесів, 

станів і властивостей в онтогенезі (Ю. М. Швалб). 

Основними підходами щодо пояснення психічного розвитку є: біогенетичний 

(повторення всіх стадій розвитку від одноклітинної істоти до людини за 9 місяців;  

за період дитинства дитина проходить весь хід розвитку людства від первісної 

дикуватості до сучасної культури); психоаналітичний (зміна засобів і фізичні 

області задоволення лібідо на психосексуальних стадіях); соціогенетичний 

(особливості вирішення кризової ситуації для подальшого безперешкодного 

розгортання); когнітивний (еволюціонування ментальних (психічних) структур 

або способів обробки інформації, частково генетично запрограмованих та таких, 

що залежать від ступеню зрілості суб’єкта); персоногенетичний (результат 

власного вибору, здійсненого людиною, його рушійною силою є прагнення до 

самоактуалізації); екологічний (динамічний процес: людина сама реконструює 

своє життєве середовище та відчуває вплив з боку його елементів); культурно-

історичний (процес засвоєння культурних значень, оволодіння знаковими 

системами, розуміння вчинку як одиниці аналізу розвитку психіки); діяльнісний 

(особиста діяльність людини, її активна взаємодія з середовищем, що спрямована 

на задоволення її потреб). 

Серед провідних принципів психічного розвитку вчені зазначають такі:             

а) стійкої динамічної нерівноваги як джерело розвитку системи, де вихідним  
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вважається складний спектр індивідуальних протиріч і дій (Т. Бауер); б) взаємодії 

тенденцій до збереження і зміни (спадковості/мінливості) як умова розвитку 

системи, де тенденція до збереження здійснюється спадковістю, генотипом, 

котрий без викривлень передає інформацію із покоління в покоління, а 

протилежна їй тенденція до зміни – мінливістю, що проявляється у пристосуванні 

виду до середовища проживання (О. Г. Асмолов); в) диференціації-інтеграції, що 

виступає в якості критерія розвитку структури, де розвиток іде від стану відносної 

глобальності до стану більшої диференційованості, артикульованості та 

ієрархічної інтеграції (Н. І. Чуприкова); г) цільності як критерія розвитку функції, 

де єдність цілей і засобів їх досягнення забезпечене повторюваністю, 

супідрядністю, відповідністю і врівноваженістю структурних елементів цілого  

(В. А. Аверін). 

Більшість досліджень з проблематики розвитку людської психіки на сьогодні 

зосереджено на окремих психічних явищах залежно від вікового періоду і майже 

недослідженими залишаються погляди щодо психічного розвитку українських 

вчених-психологів минулого. Існують суперечності між: 

– новітніми запитами практики та розробкою відповідної методології у 

трактуванні психологічних явищ; 

– зростанням місця і ролі історико-психологічних досліджень щодо 

деідеологізації історії психології та перетворенням методологічних основ історії 

психології, пояснювальних і інтерпретаційних моделей на основі 

багатоваріантності та альтернативності психологічного пізнання;  

– розробкою методологічних і ціннісних орієнтирів в оцінці психологічних 

ідей минулого, що спираються на критерії достовірності, теоретичної і практичної 

значущості й розширенням проблемного поля історико-психологічного пізнання, 

включення в нього (поряд з дослідженням розвитку наукових психологічних ідей) 

психологічного знання, що накопичується в різних галузях практичної діяльності 

та  суспільної свідомості. 

Актуальність і нерозв’язаність цих проблем зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Теоретичні основи розвитку психіки людини у 
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доробку представників школи філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ 

століття». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи 

кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Вікові особливості інформальної 

соціалізації особистості» (номер державної реєстрації 0116U006380,               

2016–2019 рр.). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 5 від 29.11.2018р.). 

Мета дослідження – виявлення специфіки розуміння розвитку людської 

психіки за допомогою історико-психологічної реконструкції наукового спадку 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. 

Для досягнення мети сформульовано такі завдання дослідження:  

1. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади історико-психологічного 

дослідження, на основі яких здійснити реконструкцію наукового спадку 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. 

2. Визначити і охарактеризувати зміст психологічної думки щодо явищ 

психічного розвитку людини у доробку засновників київської школи філософської 

психології. 

3. Визначити передумови та детермінанти психічного розвитку людини в 

поглядах представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. 

4. Розкрити сутнісні положення концепцій представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст.  щодо закономірностей 

розвитку психіки.  
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5. Виявити тяглість ідей представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. про розвиток психіки людини у 

подальшому розвитку української психології. 

Об’єкт дослідження – науковий спадок представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Предмет дослідження – розвиток психіки людини у доробку представників 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали положення щодо: 

системного підходу, цілісного і всебічного аналізу досліджуваного явища, 

виявлення його детермінант (Б. Г. Ананьєв, О. А. Артем’єва, В. О. Барабанщиков, 

В. О. Кольцова, Б. Ф. Ломов, О. С. Мінькова, Ю. М. Олейник, Б. М. Рижов,            

В. А. Роменець, С. Л. Рубінштейн, О. Б. Старовойтенко та ін.); комплексного 

підходу, використання даних з різних галузей наукового знання (Б. Г. Ананьєв,      

Л. І. Анциферова, В. В. Аншакова, В. В. Большакова, О. О. Буділова, А. М. Ждан, 

В. О. Кольцова, Т. Д. Марцинковська, А. В. Петровський, Б. Ф. Поршнєв,               

В. А. Роменець, Б. М. Теплов, А. В. Юревич, В. О. Якунін, М. Г. Ярошевський та 

ін.); історії вітчизняної філософії (В. С. Горський, С. Л. Кузьміна, В. М. Нічик,           

М. Л. Ткачук, Г. Г. Шпет та ін.); педагогіки (О. І. Вишневський,                               

О. К. Дусавицький, А. А. Марушкевич та ін.); трансформації наукового знання      

(А. Я. Гуревич, С. Б. Кримський, В. О. Лекторський, Т. І. Ойзерман,                       

В. І. Шинкарук та ін.); періодизації історії психології, змісту психологічного 

знання в різні історичні періоди (А. М. Ждан, В. О. Кольцова, В. М. Летцев,         

Т. Ліхі, А. В. Петровський, Д. Робінсон, М. С. Роговін, Ю.Т. Рождественський,                    

В. А. Роменець, Д. Шульц, С. Шульц, В. О. Якунін, М. Г. Ярошевський та ін.); 

філософських проблем психології (О. О. Буділова); особливості психологічної 

думки в Західних регіонах України (І. В. Данилюк). 

Методи дослідження. У роботі використано такі методи дослідження: 

загальнотеоретичні (для міждисциплінарного аналізу і синтезу філософських, 

психологічних і історико-психологічних джерел); історико-генетичний (для 

з’ясування ідей минулого з урахуванням існуючого соціально-історичного 



 

29 
 

контексту); історико-функціональний (для з’ясування генезису теоретичної думки 

і спрогнозування можливих шляхів подальшого розвитку наукової ідеї); 

порівняльно-історичний (для аналізу наслідуваності сформульованих ідей; 

біографічний (для виявлення основних причин і умов формування наукових 

поглядів вченого); історико-психологічної реконструкції (для відтворення 

наукових поглядів вчених); джерелознавчий (для пошуку, виявлення, відбору 

джерел). 

Надійність та вірогідність отриманих результатів забезпечується 

застосуванням методів, відповідних меті і завданням дослідження, органічним і 

узгодженим поєднанням значної джерелознавчої бази, що забезпечує цілісність і 

системність здійсненого аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

уперше: 

– введено в науковий обіг положення, що характеризують уявлення про 

людську психіку та її розвиток у представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., а саме: психіка як біоісторичне явище, живий 

організм, початок життя; 

– виокремлено сутнісні ідеї та погляди щодо закономірностей розвитку 

психіки людини (взаємообумовленість розвитку пізнавальних процесів і емоційно-

вольової сфери під впливом виховання, навчання та гри), що покладені в основу 

концепцій представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – 

поч. ХХ ст.;  

– встановлено, що розвиток психологічних ідей представників київської 

школи філософської психології здійснювався в процесі конвергенції природничо-

наукового та метафізичного знання з визнанням субстанціональної природи 

психічного, ідеалістичних і матеріалістичних ідей; 

– реконструйовано ідею про зв’язок між фізичним, психічним і соціальним 

розвитком людини в доробку представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст.; 
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– з’ясовано, що провідними функціями психіки, за уявленнями представників 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., є регуляція, 

відображення, пристосування та збереження цілісності;  

– визначено детермінанти (зовнішні та внутрішні), періоди (від народження до 

старіння) та показники (рівень розвитку уваги, памʼяті, уяви, творчості, волі, 

мислення, моральних якостей) психічного розвитку людини у поглядах 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст; 

поглиблено уявлення про: 

– організацію історико-психологічного дослідження, яка специфікується 

синтезом ідей та поглядів учених, що представляють різні періоди розвитку науки; 

– історію проблеми розвитку уявлень про психіку як важливий базис для 

психологічної науки; 

– можливість застосування теоретичних засад представників київської школи 

філософської психології для пояснення особливостей психічного розвитку людини;  

уточнено поняття про: 

– особливості трактування явищ розвитку людської психіки в українській 

філософсько-психологічній традиції кінця ХІХ  – початку ХХ ст. та доцільності їх 

відтворення у сучасній психологічній науці.   

Практичне значення. Дисертаційне дослідження є першим досвідом 

здійснення історико-психологічної реконструкції особливостей становлення 

київської школи філософської психології з висвітленням ідей про психіку і 

психічний розвиток людини. Представлений у роботі матеріал розширює уявлення 

про українську психологічну думку, сприяє розумінню її психологічних контекстів, 

що значно доповнює історію вітчизняної психології. Матеріали дисертаційного 

дослідження дають підґрунтя для наукових дискусій, можуть стати підґрунтям для 

наукових досліджень і вирішення практичних завдань психологічної науки, 

прогностичного визначення освітньої політики.  

Теоретичні результати й висновки дослідження можуть бути використані в 

учбово-педагогічній практиці для розширення та оновлення змісту навчальних  
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дисциплін: «Історія психології», «Загальна психологія», «Педагогічна психологія», 

«Вікова психологія», «Психологія особистості», «Психологія розвитку».  

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджено в освітній 

процес таких вищих навчальних закладів: Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля (довідка № 1565/42 від 20.12.2019); 

Хмельницький національний університет (довідка № 48 від 20.01.2020); Інститут 

підготовки кадрів державної служби занятості України (довідка № 781/17/18 від 

26.11.2019); Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені  

Володимира Винниченка (довідка № 273–н від 29.01.2020); Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя (довідка № 03/282 від 06.02.2020); Національна 

академія статистики, обліку та аудиту (довідка № 98 від 10.02.2020); Інститут 

екології економіки і права (довідка № 764 від 05.03.2020), у науково-практичну та 

дослідну діяльність Науково-практичного Центру медико-соціальних та 

психотехнологій при Східноукраїнському національному університеті імені 

Володимира Даля (довідка № 1562/42 від 18.11.2019), Інституту психології імені    

Г. С. Костюка НАПН України (довідка № 12–34 від 27.01.2020). 

  Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження представлено у доповідях на наукових конференціях, зокрема: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди 85–ї річниці від дня 

народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця 

«Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (Київ, 2011); ІІ 

Всеросійській науковій конференції «Психология сознания: современное состояние 

и перспективы» (Москва, 2011); Науково-практичній конференції «Особистість, 

суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності» (Київ, 2012); 

Всеросійській науковій конференції «Человек в экономических и социальных 

отношениях» (Москва, 2012); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Психологія в Україні: єдність минулого та сучасного» (Київ, 2012); Міжнародній 

конференції молодих вчених «Проблеми особистості в сучасній науці: результати 

та перспективи дослідження» (Київ, 2013); Першій міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток особистості у рамках просторово-часової 
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організації життєвого шляху» (Одеса, 2013); ІІІ Всеукраїнському психологічному 

конгресі з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі» (Київ, 2014); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы 

современной педагогики и психологии в России и за рубежом» (Новосибірськ, 

2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Actual questions and problems 

of development of social sciences: international scientific-practical conference» (Кельце, 

2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные вопросы 
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науково-професійній конференції «Science mithout boundarie development in 21st. 

century» (Будапешт, 2020).  

Публікації. Основні результати дослідження представлено у 62 публікаціях, з 

яких 1 – одноосібна монографія, 3 – розділи у колективних монографіях; 28 статей 

у фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України, з них 

12 –  у збірниках, включених до міжнародних наукометричних баз даних; 7 статей 

у зарубіжних періодичних виданнях з психології, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних; 6 статей апробаційного характеру у наукових журналах 

з психології;  17 –  тези доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Список використаних джерел містить 631 найменування (із них 33 – 

іноземною мовою). Основний обсяг роботи викладено на 380 сторінках. Загальний 

обсяг – 466 сторінок. Робота містить 7 таблиць (на 4 сторінках), 13 рисунків (на 8 

сторінках) та 7 додатків.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ  

ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ   

 

1.1. Історія психології як особлива форма пізнання  

 

Збереження предмета будь-якої з наук забезпечується шляхом постійної його 

еволюції, розширення та оновлення [274]. Аналогічне застосовне й до предмета 

історії психології. У світлі розуміння історії психології як галузі знання, що 

вивчає розвиток наукової психологічної думки, принципового значення набуває 

розв’язання питання про її межі та критерії відокремлення в системі 

психологічного знання в цілому. В історіографічній літературі не існує 

однозначної відповіді на це питання, тому одним з основних завдань 

психологічної науки стає об’єктивне відображення стану та розвитку наукової 

думки в її історичному минулому [201]. 

Історико-психологічне знання являє собою найважливішу частину 

фундаментального сучасного психологічного знання. Психологічне знання можна 

поділити на види, де: перший вид – це знання про психічні процеси та 

індивідуальні особливості, що становить «предметне знання»; другий – знання 

про сам процес психологічного дослідження, про те, як виходить, фіксується й 

удосконалюється предметне знання про психіку – «знання методологічне»; третій 

вид – «знання історичне», у якому відображається закономірна послідовність 

розвитку перших двох видів знання та яке допомагає дослідникам зрозуміти 

загальний стан психології в кожний конкретний період часу, на кожному 

хронологічному зрізі [200]. 

Згідно із цією позицією, знання історичне – це поєднання знання предметного 

та методологічного. Адже без методології історія є сліпою, а без історії 

методологія є пустою [239]. Історія психології дозволяє дізнатися, що зроблено, і 

тим самим зрозуміти, що являє собою суб’єкт діяльності. Ідея історії справедлива 

не лише по відношенню до окремої людини, але й до науки в цілому. «Пізнання 
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самого себе означає пізнання того, що ви у змозі зробити, оскільки ніхто не може  

дізнатися про це, не намагаючись діяти, то єдиний ключ до відповіді на 

запитання, що може зробити людина, лежить у її минулих діях. Цінність історії 

тому й полягає в тому, що завдяки їй ми дізнаємося, що зробила людина, і тим 

самим – що вона собою являє» [201, c. 14]. 

Проблеми, пов’язані з усвідомленням історичного шляху психології, її 

основних напрямів і галузей, завжди будуть актуальними та спірними. Вони 

посідали й посідатимуть серйозне місце в роботах  психологів та істориків науки, 

оскільки зміна ідеологічних і методологічних настанов у науці завжди змушує 

інакше підходити до розгляду вже відомих фактів, теорій, наукових шкіл; 

дозволяє повернути в науковий обіг забуті імена та ідеї; побачити нові грані у вже 

відомому, зіставити досягнення вітчизняної психології минулого з її сучасним 

станом. 

Завдяки методологічному аналізу стає можливим конструктивне оцінювання 

досягнутого науковою думкою рівня теоретичного узагальнення, здійснення 

адекватної інтерпретації результатів дослідження, розроблення перспективних 

ліній і стратегій розвитку науки та практики [63; 248; 263]. 

Методологічний аналіз забезпечує дослідника надійними орієнтирами 

розроблення та доцільного використання наукових методів, оцінки 

результативності й ступеня їхньої адекватності щодо явищ, які досліджуються, 

сприяючи тим самим підвищенню якості та достовірності отриманих наукових 

результатів [140]. 

Об’єктивною підставою поглиблення методологічної рефлексії виступають 

інтенсивний розвиток наукового знання, що супроводжується процесами його 

диференціації та інтеграції, і, як наслідок, поява нових наукових дисциплін; 

зростання методологічної самосвідомості різних галузей наукової діяльності; 

ускладнення форм і розширення сфер взаємодії науки із практикою. Нові 

проблеми існування людства зумовлюють виникнення «стикових» галузей знання, 

проведення, а значить, і методологічне забезпечення широких комплексних 

міждисциплінарних досліджень у сфері людинознавства, які являють собою 
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найбільш перспективну та ефективну форму організації наукової діяльності. Це, 

насамперед, вимагає розроблення нових шляхів синтезу методів різних наук, котрі 

відповідають методологічним принципам і підходам науки, що розвивається 

[259]. Таким чином, зростаюча потреба в методологічному знанні визначається 

необхідністю осмислення та оцінки нових тенденцій, пов’язаних із переходом до 

постнекласичного етапу розвитку науки, процесами її гуманітаризації, 

посиленням постмодерністських впливів [117; 247; 262]. 

Особлива важливість проведення методологічного аналізу історії психології 

обумовлена її міждисциплінарним статусом, приналежністю до сфери 

гуманітарного знання, дискусійністю у визначенні об’єкта, предмета та методів 

історико-психологічного дослідження [121; 201; 247; 272]. В умовах інтенсивного 

зростання обсягу наукових історико-психологічних розробок, посилення їх 

культурологічної орієнтації та розширення спектру розглянутих проблем завдання 

методологічної рефлексії в галузі історії психології значно розширюються та 

набувають актуального значення [588]. 

Методологічний аналіз передбачає необхідність розгляду методології як 

особливої галузі наукового знання, визначення її місця й функцій, структури та 

характеру взаємодії з конкретними науковими дисциплінами. Методологія в 

історико-психологічному дослідженні допомагає визначити стратегію наукового 

пізнання, умови та шляхи досягнення об’єктивного знання у розробці адекватних 

способів розкриття сутності явищ, котрі досліджуються. Це, насамперед, 

припускає проведення методологічного аналізу структурної будови та розвитку 

процесу пізнання: виокремлення й розгляд його основних компонентів, а також 

характер взаємодії різних його рівнів і сторін, обґрунтування співвідношення 

теорії та методу, розкриття ролі практики в освоєнні та вивченні дійсності. У 

вирішенні цих завдань методологія, з одного боку, спирається на гносеологію, з 

іншого – збагачує її, роблячи спеціальним предметом свого дослідження 

механізми, процеси та форми пізнання. Пізнавальна цінність методологічних 

побудов визначається тими можливостями, які забезпечують розкриття сутності 

та об’єктивного пізнання реальності: визначення принципів та підходів до 
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досліджуваного об’єкта, способів інтерпретації фактів і побудови теорії, 

розроблення методів дослідження. Цим обумовлена і безпосередня (як форми 

відображення закономірностей дійсності), і опосередкована (як інструмент, спосіб 

їх виявлення та розкриття) когнітивна функція методології як вчення про метод 

[121; 201; 207 301 308; 352; 422]. 

Онтологічна функція методології полягає у виявленні специфічного для 

конкретної науки об’єкта її вивчення. В основі методів пізнання лежать не 

абстрактно-логічні способи та прийоми, що довільно сконструйовані людським 

розумом, а об’єктивні закони дійсності. Метод, на думку Гегеля, являє собою рух 

самого змісту й не може розроблятися незалежно від цього змісту. Метод 

оцінюється вченим не як зовнішня форма, незалежна від змісту, а як «душа і 

поняття змісту». Будучи результатом творчої діяльності суб’єкта, який пізнає, 

метод включає в себе також суб’єктивну компоненту, але не вичерпується та не 

визначається нею. Він має також й об’єктивне підґрунтя, яким виступає 

реальність, що вивчається [52;  140; 201; 247; 267; 422].  

Методологія являє собою регулятор у процесі розвитку теоретичного 

пізнання. Це пояснюється тим, що наукова діяльність людини щодо формування 

та розвитку знання є свідомо організованим процесом, регульованим 

нормативними приписами та правилами і спирається на сукупність розроблених в 

історії пізнання методів і прийомів. Методологія в науковому пізнанні виступає і 

як своєрідна рефлексія науки, її самосвідомості, а також осмислює, експлікує 

логіку науки, способи її дослідження, рівневі структури знання та їх 

співвідношення з об’єктивною реальністю. Таким чином, методологічний аналіз 

сприяє перетворенню науки у свідомо створюваний і регульований процес 

отримання та теоретичного осмислення й узагальнення нового знання [201; 322; 

362; 588]. 

Узагальнюючи результати конкретно-наукових досліджень, розкриваючи 

загальні закономірності досліджуваних явищ, на переконання К. О. Абульханової, 

методологія сприяє поглибленню наукового пізнання, виявляє точки його 
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зростання, визначає напрями та перспективні лінії його розвитку, тим самим 

виконуючи евристичну функцію [4]. 

Забезпечуючи інтеграційні процеси в науці, методологія виконує 

комунікативну функцію, тому що сприяє встановленню взаєморозуміння між 

різними напрямами, підходами всередині психологічної науки. Аксіологічна 

функція методології полягає в оцінці наукових методів, прийомів і принципів 

аналізу з точки зору істинності, ефективності, можливостей і меж їх застосування 

[201; 219; 239]. 

Історія психології відноситься до сфери гуманітарного знання, тому однією з її 

методологічних підстав є принципи та норми гуманітарного пізнання. Вона має 

свій специфічний об’єкт – унікальні продукти пізнавальної діяльності людини; 

розвивається в руслі вимог наукової достовірності й регульована системою норм і 

приписів; використовує різні прийоми доказів (осмислення даного явища в 

цілісній картині досліджуваного простору, включення в контекст, посилання на 

авторитети, облік та аналіз різних точок зору, опора на традиційні інтерпретаційні 

моделі) і критерії оцінки достовірності отриманого знання (правдоподібність, 

логічна несуперечність, збіг результатів інтерпретації з даними інших досліджень, 

прийняття їх науковим співтовариством) [33;117; 147; 294; 598]. 

Історія психології спирається на фундаментальні теоретичні положення 

загальної психології, які стосуються розвитку та детермінації психіки, її 

історичної та соціальної природи, суб’єктно-діяльнісного та особистісного 

опосередкування, еволюції психічних (у тому числі пізнавальних) здібностей 

людини в процесі антропо- та історіогенезу, різних форм (буттєва та наукова) і 

рівнів (індивідуальна, колективна, суспільна) свідомості, творчої діяльності та ін. 

[52; 73]. 

Важливу роль в конструюванні методологічних засад історії психології 

відіграють методологічні підходи психології, які визначають основний шлях, 

задають головні орієнтири, стратегічні напрями наукового дослідження, 

виступають як наріжна основа наукової діяльності. Вони показують, як будувати 

наукове дослідження, позначають основні лінії здійснення наукового пошуку. До 
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найважливіших методологічних підходів психології належать: типологічний, 

структурний, функціональний, генетичний і системний [9; 14; 201; 207; 239; 247; 

268; 377; 448; 458; 515; 588]. 

Однією з головних методологічних підстав історико-психологічного 

дослідження є цілісний підхід, реалізований у вигляді системного підходу              

(О. Г. Асмолов, І. Г. Белявський, А. М. Ждан, В. О. Кольцова, Г. С. Костюк,             

В. П. Кузьмін, Б. Ф. Ломов,  В. А. Роменець,  С. Л. Рубінштейн, О. М. Ткаченко,      

М. Г. Ярошевський та ін.). Сутність системного підходу полягає в дослідженні 

психічної реальності як багатоаспектного явища, у виокремленні та вивченні 

різних її сторін за допомогою використання змістово-понятійних та 

організаційно-методичних можливостей комплексу наукових дисциплін, тобто в 

реалізації міждисциплінарної стратегії. Системний підхід передбачає розгляд 

будь-якого явища як цілісності. Зокрема, С. Л. Рубінштейн підкреслював 

багатоплановість, багаторівневість і багатошаровість буття, вказував на системну 

будову суб’єктивного світу людини і необхідність його системного вивчення 

[449]. Згідно з О. Г. Асмоловим, системний підхід виходить з якісного аналізу 

цілісних об’єктів і розкриття механізмів їх інтеграції [14]. 

В. А. Роменець свого часу зауважував, що будь-яка наука має певний 

візерунок фактів і теоретичну канву. Історія кожної науки, вважає вчений,  

повинна показувати зв’язки цих фактів і теорій, суперечності між якими та їх 

розв’язання сприяють науково-історичному поступу. При цьому факти, 

переконаний В. А. Роменець, мають свою специфіку, адже «є відкриття 

географічні і геологічні, де факт може заявити про себе навіть на рівні чуттєвого 

пізнання, хоч акцент на властивостях предметів або явищ дещо модифікує цей 

факт» [438, с. 5]. У психології, відмічає Володимир Андрійович, що вивчає зовні 

виражену діяльність, вчинки, а також суб’єктивність, свідомість, ідеальне 

відображення і т. ін., «факти не розкидано на якійсь площині таким чином, щоб їх 

можна було, як фрукти, зібрати в кошик. Це значною мірою факти «позиції», 

факти «аспекту бачення», подібно до того, як у стереокіно слід обрати такий кут 

зору, щоб з’явився стереоскопічний ефект: найменше відхилення – і явище 
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зникає» [438, с. 5]. На глибоке переконання вченого, саме виявлення вузлових 

моментів історії психології і покладання їх на єдину лінію розвитку є головними в 

історико-психологічному дослідженні. 

Незважаючи на наявність психологічних досліджень, присвячених аналізу 

умов і рушійних сил психологічного пізнання, недостатнім залишається 

висвітлення проблем становлення психології як науки, зокрема бракує аналізу 

психологічних уявлень, які містяться у філософських курсах і залишаються мало 

вивченими. 

Витоки та виникнення історико-психологічного напряму сягають тих ранніх 

етапів історіогенезу, коли в людини виникає усвідомлення її історичної 

належності, з’являється та починає розвиватися історико-психологічна рефлексія. 

Важливість історико-психологічного знання була усвідомлена ще у IV ст. до н. е. 

«батьком психології» Арістотелем. Другий розділ свого трактату «Про душу».  

Арістотель присвячує розгляду поглядів попередників. Він указує, що, 

здійснюючи дослідження душі, при розгляді складних питань необхідно брати до 

уваги думки про душу, висловлені попередниками, щоб використовувати 

висловлене ними «правильно» й уникнути всього, що сказане ними 

«неправильно» [11].  

Розвиток історико-психологічного знання в різних країнах суттєво відрізнявся 

за хронологічними рамками, розглядом питань та ідеями. Становлення 

вітчизняної історії психології, її змістовних аспектів пов’язане із прізвищами          

І. Г. Белявського, О. Т. Губка, І. В. Данилюка, Г. С. Костюка,  В. М. Летцева,        

В. П. Лисенко, М. А. Мацейківа, П. М. Пелеха, М. В. Папучі О. М. Раєвського,     

В. В. Рибалки, Ю. Т. Рождественського, В. А. Роменця, М. С. Савчина,                  

В. О. Татенка, Т. М. Титаренко, О. М. Ткаченка та ін.  

Актуальність історико-психологічних досліджень обумовлюється тими 

кардинальними змінами, які відбуваються в даний час у всіх сферах сучасного 

українського суспільства. Значущі трансформації відбуваються у сфері духовного 

життя, у світогляді та свідомості людини. Наслідком цього є зростаючий інтерес 

до питань історії, прагнення зрозуміти коріння й витоки всіх сучасних подій, 
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свого власного статусу та позиції у мінливому світі, загострення рефлексії щодо 

закономірностей, особливостей і тенденцій історичного розвитку взагалі [269]. 

Потреба в історико-психологічних дослідженнях не вичерпується, оскільки 

можливість зведення напрацювань тих чи інших дослідників в одну цілісну 

картину розвитку вітчизняної психології досить невелика. Це обумовлено 

методологічними та методичними факторами. Крім того, потреба в історико-

психологічних дослідженнях визначається ще й тим, що існують такі періоди, 

персоналії, психічні феномени та психологічні проблеми, які ще не були 

предметом спеціальних досліджень, хоча ці знання є цінними для корекції та 

уточнення методологічних і теоретичних позицій учених щодо історико-

психологічного процесу [19; 31; 46; 73; 121; 247; 331]. 

Якщо виходити з положення, що психологічні знання існують не лише в 

науковій формі (але й в інших формах: художній, філософській, правовій тощо) і 

що будь-яка система психологічних знань є об’єктом історико-психологічного 

дослідження, то виникає велика потреба в розширенні дослідного діапазону в часі 

і, відповідно, в розширеному визначенні матеріалу історії психології: від перших 

фіксацій ментальностей народу в письмі, живописі, предметах побуту, від перших 

саморефлексій у фольклорі до наукових концепцій і напрямів у сучасній 

психології. Таким чином, історія психології тісно переплітається з історичною та 

етнічною психологією, використовує їх досягнення для тлумачення певних 

психологічних систем. Питання «що досліджувати?» практично не може бути 

вичерпним. Попередні дослідження потребують постійного співвідношення і 

переосмислення у світлі нових психологічних, історичних, культурологічних, 

етнографічних та антропологічних досягнень. І до того ж таке співвідношення і 

переосмислення іноді необхідне у зв’язку з розвитком методології психологічного 

пізнання [32; 201; 245; 259; 322; 327; 501]. 

Історія психології повинна зберегти не тільки феноменологію самопізнання 

людей у часі, а й надати відповіді на запитання: які ж умови та рушійні сили є 

визначальними для розвитку психології, яку роль відіграє загальнокультурний 

фон певної епохи у формуванні психологічних знань, яке місце та статус займає 
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психологія серед інших проявів культури (наук, мистецтв, філософії, релігії, 

політики). 

Для практичної реалізації поставлених завдань у рамках історії психології 

необхідні методи, що базуються, наприклад, на здатності занурення, проникнення 

у внутрішнє життя людей минулого, а також методи історико-психологічної 

реконструкції. Побудови істориків можуть уважатися мистецтвом і залежать від 

інтуїції та чесності дослідника, а психологія, у свою чергу, претендує на 

достовірність отриманих даних про психіку людей далекого минулого, наприклад, 

античності. Чим далі науковий пошук сягає у глиб століть, тим вужчим є коло 

джерел, а отже, більша ймовірність привнесення суб’єктивності дослідника. 

Тобто метод історико-психологічної реконструкції уможливлює відтворення 

окремих рис психічного складу або психіки в цілому людей минулого входить до 

завдань історії психології. Таким чином, метод історико-психологічної 

реконструкції полягає, зокрема, у розумінні психіки людей минулого та 

використанні для дослідницьких цілей психологічних моделей взагалі.  

Для історії психології проблема методу має особливе значення, а пояснити це 

можна специфікою її об’єкта – розвитку психологічного пізнання в його 

історичній ретроспективі. Історія психології відновлює, відтворює досліджувані 

нею процеси, тому вона є реконструкційною дисципліною, а основним методом її 

дослідження виступає метод історико-психологічної реконструкції минулого [33; 

147; 265; 597]. 

Особливість розвитку психологічного знання минулого передбачає 

відтворення психологічної інформації, яка міститься в джерелі, проведення її 

семантичного аналізу, розкриття поля значень презентованих у ній понять та ідей, 

виявлення прихованого за ними «неявного знання» – особистісної позиції автора, 

його настановлень, цінностей, смислів [73; 264 555; 575; 582]. 

Історія психології за своєю суттю є інтерпретаційною галуззю знання, і 

методи інтерпретації та смислового розуміння посідають у ній вагоме місце. 

Звідси гострою постає проблема наукової неупередженості й об’єктивності 

вченого. Сутність наукового методу полягає в тому, щоб за специфікою 
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суб’єктивних уявлень дослідника виокремити та точно описати досліджувані 

об’єкти. У зв’язку із цим завдання історика полягає не в обмеженні висновків, які 

він робить, а в критичному оцінюванні ходу своїх думок, виявленні й подоланні 

протиріч в логіці своїх міркувань, у прагненні до підтвердження своїх висновків, 

до їх зіставлення з результатами інших досліджень, розширення їх 

документальної бази. Особливо обережними й зваженими повинні бути надані 

вченим оцінки, оскільки вони спираються на систему цінностей, які прийняті в 

сучасній культурі та які не завжди можна застосувати для оцінки минулого [130; 

185; 201; 288]. 

Реконструкція психологічного знання в складно диференційованому 

культурному контексті дає можливість дослідити та зрозуміти механізм 

психологічної творчості, здійснити аналіз продуктів діяльності людей  певного 

часу, охарактеризувати специфіку мотивацій такої діяльності. Тільки в такому 

статусі історія психології може виконати покладені на неї науково-дослідні та 

просвітницькі функції, при цьому бути теоретичною дисципліною, яка 

намагається не просто описувати шлях розвитку науки, а й виявляти 

закономірності, а отже, навчитися на основі аналізу тенденцій передбачати 

перспективи. Незважаючи на той факт, що теоретична психологія продовжує свій 

розвиток, у дійсності ми маємо справу з «відкритістю» цієї наукової галузі для 

включення до неї багатьох нових ланок. У зв’язку із цим доцільно говорити про 

«основи теоретичної психології», маючи на увазі подальше розроблення 

проблематики, котра б  забезпечувала цілісність наукової галузі [501].  

Історія психології, стверджував В. А. Роменець, – це справжня совість 

психолога. Йдеться не тільки про те, що дослідник має викласти історію питання, 

яке вивчає, вказати, що й до нього цікавились цим питанням, стверджує вчений, а 

потім, віддавши належне попереднім думкам, говорити щось своє. Володимир 

Андрійович має на увазі наступне: ігноруючи провідний смисл історії психології, 

дослідники збіднюють теоретичні засади дисципліни психології [447]. 

Таким чином, історія психології виступає особливою формою пізнання 

психічного. Історико-психологічне дослідження доробку представників київської 
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школи філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. від простого описання 

(викладу фактів, дат, подій) дозволяє простежити еволюцію понятійних структур 

психологічної науки, її пояснювальних принципів і проблем. Цей підхід 

реалізується завдяки орієнтації на метод категоріального аналізу, мета якого – 

виявити закономірний і системний характер перетворень наукових знань про 

психіку людини та особливості її розвитку [598]. Центром у такій роботі виступає 

вивчення під новим кутом зору інтелектуальної спадщини, інтелектуальної 

структури науки. Мається на увазі структура, оскільки тільки на рівні форм 

розумової активності, її схем можуть бути простежені стійкі, інваріантні 

організатори цієї активності. Найважливіші серед цих інваріантів можуть бути: 

по-перше, глобальні пояснювальні принципи науки (детермінізм, системність, 

розвиток); по-друге, проблеми, що представляють всю сферу психології; по-третє, 

категорії як основні, найбільш стійкі форми та регулятори освоєння невичерпної 

психічної реальності. Отже, історія психології як особлива форма пізнання – це 

складний рух думки навколо трьох проблем, а саме: предмета психології, методів 

його пізнання та категоріального апарату як похідного уявлення про предмет і 

метод.  

 

1.2. Проблема методу в історико-психологічному дослідженні 

при реконструкції психологічних знань 

 

До найбільш важливих проблем методології наукового пізнання відноситься 

проблема наукового методу. Розроблення та вдосконалення методологічного 

арсеналу науки є необхідною умовою її прогресивного розвитку та однією з 

найважливіших констатуючих ознак будь-якої науки [2; 9; 17; 31; 45; 63; 66; 73; 76; 

99; 129; 140; 147; 171; 182; 199; 201; 425; 501; 558; 565; 588; 597–598 та ін.]. Проте 

наука визначається не лише за своїм предметом. Її межі можуть бути встановлені 

характерними для неї методами. У зв’язку з цим особливе значення має осмислення 

сутності та пізнавальних можливостей різних наукових методів, умов і меж їх 

використання. 
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Для історії психології проблема методу має особливе значення, що пояснюється 

специфікою її об’єкта – розвитку психологічного пізнання в його історичній 

ретроспективі. Традиційно історія психології спирається на ґрунтовний  якісний 

аналіз та інтерпретаційні процедури.  

Об’єктивність й достовірність історико-психологічного аналізу розвитку уявлень 

про психіку та розвиток психіки людини обумовлені, насамперед, суб’єктивно-

особистісними факторами: рівнем професійної компетентності вченого, його 

інтуїтивними здібностями, науковою сумлінністю, відповідальністю й 

неупередженістю. Це, у свою чергу, з одного боку, створює серйозні труднощі у 

проведенні дослідження та забезпеченні його високого наукового рівня, з іншого – 

відкриває великі можливості для творчої самореалізації історика психології. 

Наслідком цього є суперечливість і дискусійність багатьох висловлюваних 

положень, існування в історіографії різних, іноді альтернативних описів минулого 

психологічної науки та її сучасного стану, суперечливість в оцінках її досягнень, у 

визначенні місця й ролі тих або інших наукових шкіл, течій і напрямів психології, 

внеску різних учених у її становлення та розвиток [275]. У зв’язку із цим нагальною 

необхідністю й першочерговим завданням є вирішення питань про форму та методи 

історико-психологічного дослідження щодо розуміння розвитку уявлень про 

психічне в історичній ретроспективі. Проблемі методу в історико-психологічному 

дослідженні у вітчизняній психологічній науці присвячено вкрай незначну кількість 

робіт. Окремі методи висвітлюються в роботах О. М. Ткаченка (категоріальний 

аналіз) і В. А. Роменця (порівняльно-історичне вивчення). Тому на сьогодні це 

питання залишається актуальним. 

Науковий метод – це сукупність регулятивних принципів здійснення 

пізнавальної діяльності, «теоретично обґрунтований нормативний пізнавальний 

засіб» [199, c. 40]. Метод визначає ефективність наукового дослідження, глибину 

проникнення у сутність досліджуваного явища. Він описує шляхи, дотримуючись 

яких учений приходить до наукового відкриття, розшифровує таємниці 

пізнавальних явищ, вирішує практичні й теоретичні завдання. Розкриття методу, 
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який привів ученого до великого відкриття є настільки ж важливим для науки, як і 

саме відкриття [139; 248]. 

Конструювання наукового методу відбувається не мимовільно. Воно 

визначається, насамперед, особливостями досліджуваного об’єкта. Адекватність 

метода досліджуваному об’єкту – найважливіший онтологічний аспект методології 

наукового пізнання, умова забезпечення його ефективності [207; 239]. Не випадково 

різні наукові дисципліни розробляють свої специфічні системи пізнавальних 

засобів, що відповідають особливостям їх предметних галузей і досліджуваних ними 

видів реальності. Очевидно, наприклад, що різні методи необхідні для вивчення 

матеріальних та ідеальних, простих й складно організованих, статичних і 

динамічних явищ. І це відображає реальну послідовність дослідницького процесу, 

який починається з постановки проблеми, вияву об’єкта, що вивчається і далі – до 

визначення способу взаємодії з ним. І головне, щоб визначити, як досліджувати, 

потрібно, насамперед, зрозуміти те, що саме  досліджується [259;]. 

Специфіка досліджуваного об’єкта визначається також можливостями та 

межами використання для його вивчення методів і дослідницьких прийомів, що 

склалися в інших сферах знання (математичних, лінгвістичних тощо). Так, 

наприклад, тривалий час вважалося, що душа як об’єкт психологічного пізнання не 

може бути вивчена лише науково; до неї неможливо застосовувати математичні та 

експериментальні методи, що відповідно призводило до заперечення наукового 

статусу психології. Завдяки розвитку психологічної науки було спростовано цей 

погляд. Психологія зуміла стати «повноцінною наукою», розробивши систему 

чітких наукових способів дослідження психічної реальності, освоївши експеримент і 

математичні методи аналізу. 

Однак, до сих пір, дискусійним залишається питання про можливість 

використання точних методів дослідження, кількісних і математично-

статистичних прийомів аналізу в гуманітарних науках, до яких, зокрема, і 

відноситься історія психології. Це ставить під сумнів науковий характер даних 

сфер пізнання. Зазначимо, що вказані позиції вкорінені не лише в критеріях 

науковості сцієнтистської традиції, котра склалась і моделях наукового 
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дослідження, але й також у самому гуманітарному знанні, представники якого 

нерідко войовничо відстоюють його своєрідність і намагаються огородити його 

від експансії природничонауково-орієнтованих підходів [201; 247].  

Розроблення й характер використання методу залежить, зокрема, і від 

технічних засобів пізнання, наявних у науці, що визначають межі вивчення 

дослідником об’єкту, який вивчається. Відомо, наскільки кардинально змінив і 

розширив можливості вивчення законів мікросвіту винахід мікроскопа, яку 

революційну роль відіграв телескоп у пізнанні мегасвіту, становленні наукової 

астрономії, наскільки і як просунуло уперед пізнання і освоєння нових 

комп’ютерних, технічних засобів і програм [337]. 

Оскільки суспільство є продуктом взаємодії людей, пізнання являє собою 

закономірний результат цієї взаємодії. Відповідно пізнання повинне бути 

зрозумілим не лише як індивідуальна діяльність, незважаючи на те, що 

суб’єктами пізнання завжди виступають індивіди. Воно здійснюється в рамках 

історично визначеної культури засобами мови, логіки, на історично визначеному 

рівні вже досягнутого знання, в органічному зв’язку не лише з особистим, але й із 

суспільним досвідом, за допомогою різноманітних технічних засобів, 

інструментального спостереження, виміру, аналізу.  

Так, у реальному історико-культурному контексті суб’єктивна діяльність 

пізнання виступає як інтерсуб’єктивна, так і  об’єктивна за змістом саме внаслідок 

її єдності з аналогічною діяльністю інших людей, і притому не лише з живою, 

актуальною діяльністю, що здійснюється, але й з опредметненою, 

об’єктивованою. Пізнання являє собою взаємодією суб’єктів пізнання з уже 

наявним, об’єктивованим знанням, набутим й опредметненим попередніми 

поколіннями людей. Завдяки об’єктивації здійснюється його, висловлюючись 

мовою соціології, соціалізація; воно набуває незалежності існування від суб’єктів 

пізнання, стає надбанням для майбутніх поколінь [35; 53]. 

Різноманітні форми опредметнення знань створюють не лише нові, не існуючі 

в природі об’єкти пізнання, але й нові об’єктивні умови пізнавальної діяльності, 

котрі визначають її горизонти, можливості, межі та історичні періоди. Реальний 
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історичний суб’єкт пізнання вбирає в себе результати попереднього розвитку 

пізнання, так само як і створений цим розвитком гносеологічний потенціал, тобто 

сукупність резервів пізнавальної діяльності, що породжені розвитком 

сприятливих для неї умов і засобів. Таким чином, відбувається не лише розвиток 

знання, збільшення його обсягу, відкриття нових об’єктів пізнання, але й розвиток 

суб’єкта пізнання, методів, прийомів пізнавальної діяльності [229]. 

Історія психології за своїм характером і завданнями є наукою про походження 

психічних діяльностей в історії культури. Проблема генезису є ключовою для 

теоретичного та практичного завдання науки, у якій гостро виступає дихотомія 

методологічного та емпіричного, філософського й психологічного. Коротко й 

спрощено цю проблему І. Г. Белявський сформулював так: «чи є вирішеним 

питання про витоки психічних процесів, властивостей, структури методами 

емпіричного дослідження, чи воно відноситься до числа філософських?» [33,        

c. 30]. 

Специфіка емпіричного дослідження не дозволяє одразу вирішити проблему 

генезису. Історико-генетичне дослідження полягає у встановленні каузальних 

зв’язків на визначеному матеріалі, відносно визначеного історичного періоду, 

який не може бути узятий за нульову точку відліку. Про місце емпіричного 

аналізу в дослідженні генези становлення людства Іньянс Мейєрсон 

висловлювався так: «психологія повинна накласти заборону на легкі апріорні 

пояснення, вона не може замінити роботу, яку від неї очікують, міфами. 

Дослідник, який працює з історичним матеріалом, завжди має справу з 

культурними формами, за якими стоїть соціалізована психіка, що їх породила. 

При цьому взаємодіючі структури психіки та культури завжди передбачають уже 

ті, що склалися» [46, с. 31]. 

Взагалі складність психологічного дослідження полягає не стільки в 

здібностях конкретного аналізу фіксувати якісно різнорідні стани об’єкта в 

рамках однієї дослідницької парадигми, скільки в тому, які теоретичні, логічні, 

процедурні основи необхідно застосовувати при побудові схеми психічного 

процесу. На думку І. Г. Белявського, існує і надемпірична, спеціальна 
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методологія, до якої належать гіпотетичні побудови історії психології, що 

накопичують теоретичні засоби для емпіричних досліджень на визначеному 

світоглядному фундаменті. Психоісторичне теоретизування не є мимовільним. 

Воно спирається на дані суміжних наук, ураховує закономірності спілкування 

дослідника з пам’ятками минулого, виводить їх із світоглядних позицій ученого 

та особливостей головного інструменту пізнання минулого – його розуму й 

особистості.  

Об’єктом історії психології є психологічне пізнання, яке визначає особливості 

методів, що використовуються нею. Психологічне пізнання – це реальність не 

теперішнього, а минулого. Останнє не надане досліднику цілком у його 

безпосередній формі, не виступає у всіх своїх аспектах предметом прямого 

спостереження або експериментального вивчення. За своєю природою об’єкт 

історії психології є ідеальним, а завдяки аналізу тих або інших його сторін і 

властивостей стає можливим відтворення його цілісності. Історик психології має 

справу не з експериментально сконструйованим, а із природним об’єктом у його 

реальній динаміці і властивостях. Як зазначав В. Вундт, в історії має місце 

особливий вид експерименту – «історичний експеримент», де експериментальним 

майданчиком виступає історія, а предметом дослідження – історичний за своєю 

природою процес [80]. Досліджуваний історією психології об’єкт розглядається в 

його реальній течії і в тому природному для нього історичному середовищі, 

зауважує І. Г. Белявський, у якому він виник і розвивався. Тому з певною долею 

умовності історико-психологічне дослідження може бути охарактеризоване, 

вважає вчений, як «природний макроісторичний експеримент» [32]. 

Особливість психологічного пізнання як об’єкта історії психології полягає в 

тому, що воно не є таким, котре утворюється й розвивається на очах у дослідника, 

а є таким процесом, який уже склався, відбувся та оформився у вигляді 

конкретних структур знання. Дослідник не може цілеспрямовано й навмисно 

впливати на його природну течію, котра залишилась у минулому і не в змозі будь-

яким чином перетворити його хід, викликати нові тенденції в його розвитку. Його 

завдання полягає в тому, щоб найбільш повно й точно відтворити та осмислити 
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історію розвитку психологічного пізнання, що вже відбулося. При цьому важливо, 

відштовхуючись від презентованого в завершальній логічній формі результату 

психологічного пізнання, тобто сформованої системи знання, проникнути до його 

джерел, виявити генезис і напрям розвитку, розкрити не лише ті лінії, що 

склались та оформились, але й альтернативні лінії пізнання, які реально існували 

в минулому, але не витримали протиборства з більш успішними течіями думки. 

Тому, на нашу думку, основним підходом у дослідженні психологічного пізнання, 

зокрема, і питання щодо розвитку уявлень про психіку людини виступає цілісне 

відтворення становлення психологічної думки минулого, а основним методом 

дослідження стає метод історико-психологічної реконструкції наукових поглядів, 

ідей. 

Об’єктивованою формою вираження психологічного знання виступають 

друковані праці. Історико-наукове пізнання базується на джерелах, безпосередньо 

визначається їх характером, тому за своєю природою є опосередкованим. Історик 

психології може розкрити в досліджуваному ним минулому лише те, що 

розкривають йому історичні джерела та настільки об’ємно й повно, наскільки 

об’ємною й повною є наявна інформація, що міститься в них. І це обумовлює 

певну обмеженість дослідницьких можливостей минулого. Звідси виходить, що 

історичне джерело – вихідна та необхідна передумова проведення історико-

психологічної реконструкції психологічного знання минулого [264]. Таким 

чином, історія психології може бути визначена і як джерелознавча наука, яка 

здійснює відтворення історії психологічного пізнання на основі методів 

джерелознавчого аналізу (зібрання джерел, їх критики, контекстного розгляду, 

використання за основу даних інших наук  і т. ін.). 

Відтворення розвитку психологічного знання минулого передбачає 

розшифрування психологічної інформації, яка міститься в історичному джерелі, 

проведенні її семантичного аналізу, розкритті поля значень презентованих у ній 

понять та ідей, виявлення прихованого за ними «неявного знання» – особистісної 

позиції автора, його настановлень, цінностей, смислів. Історія психології за своєю 

суттю є інтерпретаційною галуззю знання і методи інтерпретації та смислового 
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розуміння займають в ній вагоме місце. Звідси гострою постає проблема наукової 

неупередженості та об’єктивності вченого. Сутність наукового методу полягає в 

тому, щоб за специфікою суб’єктивних уявлень споглядальника виокремити і 

точно описати споглядальні об’єкти. У зв’язку з цим, завдання історика полягає в 

тому, щоб не обмежуватись зробленими ним висновками, а критично оцінювати 

хід своїх думок, виявляти й долати протиріччя у логіці своїх міркувань, прагнути 

до отримання підтвердження своїх висновків, до їх співставлення з результатами 

інших робіт, розширенні їх документальної бази. Особливо обережними й 

зваженими повинні бути надані вченим оцінки, так як вони спираються на 

систему цінностей, яка прийнята в сучасній визначеній культурі і не завжди їх 

можна застосувати для оцінки минулого. 

Специфіка історичного пізнання полягає в тому, що воно має справу з 

особливими, визначеними фактами. Справедливе для історичного пізнання 

взагалі, це твердження тим більше відноситься до історико-психологічного 

дослідження, процесу історичної еволюції психічного знання, що 

реконструюється, руху людської думки в галузі пізнання психічної реальності, 

розвитку психіки. Інакше кажучи, об’єктом історії психології виступає 

саморефлексуюча думка людства. Тому велику вагу в дослідженні історії 

психології має, власне, психологічний аналіз, спрямований на виявлення 

особливостей творчої діяльності, особистості творця, його психічного світу, 

рушійних мотивів та причин [331]. Історія психології спирається на методичний 

арсенал, розроблений у психологічній науці, використовує його при вирішенні 

своїх завдань. До апробованих в історико-науковому пізнанні методів психології 

належать методи контент-аналізу, інтерв’ю, опитування, семантичного аналізу, 

різні особистісні методики, методики вивчення творчої діяльності та ін. 

В умовах зростаючої інтеграції різних наук розширюється також взаємодія 

історії психології із суміжними сферами знання – історією, джерелознавством, 

культурологією, наукознавством, соціологією, лінгвістикою, мовознавством. 

Відповідно до сфери історії психології входять нові методи: методи 

джерелознавчого та культурологічного аналізу, наукометричні процедури, 
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порівняльний метод мовознавства, текстологічні літературознавчі методи, 

соціологічні методи збирання й аналізу даних і т. ін. Тому застосування нових 

засобів пізнання сприяє отриманню і нових знань у галузі історії психології.  

В історико-психологічному дослідженні розвитку уявлень про психіку людини 

поєднуються та зіставляються два різних культурних зрізи, два семантичних і 

смислових простори – минулого й теперішнього. Зрозуміти минуле з позиції 

теперішнього можливо наступним чином. Одна стратегія стверджує унікальність 

минулого, розглядає його як особливий світ, зовсім відмінний від сучасності та 

недоступний для розуміння з позиції останньої. Відповідно від дослідника 

вимагається переміщення подумки в минуле, поєднання та злиття з ним. Як 

зауважує О. Ф. Лосєв, щоб зрозуміти ідеї мислеників минулого, потрібно 

проникнути в їхній образ життя, спробувати зрозуміти їхній спосіб мислення, 

навчитися дивитись на світ їхніми очима [240]. На жаль, зазначених 

дослідницьких прийомів важко досягнути в реальності, принаймні для більшості 

дослідників. Більше того, сприйняття будь-якого явища людиною принципово не 

може бути абсолютно безстороннім, лише об’єктивним. Тим більше це стосується 

вченого, який об’єктивно перебуває в деякому науковому просторі, поділяє та 

виражає певні корпоративні наукові уявлення, керується науковими 

настановленнями, що склались у нього, цінностями та попереднім досвідом 

наукового пізнання. 

Інша стратегія реконструкції минулого відштовхується від завдань та інтересів 

теперішнього, реалізуючи вибірковий підхід у вивченні історії психологічної 

думки. Із неї виділяється та вноситься в систему науки лише те, що відповідає 

тенденціям і вимогам сучасного знання, його актуальним завданням. При такому 

підході, що базується на абстрактно-аналітичному дослідженні психологічної 

думки минулого, виникає реальна загроза втрати повноти її відтворення й 

розуміння, а також її необґрунтованої модернізації. Йдеться про одну зі стратегій 

презентизму, для якої є недоступним погляд на минуле як на самостійну 

культурну та наукову цінність. І саме завдяки вищезазначеній позиції в рамках 

такого підходу об’єктивне пізнання минулого є недосяжним, бо деформуються 
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його оцінки. Апріорно вважається, що істина, яка презентована в сучасних 

поглядах, знання, які існують на попередніх етапах історії, розглядаються або як 

підготовчі, або як помилкові. Таке уявлення, на нашу думку, не відповідає 

реальності, оскільки відомо, що розвиток знань носить нелінійний характер, в 

історії мають місце періоди занепаду, втрати продуктивних ідей, що були 

накопичені раніше. Так, поглиблення у вивченні механізмів психічної діяльності 

супроводжувалося втратою цілісності в описі психічного світу людини, 

характерної для середньовічної духовно-релігійної думки, її фрагментизацією й 

атомізацією. І ми переконані, що кожний етап розвитку психологічного пізнання 

містить цікаві здогади та відкриття, не помічати та не враховувати які на догоду 

насущним інтересам часу – означає свідомо збіднювати історичний фундамент 

психологічної науки. 

Найбільш прийнятною уявляється стратегія взаємодії теперішнього й 

минулого [13; 21; 31; 42; 52; 73; 121; 124; 226; 233; 239; 340; 369; 380; 384; 436; 

439; 458; 502; 505; 582; 588 та ін.], що реалізується за допомогою методу їх 

діалогу та ґрунтується на визнанні взаємної цінності, прагненні зрозуміти й 

прийняти один одного, що не виключає, однак, конструктивної критики й 

уточнення тих або інших положень. 

Таким чином, особливості методології історико-психологічного дослідження 

щодо розвитку уявлень про психіку та розвиток психіки людини визначають 

специфіку засобів і способів пізнання, котрі є за своєю суттю реконструкційними, 

інтерпретаційними, спираються на аналіз історичних джерел, реалізують 

стратегію діалогічної взаємодії теперішнього й минулого. 

 

1.3. Специфіка інструментарію історико-психологічного дослідження 

 

Специфіка дослідницького інструментарію історико-психологічного пізнання 

проявів психіки людини передбачає, що в процесі дослідницької діяльності 

пізнання вчені ставлять перед собою певні цілі, висувають ті або інші завдання. 

Але поставити мету, сформулювати завдання – це ще не означає здійснити 
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задумане. Дуже важливо знайти правильні шляхи до мети, ефективні прийоми 

вирішення завдань. Шляхи досягнення мети, сукупність певних принципів, 

прийомів теоретичного дослідження та практичної дії і становлять власне метод 

дослідження. Без використання визначеного методу неможливо вирішити будь-які 

наукові й практичні завдання, він є необхідним при дослідженні будь-яких явищ. 

Метод не є механічною сумою тих або інших прийомів дослідження, котрі 

вибираються вченими за своїм бажанням, поза зв’язком із самим досліджуваним 

явищем. Значною мірою сам метод обумовлений природою цих явищ, 

притаманними їм закономірностями. Тому кожна сфера науки або практики й 

виробляє свої особливі методи.  

Будучи гуманітарною гілкою психологічного знання, історія психології має 

особливий науковий апарат. Система її конкретно-предметних методів 

формується, з одного боку, на основі врахування специфіки об’єкта дослідження, 

з іншого – у результаті асиміляції методів суміжних із нею та споріднених їй 

наук: психології, гуманітарних галузей знання, історії, джерелознавства, 

історіографії, наукознавства. На думку вітчизняного дослідника з історії 

психології С. В. Бондаря, особливість предмета історико-психологічної науки 

зумовлена специфікою співвідношення історії психології з власне психологією. 

Історія психології, зауважує вчений, є закономірним процесом, у якому 

різноманітні психологічні системи пов’язані одна з одною. Кожна психологічна 

ідея, концепція, система не зникає в історії, на думку  С. В. Бондаря, а 

зберігається як частина, як певний момент єдиного психологічного цілого [42]. 

Отже, згідно з цим підходом, кожна психологічна система історично зумовлена й 

виражає дух, квінтесенцію своєї епохи. 

Методологічний аналіз наукового апарату історії психології передбачає його 

цілісне описання, виділення структури, координації і субординації системи 

методів, характер їх взаємодії, проведення їх предметно-наукової класифікації. 

Вирішення цього завдання спирається на розроблені в психології класифікаційні 

схеми методів психологічного дослідження. 
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С. Л. Рубінштейном була запропонована класифікація методів психології, у 

якій надається наступна систематизація:  

а) основні методи: 

– спостереження: зовнішнє, об’єктивне (пряме і непряме) і внутрішнє або 

самоспостереження; 

– експеримент: лабораторний, природний, психолого-педагогічний, 

фізіологічний; 

б) додаткові методи: 

– різні прийоми вивчення продуктів діяльності; 

– різні форми бесіди (психоаналітична, клінічна, психолого-педагогічна); 

– методи опитування; 

   в) наскрізні універсальні методи: 

– порівняльний; 

– генетичний [450]. 

У вказаній класифікації, хоч і недостатньо повній, привертає увагу перш за все 

рівнева будова системи методів, яка враховує їх пізнавальну ефективність і 

ступінь узагальненості. 

Розгорнута класифікація методів психологічного дослідження наводиться      

Г. Д.  Пирьовим. Вона включає наступні групи методів: 

1. Спостереження: 

а) об’єктивне: безпосереднє (індивідуальне і колективне; інтенсивне – 

екстенсивне; об’єктивне – клінічне); 

б) самоспостереження: безпосереднє (словниковий звіт) і опосередковане 

(щоденники, автобіографії, згадування, листи). 

2. Експеримент: 

а) лабораторний: класичний (метод подразнення, метод виразних рухів, 

метод реакцій – вольових і не вольових) і метод тестів (нестандартизовані 

дослідження окремих психічних процесів і стандартизовані – 

випробовування загальної обдарованості і спеціальних здібностей, аналітичні 

й синтетичні, індивідуальні та колективні); 
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б) природний: в умовах праці, в умовах навчання, в умовах гри; 

в) психолого-педагогічний: констатуючий і формуючий. 

3. Моделювання: 

а) фізичне і математичне; 

б) імітаційне і схематичне; 

в) кібернетичне. 

4. Спеціальні методичні прийоми: 

а) генетичні або еволюційні (філогенетичні та онтогенетичні – біографічний 

метод і лонгитюдинальний метод); 

б) порівняльний підхід; 

в) психопатологічний підхід [406]. 

Хоча запропонована класифікація відрізняється повнотою, однак, у ній, в 

одній площині презентовані різнорівневі структури – основні і допоміжні методи, 

методичні прийоми і методичні підходи. 

Класифікація методів, яка була розроблена Б. Г. Ананьєвим, відображає логіку 

і порядок операцій психологічного дослідження, а також функціональну  

призначеність методів. Відповідно цьому в ній виділяється наступна група 

методів. 

Перша група – організаційні методи, які визначають стратегічні лінії 

дослідження і регулюють послідовність ведення та організацію взаємодії усіх 

інших методів на різних етапах дослідження: порівняльного, лонгитюдинального, 

комплексного. 

Друга група – емпіричні способи добування наукових даних, утворення фактів: 

спостереження, самоспостереження (обсерваційні методи), експеримент 

(лабораторний, польовий, природний, формуючий), психодіагностичні методи 

(стандартизовані і проективні тести, анкети, соціометрія, інтерв’ю, бесіда), 

прийоми аналізу процесів і продуктів діяльності (хронометрія, циклографія, 

професіографічні – описання, оцінка продукту виконаної роботи і т. д.), 

біографічні методи (аналіз фактів, дат і подій життєвого шляху людини, 

документації, свідоцтва і т. д.).  
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Використання кожного із перерахованих методів і їх зв’язок залежить від 

організаційного методу, який використовується. 

Третя група – прийоми обробки отриманих даних: кількісний (математико-

статистичний) аналіз і якісні методи аналізу (диференціація емпіричних даних за 

типами, групами, описання психологічної каузистики, тобто випадків, які 

найбільш повніше виражають типи та варіанти або є виключеннями, 

відхиленнями від загальних правил). 

Четверта група – інтерпретаційні методи: різні варіанти генетичного 

(філогенетичний, онтогенетичний, власно генетичний, соціогенетичний, 

історичний) і структурного (психографія, типологічна класифікація, психологічні 

профілі) методів [9]. 

Вказана класифікація носить нелінійний характер, будується на декількох 

важливих підґрунтях, відображає функціональне призначення і місце методів у 

цілісному циклі психологічного дослідження, їх субординаційні відносини. 

Принципи її побудови уявляються надзвичайно цікавими і можуть виступати в 

якості загальної основи побудови класифікаційних схем для різних класів явищ. 

Таким чином, розгляд різних варіантів класифікацій психологічних явищ, 

дозволяє зробити декілька висновків. По-перше, класифікації повинні бути 

обґрунтованими, будуватись на основі чітко означених критеріях. При цьому слід 

мати на увазі, що реальна складність досліджуваних явищ і необхідність 

використання для їх дослідження різних засобів пізнання визначає доцільність 

використання численних критеріїв. По-друге, класифікація повинна враховувати і 

відображати цілісність дослідницького процесу, охоплювати всі його 

найважливіші аспекти. По-третє, класифікація повинна враховувати 

багаторівневість досліджуваних процесів  і тому мати нелінійний характер, 

відображати ієрархічну організацію і характер відносин у системі методів. 

При всій продуктивності виділених підходів вони не можуть бути використані 

безпосередньо до описання і систематизації методів історії психології. Будучи 

гуманітарною гілкою психологічного знання, історія психології має особливий 

науковий апарат. Система її конкретно-предметних методів формується, з одного 
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боку, на основі врахування специфіки об’єкта дослідження, з іншого – в 

результаті асиміляції методів суміжних з нею і споріднених їй наук: психології, 

гуманітарних галузей знання, історії, джерелознавства, історіографії, 

наукознавства. 

У науковій літературі проводиться диференціація методів природничого і 

гуманітарного психологічного дослідження. Так, у роботі «Основы 

психологической антропологии. Психология человека» В. І. Слободчикова і        

Є. І. Ісаєва класифікація методів психологічного дослідження ґрунтується на 

розділенні пояснювальної та описової психології. До методів пояснювальної 

(природничої) психології вчені відносять спостереження, експеримент, 

тестування, аналіз продуктів діяльності, опитування, математичне моделювання і 

статистичний аналіз. Методи  описової (гуманітарної) психології включають 

інтроспекцію, самозвіт, включене спостереження, емпатичне слухання, 

ідентифікацію, біографічний метод, інтерпретацію внутрішнього світу іншого, 

інтуїцію та герменевтику [483]. Однак, презентований авторами перелік методів 

гуманітарної психології стосовно історії психології є недостатньо повним. По-

перше, у ньому відсутня низка важливих для історико-психологічного пізнання 

методів (порівняння, категоріальний аналіз, аналогія, реконструкція, 

джерелознавчі, історіографічні і наукометричні методи). По-друге, межі 

виділених груп методів позначені досить жорстко, що відповідає обраному 

авторами критерію їх диференціації. Це, насамперед, консервує статус 

гуманітарної психології як лише описового напряму, що не відповідає її 

реальному стану і сучасним тенденціям пізнання  в цій  сфері психологічного 

знання. 

Аналіз особливостей предметної галузі історії психології та обумовленої цим 

специфіки історико-психологічного дослідження дозволяє виділити таку 

сукупність його конкретно-предметних методів: метод історико-психологічної 

реконструкції; порівняльно-історичний; історико-біографічний; історико-

генетичний; історико-типологічні методи; метод єдності історичного й логічного; 

методи інтерпретації та розуміння; методи аналогії, моделювання, 
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категоріального аналізу, дослідження продуктів діяльності; методи контент-

аналізу і стратифікації; метод вчування в реальність, що досліджується; методи 

обґрунтованої теорії; методи побудови періодизації історико-наукового процесу 

та подієвого аналізу; методи джерелознавчих, історіографічних, культурологічних 

і наукометричних досліджень [199; 598; 619]. Аналіз указаної сукупності методів 

показує, що історія психології включає як якісні, так і кількісні способи 

дослідження. До останніх у тому числі відносяться контент-аналіз, наукометричні 

процедури, математичне моделювання. Використання кількісних методів у 

дослідженні психологічного пізнання спростовує погляд на історію психології як 

на виключно описову галузь знань. 

Розроблення класифікації методів історико-психологічного дослідження           

В. О. Кольцової спиралося на схему методів психології, запропоновану                     

Б. Г. Ананьєвим, доповнену й модифіковану з урахуванням особливостей 

предмета історії психології. Класифікація методів історико-психологічного 

пізнання, що розроблялася В. О. Кольцовою, базувалась на низці критеріїв:           

1) відповідність методів реальності, що досліджується, 2) їх функціональне 

призначення та місце в процесі історико-психологічного дослідження, 3) характер 

співпідпорядкованості та взаємодії методів, 4) зв’язок методів із дослідженням 

визначених аспектів психологічного пізнання. Новим критерієм їх систематизації, 

що вводиться в класифікацію методів історії психології, виступає їх 

співвіднесення зі структурою предметної області історії психології [201]. 

Зауважимо важливий момент, що структура історії психології як науки 

включає такі компоненти: предметно-логічний, соціальний, персоналістичний і 

процесуальний. Відповідно до виокремлених компонентів можуть бути 

класифіковані й методи історико-психологічного дослідження. При цьому 

необхідно зазначити два принципових моменти. По-перше, йдеться не про 

жорстку й однозначну прив’язку кожного методу до будь-якої однієї конкретної 

сфери або етапу історико-психологічного дослідження, а, скоріше, найбільш 

характерну й типову сферу його використання. Межі між групами методів, що 

виділяються, є рухомими, і один той самий метод може використовуватися при 
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розробленні різних аспектів історії психології. Це визначає можливість, 

переконана В. О. Кольцова, включення одного й того ж методу до різних розділів 

класифікованої схеми. У зв’язку з цим важливою є вказівка Б. Г. Ананьєва про 

необхідність розуміння та врахування «відносності меж кожного з методів 

психологічного дослідження, порядку їх взаємодії і критеріїв сукупного ефекту» 

[9, с. 284]. По-друге, поряд із методами, що пов’язані переважно з дослідженням 

будь-якого одного аспекту психологічного пізнання, існує група методів, які 

мають наскрізний характер та використовуються рівною мірою при розробленні 

різних його сторін. По-третє, система методів історії психології повинна бути 

повною, охоплювати всі сторони психологічного пізнання: як його історико-

генетичні, так і структурні аспекти. У зв’язку із цим  В. О. Кольцовою було 

поставлене завдання побудови цілісної стратифікованої класифікації методів 

історії психології, яка б відображала реальну складність, багатоаспектність та 

багаторівневість її об’єкта. При цьому, на думку дослідниці, учені не повинні 

бути прив’язаними до певного методу, оскільки не існує абсолютних засобів 

пізнання, кращих, ніж інші, а лише використання визначеної кількості методів 

здатне забезпечити достовірність отриманих даних [201]. 

Достатньо повною, на нашу думку, є класифікація методів історико-

психологічного пізнання, котра розроблена методологом з історико-

психологічного дослідження В. О. Кольцовою. Основним стратегічно-

процедурним методом в історико-психологічному пізнанні, за переконаннями     

В. О. Кольцової, є історико-психологічна реконструкція психологічного пізнання. 

Даний метод, стверджує дослідниця, включає ряд необхідних моментів: а) чітке 

позначення психологічної проблеми, що досліджується; б) виділення відповідної 

їй теоретичної моделі, що формується на основі сучасних наукових уявлень у 

галузі знання, яке розглядається; в) обґрунтування та пошук необхідної 

джерелознавчої бази (історичних документів), яка містить необхідну інформацію, 

що стосується реконструйованого аспекту психологічного пізнання; г) проведення 

процедур «критики» історичних джерел, їх вивчення, «витягування» 

психологічних даних, які містяться в них; д) розгляд виявленого психологічного 



 

61 
 

матеріалу в контексті досліджуваного історичного часу; е) включення його до 

системи сучасної психологічної науки та дослідження з позицій останньої [201].  

Другу групу методів В. О. Кольцова позначає як організаційно-стратегічні 

методи. До неї віднесені: методи системного аналізу, метод комплексного 

аналізу, порівняльно-історичний метод, метод єдності історичного й логічного. 

Метод системного аналізу визначає напрям цілісного дослідження психологічного 

пізнання, орієнтує розглядати його як багатоаспектне, багаторівневе, багатомірне 

явище, виокремлюючи різні його властивості і форми прояву, систему 

детермінант його розвитку. Завданням всебічності та глибини дослідження 

відповідає комплексний метод аналізу, спрямований на реалізацію в історії 

психології принципів міждисциплінарності. Саме комплексний метод відповідає 

специфіці історико-психологічного пізнання, цілісного та комплексного за своєю 

природою. Порівняльно-історичний метод виступає одним з основних методів 

історико-наукового дослідження. Порівняння – це встановлення подібностей та 

відмінностей явищ дійсності. Його результатом є виявлення того спільного, що є 

в об’єктах, які порівнюються, а це відкриває спосіб для пізнання закономірностей. 

Порівнюватись можуть лише явища та предмети, які мають об’єктивну спільність. 

Порівняння повинне здійснюватися за найбільш важливими, суттєвими ознаками. 

Воно може бути безпосереднім (порівняння двох об’єктів один з одним) та 

опосередкованим (зіставлення явищ, що порівнюються з якимось третім 

еталонним об’єктом). У першому випадку виділяються якісні відмінності. При 

використанні деякого третього об’єкта як еталона встановлюються кількісні 

відмінності між предметами, що порівнюються. Таке порівняння стає 

вимірюванням. Але через недостатню розробленість методології порівняльного 

історико-психологічного дослідження велику зацікавленість викликає досвід 

проведення порівняльних досліджень у сфері історичних, філософських наук, а 

також в етнології. Порівняльний метод використовується на всіх етапах 

проведення історико-наукового дослідження, організує і процес отримання даних, 

і їх інтерпретацію. Він покладений в основу оброблення історичних джерел, 
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становить основу процедури історико-психологічної реконструкції історії 

психологічного знання [201]. 

Історичний та логічний методи наукового пізнання використовуються при 

вивченні складних об’єктів, що розвиваються, коли історія об’єкта стає 

безпосередньо спеціальним предметом дослідження. Хоча кожен із цих методів 

має свої функції та сферу використання, у реальному пізнанні вони нерозривно 

пов’язані: вивчення історії розвитку об’єкта дозволяє виявити його сутнісні 

характеристики та закономірності; відтворення логіки системи, яка розвивається, 

відкриває можливості для більш точного та глибокого осмислення й опису 

історичного процесу. Тому є підстави говорити про метод єдності логічного та 

історичного в науковому пізнанні. Історичний метод покликаний відтворити живу 

історію реальності, що досліджується, в її багатоваріантності, конкретності, 

безлічі проявів – закономірних і випадкових, важливих і другорядних, таких, що 

мають пролонгований характер, і таких, що продовжують своє існування у 

тривалій історичній перспективі, які носять локальний характер, обмежені у 

своєму бутті вузькими часовими рамками. Але логічне відтворення історії 

повинне відповідати її реальному розвитку, стверджує В. О. Кольцова, 

відображати в узагальненому вигляді дійсну історію [201]. 

До третьої групи методів історико-психологічного пізнання, на думку                

В. О. Кольцової, входять методи отримання наукових даних: джерелознавчі 

методи; історіографічні методи; наукометричні методи (кількісні та якісні); 

методи якісного аналізу; історико-біографічний метод; методи моделювання, 

аналогії, аналізу продуктів діяльності; методи текстологічного аналізу [201]. 

Метод джерелознавчого аналізу, за переконаннями В. О. Кольцової, включає  

сукупність процедур, спрямованих на виявлення та дослідження історичних 

джерел, які містять інформацію про явище, що реконструюється. Він відноситься 

дослідницею до методів якісного аналізу, є неформалізованим, передбачає 

активну роль інтерпретатора на всіх етапах дослідницького процесу. Технологія 

проведення джерелознавчого аналізу визначається конкретними завданнями 

дослідження та характером джерел, що аналізуються. 
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З методом джерелознавчого аналізу пов’язані історіографічні методи – 

тематичні, хронологічні, бібліографічні, а також бібліографічні систематизації та 

класифікації джерел розроблення галузі знання або проблеми різного ступеня 

узагальненості. Їх функція полягає в розширенні дослідницької бази пізнання, 

полегшенні пошуку необхідних документів та матеріалів. Метод якісного аналізу 

отриманих даних визначає специфіку цього методичного підходу, який покладено 

в основу демаркації його кордонів. Використання кількісних методів не змінює 

характер дослідження в тому випадку, якщо сам аналіз буде якісним. Якісне 

дослідження визначається як нематематична аналітична процедура, результати 

котрої спираються на дані, зібрані в різний спосіб. Причини використання якісних 

досліджень різноманітні: настановлення дослідників; специфіка галузі знання, що 

розглядається; вивчення маловідомих феноменів, розкриття яких неможливо 

досягнути кількісними методами. При проведенні кількісного аналізу історії 

науки принципового значення набуває питання про вибір вимірювача 

досліджуваного аспекту психологічного пізнання. Ним повинен бути один із 

показників результатів наукової діяльності як об’єктивоване вираження творчих 

зусиль учених, котрі займаються дослідженням психічної реальності. Динаміка 

змін цього показника в часі та за галузями дозволяє простежити динаміку (темпи) 

й виявити тенденції (напрями) розвитку психологічного знання [201]. 

Важливим також для історії психології є метод біографічного аналізу. 

Біографічний метод виступає як основний засіб дослідження життєвого шляху 

людини, який активно конструюється самим суб’єктом на основі усвідомлення 

його сенсу та системи його цінностей. Методологія психобіографічного 

дослідження спирається на ідею унікальності історії життя людини як основи 

розвитку її світогляду, системи поглядів, своєрідності її особистості.                     

С. Л. Рубінштейн писав, що «людина лише настільки є особистістю, наскільки має 

свою історію» [450, с. 643]. При цьому вчений вважав, що описання особистісної 

унікальності не є самоціллю. Кінцеве завдання, на думку С. Л. Рубінштейна, 

полягає у виявленні індивідуальних варіацій, що лежать в основі загальних 

закономірностей. Б. Г. Ананьєв, обґрунтовуючи зв’язок особистості та її 
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життєвого шляху, зауважує, що особистість завжди конкретно-історична; вона є 

продуктом своєї епохи та життям країни, сучасником та учасником подій, що 

становить вершину історії суспільства та власного життєвого шляху.                      

Б. Г. Ананьєв пише, що «як не може бути особистості поза соціумом, також немає 

і позаісторичної особистості, яка не відноситься до певної епохи, формації класу 

та його певного прошарку, національності і т. ін.» [9, с. 200]. Звідси вченим 

робиться висновок, що «біографічне дослідження особистості, її життєвого шляху 

та творчості є видом історичного дослідження в будь-якій галузі знання» [9,          

с. 201]. За допомогою біографічного методу здійснюється дослідження 

особистості в контексті життєвого шляху за допомогою збирання й аналізу даних, 

що відображають найбільш важливі, доленосні події в їх хронологічній 

послідовності, дослідження продуктів діяльності, свідчень різного роду. Отже, 

біографічний аналіз  в історико-психологічному дослідженні полягає в розкритті 

структури особистості мислителя, особливостей його біографії, умов та етапів 

становлення його поглядів. 

Для історико-психологічного дослідження суть моделювання полягає в 

заміщенні об’єкта пізнання іншим, більш доступним та зручним для дослідження 

об’єктом, що дозволяє отримати необхідну інформацію про явище, яке 

вивчається. Особливо важливим є те, що моделі відкривають можливості для 

пізнання об’єктів, які не надані людині явно, безпосередньо. У сучасній 

психологічній науці метод використовується достатньо широко: для теоретичного 

розгляду психічних явищ, конструювання функціональних систем людини, 

побудови моделей когнітивних структур психіки, процесів навчання, ефективної 

комунікації тощо. Таким чином, процес моделювання дозволяє досліджувати 

процес психологічного цілісно й системно, заклавши у вихідну модель різні його 

характеристики – структурні, рівневі, динамічні, а також сукупність факторів, що 

його опосередковують.  

До організаційно-стратегічних методів історико-психологічного дослідження 

В. О. Кольцова відносить такі методи: метод системного аналізу, метод 
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комплексного аналізу, порівняльно-історичний метод, метод єдності історичного 

та логічного. 

Отже, до найважливіших проблем методології наукового пізнання відноситься 

проблема наукового методу. Розроблення та вдосконалення методичного арсеналу 

науки є необхідною умовою її прогресивного розвитку. Але в системі 

дослідження історико-психологічного знання, на наше переконання, базовим 

стратегічно-процедурним методом виступає метод історико-психологічної 

реконструкції, який саме і уможливлює з’ясування та дозволяє простежити 

трансформацію уявлень про психіку, її прояви та розвиток психіки людини в 

певному історичному періоді. 

Вивчення результатів історико-психологічного пізнання виступає: а) як 

важлива умова розвитку сучасної історії психології; б) як джерело знань у 

напрямах осмислення шляхів розвитку психології; в) як спосіб наукової рефлексії 

психологічної думки. Взагалі, можна стверджувати, що історіографічне 

обґрунтування є необхідним етапом, попередньою та вихідною стадією 

проведення будь-якого наукового дослідження, умовою забезпечення його 

глибини та пізнавальної цінності. 

Для В. О. Кольцової важливими завданнями, які вирішує історико-

психологічне дослідження є: 1) виявлення загального стану, закономірностей, 

етапів і напрямів розвитку історико-наукових досліджень у тривалій історичній 

ретроспективі або у визначений період часу; 2) описання проблемного поля 

історико-психологічних досліджень і визначення напрямів їх подальшої розробки; 

3) розгляд теоретико-методологічних основ і особливостей концептуальних 

підходів у працях істориків психології; 4) розкриття зв’язків між історико-

психологічним знанням та соціально-культурними тенденціями і суспільно-

історичними умовами, з психологічною культурою суспільства; 5) визначення 

внеску історії психології у розвиток загального психологічного знання і систему 

наукових цінностей професійного психологічного суспільства, у 

загальнокультурні процеси [201]. 
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Здійснення історико-психологічних досліджень щодо реконструкції уявлень 

про психіку, психічний розвиток та її представленість у процесах, на нашу думку, 

доцільно здійснювати грунтуючись на підходах, запропонованих В. О. Кольцовою 

та В. А. Роменцем:   

А. Вивчення наукового спадку видатних людей (вчених), які зробили суттєвий 

внесок у розвиток психологічної науки. Предметом вивчення тут виступають 

досягнення окремих особистостей, творців психологічної думки та створені ними 

підходи, уявлення, ідеї. При цьому поступовий розвиток науки, її етапи та 

важливі результати в пізнанні часто пояснюються унікальністю таланта вчених, 

які почергово змінюють один одного в ході історії та визначають напрям еволюції 

психологічної думки. 

Б. Дослідження розвитку світової психології. Головна увага дослідників тут 

звертається на вивчення розвитку світової психологічної думки у тривалій 

історичній ретроспективі, що включає вияв і розгляд важливих етапів у її 

становленні, їх послідовне хронологічне описання. Предметом вивчення 

виступають наукові досягнення вчених різних країн, які зробили вагомий внесок у 

становлення світової психологічної науки. 

В. Національний, або народний підхід. Головний акцент у рамках даного 

підходу робиться на вивченні психологічних ідей, що формуються в окремих 

країнах на всіх етапах становлення психологічної думки або у певний історичний 

період. До цього напряму примикають дослідження національної психології, у 

яких як основний пояснювальний принцип систем психологічного знання, що 

розглядаються, виступає їх обумовленість культурними та науковими традиціями. 

Цікавими в рамках даного підходу виступають крос-культурні історико-

психологічні дослідження, завданням яких є виявлення особливостей 

регіональних систем психологічного знання як відображення специфіки 

культурного середовища, що їх породжує. Але існують спроби дослідження 

систем знань залежно від менталітету народу. При такому підході можливе 

виникнення загрози переходу до психологізації в розумінні природи та рушійних 

сил науки. 
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Г. Підхід «Дух часу». Дослідження, які виконані в рамках цього підходу та 

отримали в зарубіжній історіографії назву «натуралістичних концепцій історії 

психології», орієнтовані на розгляд психологічних ідей і прикладних 

психологічних розробок у контексті інтелектуальної атмосфери визначеного 

історичного часу. Підкреслюється, що розвиток наукових ідей і діяльність учених, 

їх історична доля та затребуваність обумовлені їх співзвучністю вимогам часу. 

Цим визначається сприйняття їх у наукових колах і в цілому в суспільстві. 

Наголошується, що не людина творить час, а час творить людину. «Дух часу» 

оцінюється як абсолютний і непорушний фактор, а конкретний суб’єкт – носій 

психологічної думки як величина відносна й така, яку можна замінити. 

Стверджується, що те або інше необхідне в даний час відкриття в умовах 

існування сприятливої для його виникнення інтелектуальної атмосфери буде 

обов’язково зроблене тим або іншим ученим. 

Інтелектуальна атмосфера суспільства може як стимулювати, так і гальмувати 

просування наукових ідей. Це може бути спричинене відсутністю розуміння 

значущості відкриття (коли наука не дозріла до його адекватного сприйняття й 

оцінки), перепонами, що свідомо ставляться пануючими в науці течіями. 

Д. Соціально-історичний підхід в історії психології. Поряд із «духом часу» 

серед інших історико-психологічних досліджень виокремлюється широка 

сукупність соціально-історичних фактів, які визначають розвиток психологічної 

думки. Так, предметом вивчення школи структуралізму виступає виявлення 

особливостей соціального та економічного життя, що обумовили становлення й 

розвиток науки Нового часу як особливого соціального інституту суспільства. 

Диференційоване та конкретне описання структури соціально-історичних 

детермінант становлення психологічної науки надають Д. Шульц і С. Шульц, які 

включають до неї соціальний та економічний стан суспільства; рівень 

фінансування психологічних досліджень; їх практичний попит і наявність 

додаткових сфер психологічних розробок; сприйняття й оцінку суспільством 

значущості психології та її можливостей у вирішенні актуальних проблем життя; 

епохальні історичні події, які впливають на долю психологів і розвиток науки 
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(війни, катастрофи, кризи, катаклізми); існуючі в суспільстві упередження та 

дискримінації (расові, статеві, релігійні, етнічні). 

Е. Дослідження історії проблем, напрямів і течій психології. Основною 

одиницею аналізу тут виступають окремі психологічні проблеми або напрями 

психології як компоненти структури психологічного знання (клінічна, 

експериментальна, соціальна психології та ін.); розглядається історія їх 

розроблення в психологічній науці. Це дозволяє відтворити проблемне поле 

психології, виділити основні напрями психологічних досліджень. 

Слід зазначити, що предметом розгляду виступають лише ті проблеми та 

напрями психології, які презентовані в структурі наукового знання, при цьому 

ігноруються життєві психологічні знання. 

Є. Історико-дисциплінарний підхід. Предметом дослідження в рамках даного 

підходу виступає психологія як наукова самостійна дисципліна, а також окремі 

фрагменти описання етапів, які передували її дисциплінарному оформленню. 

Ж. Дослідження розвитку логічних структур психології. Специфіка даного 

підходу полягає в розкритті логічної структури психології, розгляду спектра  

розвитку її психологічних термінів, понять, ідей, концепцій, теорій, що 

утворилися на визначеному етапі. Цікавою є спроба в рамках даного підходу 

описання руху психологічної думки на основі виокремлення контрастуючих пар 

або полярних логічних категорій, що по-різному презентовані в різні періоди 

розвитку психологічної думки. 

З. Комплексний підхід. Даний підхід означає, що в основу відбору вивчення  та 

структурування матеріалу покладено не один, а декілька критеріїв. Так, Д. Шульц 

і С. Шульц пишуть про можливість поєднання персоналістичного та контекстного 

(натуралістичного) підходів як таких, що взаємно доповнюють один одного. 

Історія не залишає сумнівів, що існують великі люди, але також існують і великі 

події. Обидва ряди переплітаються і впливають один на одного. Уявляється, 

однак, що дух часу відіграє найбільш важливу роль. 

На сьогодні зацікавленість у відтворенні наукових фактів минулого 

обумовлена посиленням історичної орієнтації суспільної свідомості, прагненням 
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покластися у своїй роботі на достовірні дані першоджерел, потребою не просто 

отримати інформацію, але й осмислити її джерело як факт людської діяльності, 

співвіднести зміст джерела із соціальною позицією, масштабом особистості її 

творця, спробувати самому інтерпретувати та критично оцінити інформаційне 

багатство джерела. Звідси випливає, що володіння методами джерелознавчого 

аналізу, вміння надати повну й адекватну оцінку джерелу з урахуванням його 

інформаційних можливостей і місця в системі джерелознавчої бази, 

компетентність ученого в галузі джерелознавства є необхідною умовою, 

важливими компонентами професіоналізму та показниками його загальнонаукової 

та загальногуманітарної підготовки. Вочевидь глибина і достовірність наукового 

аналізу в галузі історії психології безпосередньо визначається адекватністю та 

повнотою джерелознавчої бази, яка використовується дослідником. Дослідник 

має лише один шлях до занурення в минуле – реальні залишки цього минулого. У 

спеціально-науковому значенні джерело можна визначити як носій інформації, 

якого шукає людина та який задовольняє її пізнавальні потреби. Саме джерело 

виступає основним засобом й умовою отримання знання про минуле, до якої б 

сфери науки це не відносилося. Джерело – це будь-який реальний об’єкт, який 

вивчається не заради його самого, а для того, щоб через найближче його 

посередництво отримати знання про інший об’єкт. Згідно з                                     

О. С. Лаппо-Данилевським, сутність джерела визначається його природою як 

реалізованого продукту людської психіки, придатного для дослідження фактів з 

історичним та психологічним значенням [226].  

Поряд з інформацією про свого творця, історичні джерела, що створені у 

визначеному соціально-культурному середовищі та за своїм онтологічним 

статусом є елементами цього середовища, тим самим неминуче несуть у собі в 

знятому вигляді також інформацію про різні сторони дійсності, про особливості 

історичного часу їх створення. Цей шар інформації має культурно-історичний 

характер. Причому, на відміну від інформації про творця, історичні свідоцтва про 

соціально-культурну дійсність, у якій живе та діє суб’єкт, у взаємодії з якою він 

створює свої «творіння», презентовані в історичних джерелах в опосередкованому 
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вигляді, суб’єктивно відображеному та переломленому через особливості 

життєдіяльності й специфіку внутрішнього психологічного світу їх творця 

[122;182; 189; 264; 322]. 

Тобто за своїм семантичним характером інформація, що покладена в історичні 

джерела, містить у собі як психологічні, так і культурно-історичні аспекти. Ця 

інформація, з одного боку, опосередковано (через свідомість суб’єкта, творця 

джерела) відображає об’єкт, а з іншого – безпосередньо характеризує свого 

творця і, насамперед, його цілі та методи відображення дійсності. Отже, історичне 

джерело являє собою таку пам’ятку людського минулого, котра має на собі 

печатку свого часу, відображає дійсність через призму соціально-економічних, 

політичних, естетичних й інших уявлень з огляду на життєві інтереси людей, які 

створили цю пам’ятку. 

На основі вищезазначеного виникає можливість визначення гносеологічної 

природи історичного джерела. Оскільки історичне джерело – це продукт 

діяльності людини, результат її взаємодії зі світом, тоді та інформація, що 

міститься в ньому, носить одночасно і об’єктивний, і суб’єктивний характер. Вона 

є об’єктивною в тій мірі, у якій відображає різноманітність властивостей 

реального світу незалежно від суб’єкта. Вона суб’єктивна остільки, оскільки 

суб’єкт діє усвідомлено.  

Історичні джерела доносять до нас реальні явища суспільного життя в єдності 

безпосереднього й опосередкованого відображення. Розуміння джерела як єдності 

об’єктивного та суб’єктивного докорінно відрізняється від його позитивістського 

трактування, що полягає у визначенні джерела лише в об’єктивістському дусі як 

деяких чуттєво даних досліднику об’єктів, які фактично не визначаються у своєму 

змісті та не залежать від останнього. Настільки ж відмінним є розуміння джерела і 

від суб’єктивно-ідеалістичного розуміння, що відкидає фактично об’єктивну 

природу історичних свідчень і розглядає їх лише в контексті людської психіки. 
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1.4. Історія проблеми психічного розвитку людини у вітчизняній 

психології 

 

Історія проблеми розвитку психіки людини являє собою важливий базис для 

психологічної науки. Серед об’єктивно існуючих законів природи і суспільства 

діють закони психічного розвитку, закони формування особистості. Вивчення 

законів психічного розвитку у всі часи для психологічної науки мало величезне 

практичне і теоретичне значення. 

Українські представники філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., 

такі як С. С. Гогоцький, О. М. Гіляров, Г. І. Челпанов, І. О. Сікорський і                

В. В. Зеньковський  процес психічного розвитку вбачають саме в якісних змінах 

змісту психічного. Це положення не залишилося поза увагою та віднайшло своїх 

послідовників. Так, розвиток психіки С. Л. Рубінштейн визначає як загальний 

принцип або метод дослідження всіх проблем психології. «Закономірність усіх 

явищ, і психічних у тому числі, – пише Рубінштейн, – пізнається лише в їх 

розвитку, у процесі їх руху та змінення, виникнення та відмирання» [450, с. 91]. 

Розвитком психіки вважається не лише зростання, переконаний учений, але й 

змінення як процес, при якому кількісні ускладнення та змінення переходять у 

якісні, суттєві та приводять до появи новоутворень. Для С. Л. Рубінштейна 

завдання психології при вивченні психічного розвитку полягає, по-перше, у 

виявленні наступності, тобто в розвитку вищих форм психіки на основі нижчих, 

та якісній своєрідності цих вищих форм (наприклад, свідомість людини в 

порівнянні з психікою тварин); по-друге, оскільки психічні явища, як і всі явища 

природи та суспільного життя, мають своє минуле і майбутнє, свою позитивну і 

негативну сторону, те, що відживає, і водночас, що розвивається, справжнім 

змістом психічного розвитку виступає боротьба внутрішніх протиріч, боротьба 

між старими формами психіки й новими, що народжуються [450]. 

Л. С. Виготський висловився про те, що головним аспектом у становленні 

психології людини повинен стати історичний підхід. Значимим внеском ученого є 

те, що ідея історизму природи психіки людини, ідея перетворення природних 
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механізмів процесів психіки були введені ним в конкретне психологічне 

дослідження в процесі суспільно-історичного і онтогенетичного розвитку. Таке 

перетворення представляється як результат засвоєння людьми продуктів 

загальнолюдської культури в ході їх спілкування один з одним. В основі 

досліджень Л. С. Виготського лежать дві основні гіпотези: 1) психічні функції 

людини мають опосередкований характер; 2) внутрішні розумові процеси 

відбуваються з первісної зовнішньої і інтерпсихічної діяльності. Ґрунтуючись на 

гіпотезі інтеріоризації, зовнішня діяльність, зауважує вчений, слугує первинним 

джерелом психічної діяльності і є місцем зберігання найважливіших її рис, таких 

як знарядність й соціальність [78]. 

Л. С. Виготський сформулював закон про утворення вищих психічних 

функцій. Вищі психічні функції за Л. С. Виготським є довільні, цілеспрямовані, 

усвідомлені, опосередковані, історичні, штучні, системні. Вчений задається 

питанням: що саме сприяє тому, що дитина здатна регулювати свою психічну 

діяльність? Він провів аналогію між внутрішньою і зовнішньою діяльністю. 

Оскільки зовнішній діяльності властива знарядність, то має існувати і внутрішнє 

знаряддя, характерне тільки для внутрішньої діяльності. Для Л. С. Виготського 

таким є знак, закріплений у формі слова і в значенні слова. Знак заміщає реальний 

предмет, з яким зовні не схожий. Мовлення виступає універсальною знаковою 

системою, яка дозволяє дитині опанувати всіма необхідними пізнавальними 

функціями. Коли дитина опановує мову, одночасно відкривається можливість 

оволодіння вищими психічними функціями. Однак, дитина не винаходить 

мовлення, оскільки воно є культурно-історичною спадщиною людини. Засвоєння 

мовлення уможливлюється завдяки  допомозі дорослого [76]. 

Вчений презентує власне розуміння загального генетичного закону 

культурного розвитку: кожна вища психічна функція проявляється двічі, спочатку 

в якості інтерпсихічної функції (функція розділена між дорослим і дитиною, вона 

представляє їх спільну діяльність), а потім в якості самостійної інтрапсихічної 

функції людини. Якщо слідувати цьому закону, то психічна природа людини 
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представляється комплексом суспільних відносин, які були перенесені всередину 

і згодом стали особистісними функціями людини  і формами її структури. 

Присвоєння дитиною суспільно-історичних методів внутрішньої і зовнішньої 

діяльності слугує відображенням психічного онтогенезу. Завдяки культурно-

історичної концепції Л. С. Виготський сформулював закони психічного розвитку 

дитини, а саме:  

– закон формування вищих психічних функцій означає, що початкове 

виникнення вищих психічних функцій виступає у формі колективної поведінки, 

виражається через співпрацю з оточуючими, і лише потім йде становлення вищих 

психічних функцій як внутрішніх індивідуальних функцій самої дитини. 

Формування вищих психічних функцій відбувається за життя, як результат 

освоєння знарядь і засобів, вироблених протягом історичного розвитку 

суспільства;  

– закон нерівномірності дитячого розвитку означає, що кожна складова 

психіки дитини має свій період розвитку, він носить назву сензитивного періоду. 

Психічні функції, дані природою ( «натуральні»), перетворюються у функції 

вищого рівня розвитку («культурні»), наприклад, механічна пам’ять стає 

логічною, імпульсивна дія – довільною, асоціативні уявлення - цілеспрямованим 

мисленням, творчою уявою. Цей процес – наслідок процесу інтеріоризації, тобто 

формування внутрішньої структури психіки людини за допомогою засвоєння 

структур зовнішньої соціальної діяльності. Це становлення насправді людської 

форми психіки уможливлюється завдяки освоєнню індивідом людських цінностей 

[75].  

Суть культурно-історичної концепції ученого можна висловити наступним 

чином: поведінка сучасної культурної людини є не тільки результатом розвитку з 

дитинства, але є також продуктом історичного розвитку. В процесі історичного 

розвитку змінювалися і розвивалися не тільки зовнішні стосунки людей, 

відносини між людиною і природою, змінювалася і розвивалася сама людина, 

змінювалася її власна природа. При цьому фундаментальною, генетично вихідною 

основою зміни і розвитку людини є її трудова діяльність, здійснювана за 
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допомоги знарядь. Л. С. Виготський чітко диференціює процеси використання 

знарядь людиною і мавпою. 

Згідно з Л. С. Виготським, людина в процесі свого історичного розвитку 

піднялася до створення нових рушійних сил своєї поведінки. Тільки в процесі 

суспільного життя людини виникли, склалися і розвинулися її нові потреби, а самі 

природні потреби людини в процесі її історичного розвитку зазнали глибоких 

змін. Кожна форма культурного розвитку, культурної поведінки, вважав учений, у 

відомому сенсі вже продукт історичного розвитку людства. Перетворення 

природного матеріалу в історичну форму, стверджує Л. С. Виготський, є завжди 

процес складної зміни самого типу розвитку, а зовсім не простого органічного 

дозрівання [75]. 

Розвиток людської психіки згідно О. М. Леонтьєву відбувається в процесі 

особистої діяльності. В теорії О. М. Леонтьєва особистість розглядалася як 

суб’єкт предметно-практичної діяльності. Діяльність як вищий рівень активності, 

що набуває власну диференціацію (мотив, мета, операції, дії, навички та ін.) у 

розвинених  суспільних відносинах, породжує і утворює психічні процеси і 

властивості, які на основі інтеріоризації формуються за структурою як аналог 

зовнішньої діяльності. Згідно поглядів ученого діяльність є складною динамічною 

системою, котра має свою будову, свої внутрішні переходи і свій розвиток [230]. 

Джерела і рушійні сили індивідуального розвитку людини Б. Г. Ананьєв 

вбачає у єдності природної і соціальної детермінації, яка на мікрорівні, в 

структурі кожного психічного процесу здійснюється через взаємозв’язок 

психофізіологічного, операціонального і мотиваційного компонентів. Основними 

способами розвитку Б. Г. Ананьєв вважає соціалізацію та індивідуалізацію. 

Специфічним нейропсихічним механізмом розвитку ученим визнається  

білатеральна організація мозку людини. В теорії Б. Г. Ананьєва, яку він сам в 

кінці життя назвав онтопсихологією, психічний розвиток розглядається як 

складова частина і вершина розвитку всієї полісистеми «людина». Розвиток 

свідомості, психіки за вченим є наслідком розвитку людини як матеріальної 

істоти в процесі її природного і соціального буття. Психічний розвиток, зазначає 
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Б. Г. Ананьєв, залежить від багаторівневої і гетерогенної структури людини, від її 

діяльності, поведінки, соціальної життєдіяльності, різноманітних відносин зі 

світом і самою собою [9]. 

Згідно Л. І. Божович психіка, внутрішнє життя людини – це є наявна їй 

реальність, де одиницею аналізу виступають новоутворення, які розумілись як 

складні психологічні структури, котрі виникають шляхом опосередковування 

культурними знаками в процесі спілкування і діяльності натуральних психічних 

функцій. Ці природні психічні функції «інтелектуалізуючись» і  

«волюнтаризуючись», змінюють в результаті свій зміст і будову та стають 

надбанням людини, її невід’ємною сутністю. Саме так, на думку Л. І. Божович,     

Л. С. Виготським і був подоланий розрив між «тілом» і «духом». Розвиток 

людської психіки Л. І. Божович розглядає в рамках культурно-історичного 

підходу, а показниками зазначено рівень розвитку вольових здібностей і 

довільних дій [378]. 

Історія психології, історія людської душі та людського духу змальовується      

В. А. Роменцем відповідно до структурної логіки становлення, розгортання й 

здійснення вчинку. Вона така ж неповторна, зауажує вчений, необоротна й 

одинична, як історія окремої людини. Це – рух учинкової активності від 

найперших примітивних до вищих – досконалих і достеменних її рівнів [ 273; 

337]. 

Саме поняття вчинку, стверджує В. А. Роменець, «становить ту історичну 

ланку, той вузол у логічному розвитку науки, який вбирає в себе, концентрує і 

змістовно, найбільш повно розкриває структуру людської психіки, поведінки, 

перекидає логічний місток до вивчення питань, що безпосередньо торкаються 

провідних проблем етики, філософії взагалі» [437, с. 104]. У психології вчинком є 

моральна дія, позбавлення старого й набуття нового, єдність об’єктивного і 

суб’єктивного, «стрибок» у духовному розвитку людини, процес, джерелом якого 

є мотивація, а сутність полягає в перетворенні моральної ситуації [314]. 

Рушійною силою вчинку виявляється сама людина, переживаючи при цьому 

свободу своєї волі. Звідси індивідуалізований зміст учинку і наявність 
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«інтуїтивної» частки, яка істотно впливає на його спрямованість. Адже людині 

важко й навіть неможливо передбачити всі обставини вчинку та вірогідні 

напрямки його здійснення» [437,  с. 115].  

В. А. Роменець визначає вчинок як спосіб самодетермінації в людській 

поведінці на основі самопізнання та самостворення з формуванням смислу життя 

як психологічної проблеми. Вчинок виявляється в соціальній активності людини 

або у внутрішньому психічному плані, або в етичному, або в єдності його 

суб’єктивних та об’єктивних сторін. «Ось чому вчинок формується двічі – 

психологічно та етично» [443,  с. 533]. Вчинок дозріває, психологічне переходить 

в етичне – дію, причому всупереч закріпленому в суспільних нормах стану речей. 

Людина переходить на інші рівні активності та духовного розвитку. Моральність 

вчинку полягає у творенні моральних цінностей моральними засобами [315]. 

Щодо аморальних вчинків, то вони є свідченням духовної деградації. «Розкрити 

механізм учинку, – пише Володимир Андрійович, – це те саме, що й розкрити 

механізм психічного розвитку. Вчинок є істинним творенням нових форм, якостей 

психічного насамперед тоді, коли має моральне значення» [444, с. 195]. Логіка 

вчинку відображає минуле, сучасне та майбутнє дій людини. Вчинок 

характеризується через складові: ситуацію, мотивацію, дію та післядію. 

Цілісність і єдність душі, зазначає В. А. Роменець, відтворюють її як 

мікрокосмос, протиставлений макрокосмосу, де мікрокосмос психологічно 

означає, що психіка міститься не тільки в тілі людини, не обмежується його 

контурами, а сягає в просторову й часову безкінечність, тому весь видимий 

людиною світ визначений нею. «Отже, – пише учений, – можна сказати, що 

великий світ (макрокосмос) розкривається через світ малий, що психічний світ 

відкриває позицію бачення великого світу та є його самоспогляданням» [443,         

с. 82]. 

Уся психіка, констатує Володимир Андрійович, становить своєрідний спосіб 

самовідображення світу. Психічне постає образом буття, його зрізом, що 

уможливлює самопізнання світу через людину. Кожен психічний світ людини є 

частинкою великого всезагального феноменального світу, його ділянкою, а не 
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єдиним ізольованим зрізом як річ у собі. Психічне розглядається вченим і як 

культурний феномен. Стосунки між людьми та їхні соціальні стосунки, установки 

так або інакше уможливлюються через психічне, усвідомлюються та стають 

чинником дії, вчинку. «Більше того, – пише В. А. Роменець, –  психічне саме 

створює біологічні й соціальні чинники, створює культуру, зокрема культуру 

знака, як висловився Л. С. Виготський. А вже цей знак зумовлює саму поведінку. 

Немає біологічних і соціальних чинників поведінки, позбавлених свого 

психологічного носія. Формула «біо-соціо» теоретично безплідна, абстрактна і не 

показує, як можна зрушити з місця живу істоту, не кажучи вже про можливість 

реалізації доцільного вчинку. Дійсним чинником поведінки є культура як 

психологічний феномен або психіка як культурний феномен» [443,  с. 595–596]. 

Згідно з В. А. Роменцем у психіці здійснюється автодетермінація; тут постає 

найповніше розгорнена форма причинності, адже людина визнає свої дії, 

виходячи з усієї сукупності пізнавальних предметів та явищ. Таким чином, 

автодетермінація психіки уможливлює самооргацізацію та самоскеровування.  

Розвиток психіки людини на початковому етапі уможливлюється, на думку    

О. М. Ткаченка, завдяки здатності до відображення. Психічне відображення 

носить активний характер і виявляється, по-перше, у відборі чуттєвих, біологічно 

значущих сигналів (рівень організму); по-друге, у раціональному пізнанні в 

процесі засвоєння (рівень індивіда) та, по-третє, у процесі творення суспільно-

історичного досвіду (рівень особистості). Згідно з переконаннями вченого, 

принцип відображення охоплює та пояснює всі рівні психічного відображення, 

розкриває загальне та специфічне, що властиве кожному з них. У подальшому 

свій розвиток, стверджує учений, психічне продовжує в процесі життєдіяльності 

та в умовах діяльності, де творяться нові суспільно значущі продукти і діяльність 

носить творчо перетворюючий характер. 

О. М. Ткаченко відмічає, що для визначення рушійних сил розвитку та 

становлення психічної організації поведінки та діяльності людини на трьох рівнях 

(організму, індивіда та особистості) вкрай важливим й обґрунтованим видається 

системний розгляд принципу розвитку психіки людини і зауважує, що «кожному 



 

78 
 

рівню притаманний свій тип розвитку: організм розвивається в процесі визрівання 

та формування психофізіологічних структур, індивід – у процесі діяльності 

присвоєння (засвоєння), особистість – у процесі перетворюючої діяльності. Щоб 

запобігти непорозумінню, зазначимо, що в реальному процесі становлення 

людської особистості типи розвитку представлено не окремо й однозначно 

послідовно, а «інтегрально», з послідовним домінуванням одного з них» [515,       

с. 48]. 

Розвиток психіки на основі дозрівання притаманний загальнобіологічному та 

біопсихічному рівням детермінації поведінки. Соціопсихічному рівню 

становлення індивіда, зауважує Олександр Миколайович, притаманний інший тип 

розвитку, який відбувається у процесі присвоєння суспільно-історичного досвіду 

шляхом цілеспрямованого формування психічних структур у процесі взаємодії з 

дорослими. Соціальність цього типу розвитку полягає в тому, що він 

здійснюється, по-перше, при співпраці дитини з дорослим, по-друге, шляхом 

засвоєння допоміжних засобів (знаків і найпростіших знарядь праці) і, по-третє, у 

колективі та через певний колектив (сімейний, дитячий, змішаний). 

Найбільш складним типом розвитку людини О. М. Ткаченко вважає її 

розвиток як особистості в процесі творення суспільно-історичного досвіду. 

Вчений зазначає, що «відповідно до принципу розвитку як творення суспільно-

історичного досвіду слід пов’язувати процес розвитку людини як особистості з її 

творчою діяльністю. Хоча особистісні якості закладаються ще у творчих формах 

ігрової та навчальної діяльності, у трудовій, творчій діяльності вони досягають 

повного розквіту» [425, с. 49]. 

Ключовим у розвитку психічних якостей людини як особистості                       

О. М. Ткаченко називає творчість як процес творення нових суспільно-цінних 

матеріальних речей або продукування знань і творення культурно-історичних 

цінностей. «Творчість у своїй  основі, – пише О. М. Ткаченко, – виступає 

одночасно зі створенням самого себе. Адже, щоб створити новий суспільно 

цінний продукт, необхідно одночасно «створити» і свої здібності. Це не два 

процеси, а один. Створюючи новий продукт, людина створює саму себе» [515,      
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с. 49–50]. Отже, підсумовує вчений, розуміння творчості з наукових позицій 

уможливлюється лише як процес саморозвитку, самореалізації, самооб’єктивації 

особистості на основі засвоєння суспільно-історичного досвіду. 

Типи розвитку, зокрема, шляхом визрівання, научіння, присвоєння, творення в 

реальному онтогенетичному процесі становлення людини як особистості 

здійснюються не ізольовано, і не пов’язано. Вони діалектично переплітаються, 

стверджує О. М. Ткаченко і допускає лише визнання відносного домінування 

одного з них на кожному етапі психічного розвитку. Вказані типи розвитку 

притаманні певним типам детермінації поведінки: розвиток шляхом визрівання та 

научіння властивий загальнобіологічній і біопсихічній детермінації (рівень 

організму); розвиток шляхом присвоєння і творення суспільно-історичного 

досвіду характерний для соціопсихічного рівня детермінації (індивідного й 

особистісного). Саме в цьому, переконаний вчений, виявляє себе взаємозв’язок 

принципів детермінізму, розвитку, відображення і єдності психіки та діяльності. 

Запорожець О. В. вважав головною умовою психічного розвитку виконання 

дитиною практичних дій: сприйняття є згорнутою – перцептивною дією, що 

уподібнюється основним якостям об’єкта; мислення спочатку виникає як 

практичне (тобто дійове) узагальнення тощо. Надалі відбувається згортання 

зовнішніх форм дії та її інтеріоризація у внутрішній, суб’єктивний план 

активності психіки людини [150]. 

Моргун В. Ф. психічний розвиток пов’язує з етапами становлення особистості. 

Головним критерієм ученим визнається динаміка соціальної ситуації розвитку, 

динаміка провідних діяльностей та динаміка власних особистісних новоутворень. 

На першому етапі розвиток психіки відбувається завдяки предметно-знаряддєво-

продуктивному пізнанню і перетворенню довкілля. На другому етапі психічному 

розвитку сприяє спілкування. Для третього етапу характерним визнається 

самодіяльність, що виявляється у самореалізації й самоактуалізації [424]. 

Ельконін Д. Б. розглядав психічний розвиток з позиції двох систем: 1) «дитина 

– суспільний предмет» – необхідність освоєння суспільних способів дій з 

предметами; фізичні характеристики речі виступають при цьому як орієнтири для 
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дій з нею і 2) «дитина – суспільний дорослий» – дорослий виступає як носій 

певних видів суспільної діяльності, здійснює певні суспільні завдання, включений 

при цьому у різноманітні відношення з іншими людьми та підкоряється 

виробленим нормам. Розвиток дитини у цих двох системах є взаємопов’язаним 

[568].  

У процесі психічного розвитку, наприклад, найперші зовнішні впливи (на 

новонароджену дитину) і спадкові задатки передують виникненню психічного 

процесу, а потім змінюються в ньому. В процесі психічного розвитку 

створюються нові продукти, без яких неможливий взагалі подальший розвиток 

психіки. Цей нерозривний взаємозв’язок процесу та продукту характеризує 

психічну регуляцію будь-якої людської дії та вчинку, хоча і в різному ступені 

[334]. 

Особливо важливо при розкритті закономірностей розвитку, на думку 

вітчизняних вчених, встановити потенціал людського розвитку та передумови 

його актуалізації, виявити шляхи вдосконалення людської природи, можливості 

збалансувати темпи соціальних змін і розвитку людини, не завдаючи шкоди 

людині й гуманізуючи соціальні процеси [20; 505; 567]. У вирішенні цих проблем 

важливе місце посідає дослідження соціальної детермінації розвитку людини. 

Наукове прогнозування перспектив розвитку людини та можливість наукового 

управління цим процесом передбачають виявлення перш за все системи 

соціальних умов й обставин, котрі підвищать активність людини, сприятимуть 

формуванню в неї потреби та здібності до саморозвитку. 

Отже, поза всяким сумнівом у вітчизняній психології психічний розвиток 

розуміється, по-перше, як серія змін поведінки і переживань, котрий не 

обмежується будь-якою визначеною життєвою фазою, а охоплює весь життєвий 

цикл людини; по-друге, на всіх відрізках розвитку людей в залежності від даних 

суспільно-історичних умов виникають різні зміни поведінки. Так як не існує 

загальнолюдського «образу розвитку», а є безліч форм розвитку в дитинстві, 

юнацтві і в зрілому віці, так і ця безліч є результатом різноманітних взаємодій 

людини з оточуючим світом, а від того –  результатом її історії. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Системоутворюючим фактором організації психологічного пізнання 

протягом всієї його історичної еволюції виступає суспільна потреба в 

психологічному знанні, що проектується на різні його рівні і є як джерелом його 

розвитку, так і основним критерієм оцінки. 

2. Історичні джерела, які є продуктами діяльності людини та втілюють у собі 

в об’єктивованій формі інформацію про особливості особистості їх творців 

(психологічні погляди, уявлення), історичний контекст, в якому вони виникли, є 

фактологічним базисом історико-психологічної реконструкції психологічного 

пізнання на різних етапах історіогенезу. 

3. Об’єктом історії психології є процес психологічного пізнання в єдності 

його гносеологічної і онтологічної характеристик, як ідеальне відтворення 

історичного формування уявлень про психічну реальність представлену в 

історичних джерелах. Предметом історії психології є закономірності розвитку 

психологічного пізнання на всіх етапах його історичної еволюції.  

4. Розвиток сучасної вітчизняної історіографії історії психології 

уможливлюється завдяки: 1) посиленню історико-психологічної рефлексії 

психологічного знання; 2) зростанню місця і ролі історико-психологічних 

досліджень в системі психологічної науки; 3) деідеологізації історії психології;    

4) перетворенні методологічних основ історії психології, пояснювальних і 

інтерпретаційних моделей на основі принципів методологічної толерантності, 

багатоваріантності та альтернативності психологічного пізнання; 5) переходу від 

«критичного аналізу» в історії психології до нових методологічних і ціннісних 

орієнтирів в оцінці психологічних ідей минулого, що спираються на критерії 

достовірності, теоретичної і практичної значущості; 6) розширенні проблемного 

поля історико-психологічного пізнання і включення в нього поряд з дослідженням 

розвитку наукових психологічних ідей також вивчення психологічного знання, що 

накопичується в різних галузях практичної діяльності та суспільної свідомості;       
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7) системному розгляді явищ і подій історії психології; 8) зростанню інтеграції 

вітчизняного та світового історико-психологічного знання. 

5. В якості критеріїв розробки класифікації методів історико-психологічного 

дослідження виступають: 1) їх відповідність досліджуваної реальності;                  

2) функціональне призначення і місце в процесі історико-психологічного 

дослідження; 3) характер співпідпорядкованості та взаємодії системи засобів 

пізнання; 4) зв’язок методів з дослідженням різних аспектів структури предметної 

сфери історії психології; 5) повнота системи методів, дослідження всіх сторін 

психологічного пізнання – історико-генетичних,  структурних і змістовних 

аспектів. 

6. Метод історико-психологічної реконструкції є основним для історії 

психології й уможливлює відтворення історії психологічної думки на основі 

історичних джерел як об’єктивних форм її вираження, розгляд особливостей її 

буття як реальності минулого і включення в систему сучасного психологічного 

знання. В його основі лежить принцип діалогічної взаємодії сьогодення і 

минулого, що реалізується в руслі джерелознавчої парадигми і забезпечує 

цілісний розгляд сукупності факторів, що визначають достовірність отриманих в 

ході реконструкції даних. Реконструкція психологічного знання в складно 

диференційованому культурному контексті дає можливість дослідити і зрозуміти 

не тільки механізм психологічної творчості, а й творчості взагалі, проявляти 

базові пласти психічного, котрі об’єктивувались в продуктах діяльності людей 

певного часу, охарактеризувати специфіку мотивацій такої діяльності. 

7. Завданнями історіографічного дослідження історії психології виступають: 

1) виявлення загального стану, закономірностей, етапів і напрямів розвитку 

історико-наукових досліджень у тривалій історичній ретроспективі або у 

визначений період часу; 2) описання проблемного поля історико-психологічних 

досліджень і визначення напрямів їх подальшої розробки; 3) розгляд теоретико-

методологічних основ і особливостей концептуальних підходів у працях істориків 

психології; 4) розкриття зв’язків між історико-психологічним знанням та 

соціально-культурними тенденціями і суспільно-історичними умовами, з 
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психологічною культурою суспільства; 5) визначення внеску історії психології у 

розвиток загально психологічного знання і систему наукових цінностей 

професійного психологічного суспільства, у загальнокультурні процеси. 

8. Джерелознавство забезпечує глибину і достовірність історичного пізнання, 

дозволяє вченому, орієнтуватися в системі історичних документів, відбирати з 

них ті, котрі містять необхідну для вирішення дослідницького завдання 

інформацію. Сутність джерела визначається його природою як реалізованого 

продукту людської психіки, придатного для дослідження фактів з історичним й 

психологічним значенням. 

9. Засадничими підходами у побудові історико-психологічного дослідження є 

такі: а) вивчення наукового спадку видатних людей; б) вивчення  розвитку 

світової психологічної думки; в) вивчення національних особливостей;                         

г) вивчення інтелектуальної атмосфери визначеного історичного часу; д) вивчення 

соціально-історичних фактів; е) вивчення історії проблем, напрямів і течій 

психології; є) вивчення становлення самостійності психологічної дисципліни;        

ж) вивчення розвитку логічних структур психології; з) вивчення критеріїв відбору 

та структурування матеріалу 

10. Історія проблеми розвитку психіки людини являє собою важливий базис 

для психологічної науки. Серед об’єктивно існуючих законів природи і 

суспільства діють закони психічного розвитку, закони формування особистості. 

Вивчення законів психічного розвитку у всі часи для психологічної науки було 

значимим з теоретичної і практичної точки зору.  
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ НА ПСИХІКУ, ЇЇ ПРОЯВИ  ТА 

РОЗВИТОК В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ 

ТРАДИЦІЇ 

 

2.1. Історичні передумови формування психологічної думки на 

українських теренах  до її оформлення в самостійний об’єкт пізнання 

 

Відтворення послідовної історії вітчизняної психологічної думки стає 

можливим лише з урахуванням внеску українських філософів XVII та XVIII ст., 

які заклали підвалини подальшого формування, становлення та розвитку київської 

школи філософської психології у ХІХ – початку ХХ ст. 

Питання про зміст психологічних поглядів, що поширювалися в Україні до 

зазначеного в заголовку періоду, потребує окремого розгляду. Йдеться передусім 

про досвід викладання окремих, подекуди й центральних, з огляду на сьогодення 

уявлень про предмет психології та питання психологічного змісту. 

Психологія в Києво-Могилянській колегії у XVII ст. являла собою складову 

частину курсу фізики або натурфілософії. За розвідками першого вітчизняного 

дослідника психологічної думки в Києво-Могилянському колегіумі  П. М. Пелеха, 

під кінець XVII ст. виникають спроби виокремити її в окремий курс. Саме в 

розв’язанні питань натуральної філософії авторами курсів виявились тенденції 

становлення психологічної думки в Україні.  

Жодних сумнівів  у вітчизняних філософів не викликає ідея щодо можливості 

пізнання об’єктивного світу. У природі, на думку викладачів Києво-

Могилянського колегіуму, існують реально тільки окремі предмети, або 

субстанції. Коли розглядати речі, як вони є, з точки зору Інокентія Гізеля (1600–

1683), у готовому вигляді, у них можна розрізнити матерію та форму. Форма 

нерозривно пов’язана з матерією. Матерія не може існувати без форми, а форма – 

без матерії. Матерія, як зазначають вітчизняні філософи-психологи XVII ст., не 

народжується й не може бути знищена. Форма матерії – це різного роду рухи або 
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дії. Матерія рухома та діяльна. Таким чином, власне, і визнається філософами, що 

вся природа – це субстанція дій. 

Усі природні тіла філософи поділяють на дві категорії: тіла неорганічні, рухи 

яких мають свою причину не в собі, а в інших тілах, та тіла органічні, джерело та 

корінь рухів яких лежить у них самих. Останні – це живі матеріальні тіла, більш 

або менш високо організовані. До них належать рослини, тварини й людина. Їх 

рухи – це життєві операції: зростання, живлення, розмноження, відчуття, 

мислення, хотіння, пересування тощо. Науку про ці життєві операції викладачі 

Києво-Могилянської колегії називають латинським терміном «animastica», або 

«психологією» (під кінець XVII ст.). 

Оскільки всі життєві операції або дії, включаючи інтелектуальне мислення й 

хотіння, це – операції живого тіла, а всі властивості природних тіл, навіть живих, 

розглядає фізика, то й психологію філософи вважали за частину фізики, на 

відміну від єзуїтських колегій, де психологія розглядалася в курсі метафізики 

[309]. 

Звідки ж беруться форми матерії? Відповідаючи на це запитання, Інокентій 

Гізель констатує, що всі субстанціональні форми виводяться з можливості матерії. 

Процес їх виведення Інокентій Гізель та його наступники пояснюють так, 

наприклад,  коли розглядати речі, як вони виникли, то треба відрізняти в них, крім 

матерії та форми, ще нестачу або потребу й прагнення матерії до певної форми. 

Нестача – це відсутність потрібної форми в субстраті, здатному її мати. Нестача 

не є простим запереченням. У ній є здатність  субстрату мати таку, а не іншу 

форму. А заперечення – це ніщо. Тому, на думку Інокентія Гізеля, з нічого нічого 

й не буває. Матерія не може існувати без форми, причому не будь-якої форми, а 

такої, яку здатна мати матерія, певним способом організована. Матерія має 

прагнення до форми, причому такої форми, якої їй не вистачає. Коли матерія має 

певні передумови для виникнення нової форми, вона скидає стару форму й 

набуває вищої форми. У цьому полягає її піднесення на вищий ступінь [94]. 

Нова форма до своєї появи існує в матерії потенційно, але не як «гола» 

можливість, а як реальна сила. Її виникнення – це перехід від об’єктивної 
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можливості до дійсності, і в цьому переході від нестачі форми до її появи полягає 

суть змін [94]. 

За Інокентієм Гізелем та іншими київськими філософами XVII ст., з матерії 

виводяться рослинні функції, а саме: здатність живитись, зростати, 

розмножуватись. Виводяться з неї і такі психічні процеси, як відчуття, 

сприймання, пам’ять, уява та образне мислення. Проте не наважується Інокентій 

Гізель вивести з матерії вищі форми психіки. Вчений вважає, що всі субстанційні 

форми, крім душі розумної, виводяться з потенції матерії. Також, на думку 

Інокентія Гізеля та його послідовників, такі психічні процеси, як відчуття, 

сприймання, пам’ять, уява й навіть образне мислення, виникли з потенції матерії. 

Вони є функціями матерії, яка організована певним способом. 

У своїх філософсько-психологічних міркуваннях автори філософських курсів 

у Києво-Могилянській колегії були метафізиками. Вони розглядали речі в їх 

застиглій формі, вбачаючи своє завдання в тому, щоб дати їм визначення, 

класифікувати їх, перелічити їх властивості тощо. Так вони підходили й до 

психіки [298]. 

У вступі до свого курсу Йоасаф Кроковський (1650–1718) говорить про велике 

значення психології, яка, на його думку, допомагає людині пізнати саму себе. Він 

згадує при цьому про напис при вході до дельфійського храму: «Пізнай себе 

самого». Ставлячи запитання про те, чи є психологія наукою, Йоасаф 

Кроковський відповідає на нього ствердно й мотивує свою відповідь тим, що 

вона, як і кожна наука, має конкретний об’єкт. Для психології таким об’єктом є 

живі предмети, які людина пізнає за допомогою досвіду як окремі конкретні тіла 

[217]. 

Завдання психології, на думку вітчизняних авторів курсу психології, полягає в 

тому, щоб вивчити спільні властивості цих тіл, їхню суть і природу. Одним 

чуттєвим пізнанням цього завдання виконати не можна. Для цього потрібно 

вдаватися до абстрагування. Метод психології як науки, таким чином, полягає в 

тому, щоб від споглядання життєвих операцій живих тіл переходити до 
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абстрактного схоплення їх причин, їх суті, «через акциденції пізнавати 

субстанцію, начало, джерело і корінь усіх життєвих операцій» [94, с. 554]. 

Вітчизняні філософи XVII ст. визначали предмет психології дуже широко. У 

їхньому визначенні він охоплював предмет фізіології та біології. Вчені були не 

згодні з Декартом, який відмовляв тваринам у психічній діяльності та вважав їх за 

автомати. У другій половині XVIII ст. філософи Києво-Могилянської академії вже 

виключають життя рослин із компетенції психології, вважаючи за її предмет лише 

психіку людей і тварин. Відмінність між психікою людини та тварини українські 

філософи XVII ст. вбачають в інтелекті людини та в її розумній волі [305]. 

Позитивною стороною психологічних концепцій вітчизняних філософів XVII 

ст. було їх намагання виходити з досвіду при з’ясуванні суті психічних явищ. Але 

досвід у них був ще дуже малий: це був переважно досвід щоденного життя, на 

який автори часто посилаються в доказах своїх тверджень. 

Згідно поглядів Й. Кроковського, «душа – це первісна дія фізичного 

органічного тіла, яке має в собі можливість життя». У цьому визначенні вимагає 

пояснення термін «первісна дія». На думку його думку, «первісна дія – це сама 

можливість речі існувати, якій відповідає актуальне існування речей» [217,             

с. 345]. Відношення між душею та психічними операціями – це відношення між 

можливістю й дійсністю. Окремі психічні операції, наприклад, сприймання, 

мислення, то з’являються, то зникають залежно від обставин, від сну чи неспання 

людини. Їх нова поява була б незрозумілою, коли б в організмі живої істоти не 

існувала постійна можливість переходу їх у дійсність [217]. 

Ця можливість і називається І. Гізелем, Й. Кононович-Горбацьким,                  

Й. Кроковським та С. Яворським «душею», або «первісною дією» фізичного тіла. 

Первісною (або потенціальною) дією вони йменують її тому, що в ній вони 

вбачають початок вторинних дій, операцій. Вона є первинною порівняно з 

операціями або актуальними діями, які філософи називають «другими», або 

«вторинними діями». Отже, за думкою викладачів курсу психології, відношення 

душі як «первісної дії» до психічних операцій як «вторинних дій» – це є 

відношення суті до явищ, можливості до дійсності. 
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Субстратом душі як «первісної дії» та операцій як «вторинних дій» є, на  

думку І. Гізеля, Й. Кононович-Горбацького, Й. Кроковського та С. Яворського, 

«певним способом організована» матерія. Тіло відноситься до душі як матерія до 

форми. Звідси друге визначення душі, котре ми знаходимо в київських філософів 

XVII ст., як форми «фізично органічного тіла, здатного до життя». Природа 

«рослинної душі» та «чуттєвої тваринної» і «людської душі» матеріальна. Вона 

«виведена» з матерії. Природа ж «розумної душі» не матеріальна, а 

«спіритальна», створена Богом і «вдихнута» Ним у тіло людини [524]. 

У наукових ідеях вчених існує й ще одне визначення душі, яке вони називають 

«описовим»: «душа» – це начало, завдяки якому ми живемо, рухаємось, 

відчуваємо й мислимо». На думку Інокентія Гізеля, це визначення не є 

правильним, бо душа як начало не є достатньою причиною психічних операцій. 

Такою причиною є тільки живе тіло, як поєднання матерії та форми, як живий 

конкретний індивід. 

Київські філософи XVII ст. намагаються перебороти дуалістичне розв’язання 

психофізичної проблеми, яке на той час так різко висунув Декарт і його 

послідовники. Між тілом і душею немає, на їхню думку, прірви, а, навпаки, існує 

дуже тісна єдність. З визнання цієї єдності вони виходять у своїх спробах 

розв’язати проблему відношення форми до матерії, психічного до фізичного.         

Інокентій Гізель у своєму курсі філософії, який був прочитаний у 1645–1647 рр., 

спеціально ставить та обговорює цю проблему в оригінальній формі [365]. 

«Чи існує єдність матерії та форми і в чому її суть?» – ставить він запитання й 

вирішує його ствердно. З’ясовуючи суть цієї єдності, Інокентій Гізель розглядає 

критично ряд теорій. Три з них філософ критикує і відкидає як неправильні, 

четверту ж викладає без критики. 

Перша теорія, яку Інокентій Гізель приписує номіналістам та яку він 

відкидає, розглядає єдність матерії та форми не як сутність, а просто як «локальне 

прикладання» форми до матерії. Ця теорія дуже нагадує теорію Декарта про 

локалізацію душі в шишкоподібній залозі. Проте складно сказати, мав Інокентій 

Гізель на увазі саме цю теорію Декарта чи вчення якоїсь групи маловідомих 
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номіналістів, у яких Декарт, можливо, запозичив теорію, конкретизувавши її в 

анатомофізіологічному плані. 

Друга теорія, яку Інокентій Гізель теж відкидає, не називаючи її автора, 

розглядає цю єдність тільки як заперечення відокремлення матерії та форми. 

Відкидає вчений і третю теорію щодо існування чогось третього, крім матерії та 

форми, яке їх пов’язує. Між прихильниками цієї теорії, зазначає вчений, точиться 

суперечка про те, що ж являє собою цей зв’язок і чим взагалі він є. 

Четверта теорія, якої Інокентій Гізель не заперечує, а, як видно з контексту, 

поділяє її, відповідає на поставлене запитання так: «єдність крайностей – це ні що 

інше, як найглибша присутність крайностей, як певний закон життя» [94, с. 370]. 

Пояснюючи походження цієї єдності, Інокентій Гізель виходить при цьому із 

зазначеного вище поняття потреби матерії в певній формі та прагненні до неї. 

Іншими словами, суть єдності матерії та форми, тіла й душі він вбачає у 

внутрішньому прагненні живого матеріального індивіда до певної форми, що 

відповідає його організації [94]. 

Пропоноване Інокентієм Гізелем і його послідовниками розв’язання цього 

питання є метафізичним і схоластичним. Доводячи, що «розумна душа» не 

виведена з матерії, а створена Богом, Інокентій Гізель та інші наполягають на 

тому, що тут має місце єдність душі та тіла. «Розумну душу» створює Бог і вдихає 

її в матерію, але не в усяку матерію, а «певним способом організовану» і тільки 

тоді, коли ця матерія має в ній потребу. Інокентій Гізель вважає, що «навіть Бог 

не може з неживого зробити живе» або «зробити так, щоб камінь мав очі й бачив» 

[94, с. 551]. 

«Розумна душа», стверджують Інокентій Гізель та Йоасаф Кроковський, без 

тіла нічого зробити не може. У своїх інтелектуальних і вольових актах душа 

також залежить від матерії, від чуттєвого пізнання та матеріальних мовних 

засобів. Вона з «розумної» стає «дурною», коли її матеріальний орган – мозок – 

перестає нормально діяти. На нормальну роботу мозку впливає сп’яніння, 

зауважують вчені, адже його міра здатна знижувати розумову активність, 

відповідальність і свободу волі людини.   
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Розуміючи під психікою всі життєві операції, або дії органічних живих тіл, 

починаючи із живлення, розмноження й закінчуючи мисленням та вольовими 

діями, а під душею реальну можливість ці дії виконувати. Київські філософи XVII 

ст. вважали за субстрат психіки тіло живої істоти в цілому. На думку                       

Йоасафа Кроковського, «душа за своєю суттю є вся в усьому тілі» [217, с. 318 ].  

Живі істоти мають ряд органів для виконання різноманітних операцій. У 

курсах психології, читаних у колегії у XVII ст., докладно описуються органи 

фізіологічних функцій, відомі на той час. Органом психічних функцій та їхнім 

специфічним субстратом І. Гізель, Й. Кононович-Горбацький, Й. Кроковський,   

С. Яворський вважають мозок. Вони критикують Арістотеля за те, що він вважав 

за такий орган серце. На їхню думку, серце є «центральним органом життя 

взагалі». Центральним же органом сенситивних, або чуттєвих, функцій є мозок. 

Оскільки функції «розумної душі» неможливі без сенситивних функцій, то мозок 

є органом, через який здійснюються і функції  «розумної душі» [270]. 

Органи зору, слуху, нюху, смаку й дотику пов’язані за допомогою нервів із 

мозком. Вони є, як зазначає Йоасаф Кроковський, ні чим іншим, як «винесеними 

назовні органами мозку, який сприймає через них зовнішні предмети» [217,           

с. 318]. В організмі, на думку викладачів психології, є «дуже ніжна речовина», яка 

швидко циркулюючи по нервах, як по каналах, переносить від зовнішніх органів 

чуття до мозку «види», випромінювані зовнішніми предметами, а також передає 

від мозку по нервах вольові імпульси до м’язів, збуджує їх, унаслідок чого 

виникають відповідні рухи органів тіла. При певних умовах вона пробуджує до 

життя латентні сліди вражень, що залишаються в мозку від сприймання зовнішніх 

предметів, унаслідок чого виникають образи пам’яті та уяви, відіграє важливу 

роль у виникненні сну та визначенні характеру сновидінь. Нарешті, вона впливає 

на характер настроїв, швидкість або повільність протікання психічних процесів. 

Походження цієї речовини Інокентій Гізель розуміє наступним чином, а саме – 

в організмі людини й тварини існує якась праосновна рідина. Вона частково 

вроджена, а частково набувається й відновлюється протягом життя через 

харчування. Із цієї рідини виробляються в печінці чотири основні рідини 
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організму: кров, жовта жовч, чорна жовч, слиз. Найніжніші часточки цих рідин 

переробляються в серці під впливом «його жару» на дуже «ніжну» речовину, таку 

«ніжну», що вона наближається до спіритальної. Ця речовина розноситься кров’ю 

по всьому організму та є основою всіх життєвих функцій. Отже, ми тут маємо 

справу з гуморальною теорією, у якій виявилися спроби з’ясувати фізіологічні 

основи психічних процесів. 

Вважаючи мозок за субстрат психіки, київські філософи XVII ст. 

використовують відомі на той час дані медицини про вплив пошкоджень мозку на 

психічні процеси як доказ правильності цього твердження. Як вважає Інокентій 

Гізель, «коли нерви з якихось причин стиснуті або перерізані, тоді «життєві духи» 

не можуть проходити до них як по своїх каналах. Затримка проходження 

«життєвих духів» спричинює цілий ряд психомоторних порушень» [80, с. 601]. У 

курсах, що читалися наприкінці XVII ст., опису психічних порушень, які 

виникають унаслідок пошкоджень мозку, відводиться цілий розділ. У ньому 

розглядаються такі порушення, як латергія, епілепсія, апоплексія, параліч, 

маячення, божевілля, запаморочення і т. п., причому описуються симптоми цих 

порушень і робляться спроби розкрити їх фізіологічні причини [310]. 

Таким чином, у розв’язанні основного питання про природу психіки викладачі 

психології в Києво-Могилянській колегії у XVII ст. стоять на позиції і 

матеріалізму, і ідеалізму. З одного боку, вони вважають матерію первинною, а 

психічні процеси вторинними, такими, що виводяться з матерії. З іншого боку, 

приймаючи метафізичні уявлення, вони визнають, що «розумна душа» створена 

Богом і безсмертна.  

 

2.2. Українська психологічна думка у XVII ст.: 

аналіз основних поглядів на прояви психіки людини 

 

Психологія ХVІІ ст. «стала викривальною психологією». Вона знімала 

зовнішню оболонку пристойної поведінки людини, зауважував В. А. Роменець, 

показувала всьому світу її психологічну сутність. Це була не тільки емпірична, 
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фізіологічна психологія з її великим інтересом до тілесних проявів організму. Ця 

психологія залишалась у найкращому значенні цього слова філософською 

психологією, адже її остаточною метою було розкриття місця людини у великій 

світобудові [422]. 

На відміну від античності з її уявленням про людину як невід’ємну частину 

космосу, а отже, і її володаря, Середньовіччя позбавило людину цього природного 

зв’язку та звернулося до внутрішньої людини й самопізнання як початку пізнання 

Бога та спасіння душі. Епоха Відродження, зберігаючи релігійну домінанту, 

перетворила людину в активного діяча, ініціатора самоствердження в земному 

житті, як самоцінної істоти. Центр уваги філософсько-психологічної думки 

зсунувся із завдання богопізнання на проблему людини, її життєдіяльність, 

способи пізнання, соціальне буття та моральний світ. 

Розглядаючи психологію пізнання людиною оточуючого світу, київські 

філософи XVII ст. поділяють його на чуттєве, або сенситивне, та інтелектуальне, 

або розумове. І перше питання, яке вони ставлять перед собою при розгляданні 

сенситивного пізнання, це питання про те, як  саме людина чи тварина пізнає 

органами чуття об’єктивний світ. У розв’язанні цього питання автори курсу 

психології в Києво-Могилянському колегіумі виходять з учення Демокріта й 

Епікура. На їх думку, матеріальні предмети зовнішнього світу весь час 

«посилають» від себе якісь специфічні матеріальні «види». Останні потрапляють 

у спеціально пристосовані для їх сприймання органи зору, слуху, нюху, смаку й 

дотику. Звідси ці «види» передаються по нервах як по каналах тонкою речовиною 

до мозку і там залишають свої сліди, відбиваючись у цій речовині в мозку «як 

печатка у воску». Унаслідок цього утворюється враження, предмет «відбивається» 

у мозку, але враження, вважають філософи – це ще не відчуття, не образ 

предмета, а тільки неусвідомлений, латентний слід впливу предмета в мозку. 

Свідомим відчуттям цей латентний слід стає за двох умов: коли він досить 

інтенсивний і коли на нього звертається увага. Зі слів Інокентія Гізеля, «можна 

дивитись на щось і не бачити його, коли ми не звертаємо на цей предмет уваги, а 

звертаємо її на щось інше» [94, с. 597]. Об’єднання відчуттів відбувається в мозку 
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завдяки «спільним чуттям». Сприймання пізнаючим суб’єктом присутнього в 

даний момент предмета Інокентій Гізель називає споглядальним пізнанням 

зовнішнього предмета. 

Сенситивне пізнання зовнішніх об’єктів на цьому не закінчується. Філософи 

переконані, що людина пізнає зовнішні об’єкти не тільки тоді, коли вони 

присутні, тобто діють на органи чуття, а й може відтворити їх образи й тоді, коли 

вони відсутні. Ці образи можуть виникати зі знанням того, що людина колись 

сприймала предмети, які відповідають їм (образи пам’яті), або без знання того, що 

вона їх уже сприймала, з деякими їх змінами (образи уяви). На думку філософів, 

виникнення уявлень стає можливим завдяки тому, що залишені в мозку латентні 

сліди від впливу предметів перетворюються в образи, під впливом рідин, які 

циркулюють у мозку по нервах [67]. 

Українські філософи XVII ст. вважали, що відчуття надає людині знання 

тільки про окремі властивості предметів, а риси, спільні для багатьох предметів, 

що становлять суть і визначають певну категорію цих предметів, зв’язки між 

ними, пізнаються за допомогою інтелекту. Але, щоб відбувся процес відчуття, 

необхідна дія подразника на його органи, при цьому подразник може бути як 

матеріальний, так і ідеальний. Головним видом відчуття мислителі називають 

зорове відчуття. Основним органом чуттєвого пізнання об’єктивного світу є, на 

думку київських філософів, мозок. У ньому виникають чуттєві образи зовнішніх 

предметів, зберігаються латентні сліди вражень від цих предметів, які можуть 

перетворюватись в їх образи й тоді, коли вже немає цих предметів. До мозку ці 

враження надходять завдяки спеціальним органам чуття [297].  

Душа людини, згідно з уявленнями І. Гізеля, Й. Кононович-Горбацького,         

Й. Кроковського і С. Яворського, цілісна, а її потенції та операції різноманітні й 

специфіковані (наприклад, специфікація органів чуття). Органи розвиваються 

поступово і, виконуючи свої операції, специфікуються. Основна причина 

диференціації та специфікації психічних актів вбачається в різноманітності 

зовнішніх об’єктів, які діють на органи тіла людини. [266; 380; 436]. 
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На думку викладачів Києво-Могилянської колегії, мозок є центральним 

органом усього чуттєвого пізнання зовнішніх об’єктів. Перша його функція – 

надавати цілісний синтетичний образ зовнішнього предмета, що впливає в даний 

момент на органи чуття. Цей зовнішній предмет має певні якості: світло, колір, 

звуки запахи і т. д. Мозок, отримавши інформацію, котра надходить до нього по 

нервових шляхах від окремих органів чуття, утворює з них образ предмета. Друга 

функція мозку – здатність зберігати латентні сліди від дії зовнішніх предметів на 

органи чуття й відтворювати їх знову у вигляді образів тоді, коли предметів 

немає, але вони вже були колись сприйняті. Цю функцію називають філософи 

запам’ятовуванням і пригадуванням, а можлива ця функція завдяки процесу 

пам’яті. Третя функція мозку полягає в комбінуванні нових образів на підставі 

латентних слідів мозку, що залишились від сприймання зовнішніх предметів. 

Здатність виконувати цю функцію мисленики називають уявленням, або уявою й 

фантазією. Четверту функцію мозку вони вбачають у здатності оцінювати 

користь або шкоду для організму від зовнішнього предмета, що впливає в даний 

момент на пізнаючого суб’єкта. І п’ята функція мозку полягає у здатності до 

образного мислення. При цьому всі ці функції мозку є взаємопов’язаними між 

собою. Філософи називають згадані вище психічні процеси функціями, коли їх 

відносять до мозку як до органу цих функцій, а діями або операціями вони 

вважаються, коли відносять їх до «сенситивної душі» як до «начала» цих дій або 

операцій. Усі ці дії виконує не сама душа, а конкретна людина. Завдяки 

психічним процесам уможливлюється пізнаня об’єктів. Способи пізнання 

різняться та залежать від психічних процесів, які задіюються [337]. 

Цей висновок наводить викладачів на таку думку: якщо існує відмінність у 

будові зовнішніх органів чуття та в способах пізнання зовнішніх предметів за 

допомогою цих органів, то повинна бути відмінність і в будові мозку як 

центрального органу чуттєвого пізнання відповідно до зазначених вище п’яти 

основних його функцій або способів пізнання. Здатності мозку виконувати ці 

функції є можливостями душі, які можуть виявлятися тільки тоді, коли вони 

мають відповідний матеріальний орган для такого виявлення. Викладачі 
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Колегіуму вагаються, чи є таким органом для цих п’яти основних функцій мозку  

весь мозок у цілому, чи окремі його органи або частини. Отже, у XVII ст. 

українські викладачи задаються питанням про локалізацію психічних функцій у 

мозку. 

Намагаючись висвітлити це питання І. Гізель, Й. Кононович-Горбацький,       

Й. Кроковський і С. Яворський виходять з  концепції єдності душі та її потенцій і 

дій. Тобто душа єдина, і її потенції щільно пов’язані одна з одною, а їх прояви, 

операції, переплітаються між собою. Цей принцип єдності філософи переносять і 

на субстрат душі, мозок. Мозок діє як єдине ціле. Навіть зовнішні органи чуття – 

це не є щось окреме від мозку, а тільки винесені назовні його допоміжні органи, 

які діють в єдності з мозком. Але ця єдність мозку не виключає, на думку 

філософів, відмінностей у функціях його частин. 

Українські філософи висловлюють свої здогадки про те, де можуть 

локалізуватися ті чи інші функції. Так, дехто з них вважає, що латентні сліди від 

сприйнятих зовнішніми органами чуття матеріальних предметів зберігаються в 

задній частині мозку доти, доки людина ними не користується; коли ж виникає 

потреба їх використати, тоді частинки крові виносять їх із задньої частини мозку 

до передньої його частини. Існували думки й про те, що «спільне чуття» міститься 

там, звідки виходять нерви до окремих зовнішніх органів чуття, що фантазія 

локалізована в передній частині мозку над очима, здатність до оцінювання – у 

середній частині мозку, а пам’ять – у потиличній його частині.  

Визнаючи, що різні частини мозку пов’язані у своїх функціях, київські 

філософи вбачають фізіологічний механізм цього зв’язку в частинках крові, які 

переносять здійснений вплив від однієї частини мозку до іншої. Філософи 

зазначають також, що завдяки частому повторенню відновлення латентних слідів 

полегшується, образи стають точнішими та яскравішими, бо ці частинки крові 

стають придатнішими до використання їх функцій. Чіткість і виразність образів, 

на їх думку, залежить також від чутливості цих частинок, а вони, насамперед,  

залежать від температури. Також філософи вважають, що «латентні сліди» та 

«явні образи» за своєю природою матеріальні, а відмінність між ними полягає 
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лише в чіткості або нечіткості залежно від ступеня чутливості й температури 

частинок крові, у яких ці здійснені впливи відбиті [94, с. 579; 595, с. 508]. Образи 

пізнаних предметів існують в єдності з актами пізнання і остільки, оскільки 

існують ці акти пізнання, а не як готові продукти цих актів і незалежно від них. За 

відсутності пізнавальних актів вони залишаються в мозку людини тільки як 

латентні сліди, як можливості виникнення  образів об’єктивного світу.  

Викладачі курсів психології розглядають збереження латентних слідів, які 

виникли в мозку внаслідок дії зовнішніх предметів на органи чуття не як факти 

пам’яті, а як необхідну умову виникнення на їх основі образів уяви та пам’яті. 

Пам’ять вони розуміють як відтворення образів сприйнятих об’єктів із 

віднесенням їх до минулого. Саме відтворення їх без віднесення до минулого 

вони вважають за функцію фантазії. Що стосується процесу пригадування, то він 

уможливлюється завдяки процесу мислення.  

Уява розглядається в досліджених нами курсах психології XVII ст. як 

здатність людини утворювати образи відсутніх у даний момент предметів на 

основі тих вражень, що залишилися в мозку від дії цих предметів на зовнішні 

органи чуття в минулому в людини. Інакше кажучи, це можливість знов робити 

присутніми відсутні в даний момент зовнішні предмети, які людина раніше вже 

сприймала, робити явними приховані враження від них. Оживати ці враження 

можуть під впливом волі людини, асоціацій, нормального або хворобливого 

підвищення температури тощо. До проявів уяви відносяться авторами курсів і 

сновидіння. Сновидіння, на їх думку, – це образи уяви, що виникають у людини 

під час сну. Зокрема І. Гізель пише: «Сновидіння – це уявлення сплячого, 

створене фантазією з подоб предметів, які (подоби) латентно в ньому 

знаходяться» [94, с. 600]. Із цього слідує, що людина під час сну бачить у 

сновидіннях найчастіше те, про що вона в неспанні думала, чого бажала та що 

робила; найяскравіші сновидіння бувають безпосередньо перед прокиненням зі 

сну, бо організм уже відновив запас своїх сил. 

Дотримуючись гуморальної теорії темпераменту, філософи вважають, ніби 

останній позначається на характері сновидінь. Так, меланхолікам, у темпераменті 
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або конституції яких переважає чорна жовч, сняться, на думку філософів, 

переважно сумні та страшні сни – про смерть, похорон тощо; холерикам, у 

темпераменті яких переважають елементи жовтої жовчі, – суперечки, боротьба; 

сангвінікам – переважно веселі, любовні пригоди, вогонь, літання в повітрі; 

флегматикам – вода, дощ, річки, плавання у воді, риби і т. п. Мають вплив на 

сновидіння й вегетативні процеси в організмі: голодним сняться обіди, спраглим – 

напої. Щодо змісту сновидінь, то він також залежить і від занять людини. Взагалі 

сниться людині те, що вона любить або ненавидить. Дивовижність деяких 

сновидінь мисленики пояснюють тим, що людина не керує перебігом своїх 

сновидінь; вони виникають залежно від внутрішніх збуджень, протікають 

дифузно й заплутано, комбінуючись між собою випадково.  Так звані «віщі сни», 

на їх думку, не мають ніякого зв’язку з натуральними сновидіннями, а тому 

пояснення їх – справа не психології, а теології. Інокентій Гізель зауважує, що 

людина уві сні майже переконана, що все дійсно відбувається так, як їй сниться, 

особливо, коли сновидіння жваві та яскраві. Коли ж сон легкий і часто 

переривається, то людина може знати, що події, які вона уві сні бачить, це тільки 

сон [94, с. 601]. Це зауваження, як і інші думки Інокентія Гізеля, свідчать про його 

психологічну спостережливість, а загалом, вітчизняні філософи XVII ст. 

визнавали вплив реального життя на зміст і характер  сновидінь.  

Привертає увагу київських філософів XVII ст. здатність людини до 

оцінювання як потенції «чуттєвої душі» визначати, чи корисний зовнішній 

предмет для організму, чи завдає йому шкоди, і на підставі цього домагатись 

даного предмета або віддалятись від нього. І вже у XVIII ст. викладачі Києво-

Могилянської академії називають цю здатність оцінювання інстинктом. 

Згідно з І. Гізелем, Й. Кононович-Горбацьким, Й. Кроковським і                       

С. Яворським визнається єдність душевних процесів чуття та мислення. 

Зокрема, Інокентій Гізель не бачить потреби розмежовувати чуттєве й 

інтелектуальне мислення. Він вважає, що вони реально об’єднані та 

взаємопов’язані між собою. Однак, вважає він, сенситивне дискурсивне мислення 

відрізняється від інтелектуального, але відрізняються одна від одної й 
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інтелектуальні операції, проте, переконаний вчений, це не є перешкодою для того, 

щоб вважати їх за операції одного й того ж інтелекту. У розв’язанні проблеми 

інтелектуального пізнання автори курсів у Києво-Могилянській колегії XVII ст. 

дотримувались ідеалістичних тенденцій і вважали, що інтелект не виводиться з 

матерії, а створений Богом. На думку Йоасафа Кроковського, «інтелект є 

потенція, якою людина пізнає, що саме є суттю будь-якої речі» [217, с 328]. При 

цьому суть речі не можна побачити як образ окремого конкретного 

індивідуального предмета. Вона виявляється в дії цього предмета на інші 

предмети і в зазнавані ним впливу інших предметів, тобто у взаємодії цього 

предмета з іншими предметами, у зв’язках цього предмета з іншими. Зв’язки 

можуть бути суттєвими та випадковими. 

Пізнати ж суттєві зв’язки можна, по-перше, за їх постійністю, незмінністю, 

або «спокоєм», як вважає Інокентій Гізель, бо «спокій – це збереження речі, яка 

залишається та спочиває у своїй суті» [94, с. 395]. Це спокій відносний, у межах 

однієї форми, від її виникнення до її зникнення, коли настане зміна й виникне 

нова форма. По-друге, характерна риса суттєвих зв’язків – це їх необхідність. 

Суттєві зв’язки необхідні, бо без них не може бути й самої речі. Навіть Бог, 

вважають автори курсів психології, не може зробити так, щоб існувала якась річ, 

без необхідних для неї істотних зв’язків і властивостей. Ці необхідні зв’язки та 

властивості людина пізнає розумом. По-третє, характерна риса суттєвих зв’язків 

як об’єкта інтелектуального пізнання – це їх загальність. Полягає вона в тому, що 

певне суттєве відношення або суттєва ознака предмета, яка в цьому відношенні 

виявляється, належить не одному тільки якомусь конкретному індивідуальному 

предмету. Вона є спільною для багатьох індивідуальних предметів, які подібні 

один до одного якраз наявністю в кожному з них цих суттєвих ознак. 

Загальність суттєвих зв’язків – це, на думку викладачів, найхарактерніша їх 

риса. Тому вони називають головним предметом інтелектуального пізнання 

«загальне», у протилежність чуттєвому пізнанню, головним предметом якого є  

«поодиноке», «окреме». Коротко філософи висловлюють це положення у формі 

«аксіоми»: «чуття пізнає окреме, інтелект пізнає загальне» [188]. Згідно думки 
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філософів інтелект – це спіральна потенція, а об’єкт інтелектуального пізнання – 

матеріальний, і дозволяє стверджувати про нерозривну пов’язаність чуттєвого з 

розумовим пізнанням, доповнювати одне одне. Зазначається філософами і той 

факт, що пізнає не інтелект, а людина, обдарована інтелектом, де останній 

включається в роботу матеріальними речами і чуттєвими образами [309].   

Процес інтелектуального пізнання київські філософи XVII ст. розглядають як 

діяльність пізнаючого людського суб’єкта, спрямовану на пізнання істотних 

зв’язків об’єктів, які існують незалежно від інтелекту, та на підставі цього 

пізнання створення системи знань, або науки про цей об’єкт. Ця цілеспрямована 

діяльність є практичною, оскільки її мета – створити щось практично цінне [94,    

с. 274]. «Дії інтелекту, можна назвати практикою», вважає Йосиф Кононович- 

Горбацький [206, с. 427]. У цій складній діяльності автори курсів виокремлюють 

три основні інтелектуальні операції: утворення понять, судження й умовивід.  

Робота інтелекту залежить від нормального функціонування мозку. Доказом 

залежності інтелекту від нормального функціонування мозку є, на думку 

викладачів курсу психології в Колегіумі, факти порушень інтелектуального 

пізнання під впливом пошкоджень мозку, впливу на нього алкоголю, 

недосконалість інтелектуальних операцій у дітей із причини слабкого розвитку 

їхнього мозку та зникнення їх у сплячих унаслідок часткової або повної 

«зв’язаності» зовнішніх органів чуття та мозку [595, с. 592]. 

За вченням філософів Києво-Могилянської колегії, інтелектуальне пізнання 

потребує наочного пізнання конкретних матеріальних предметів. Воно 

починається вже в самому чуттєвому пізнанні. Образи чуттєвого пізнання – це 

необхідна умова виникнення понять, бо «нічого немає в інтелекті, чого не було в 

чутті» [94, с. 242]. Інтелектуальне пізнання, на переконання філософів, 

зароджується в чуттєвому пізнанні тоді, коли людина помічає подібні риси в 

багатьох окремих предметах і зосереджує на них увагу. Щоб помітити подібні 

риси предметів, необхідно ці предмети «зіставити разом», «порівняти», 

«відрізнити» подібне від неподібного. Отже, людина має здійснити такі процеси: 

зіставлення, порівняння, розрізнення, аналіз, зосередження уваги протягом більш 
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або менш тривалого часу на виділеному подібному, певне зусилля волі. Увага 

відіграє провідну роль, як зазначають вітчизняні філософи, на цьому початковому 

етапі інтелектуального пізнання. 

Мисленням у XVII ст. київські філософи називають процес становлення 

понять, а термін – кінцевим результатом інтелектуальних операцій. У терміні-

понятті суть предметів виражена нерозгорнуто. Розгорнуто вона може бути 

виражена у визначенні поняття, у якому коротко дається перелік істотних 

властивостей предмета, позначеного даним терміном, а також у ряді інших 

суджень, що виявляються в реченнях. Схоплення суті предмета в поняттях і 

вираження цієї суті в словах, або термінах, – це і є, вважають філософи, те, що 

називається розумінням. Коли людина знає істотні необхідні зв’язки даного 

предмета з іншими, без яких він, як такий предмет, існувати не може, то розуміє, 

чому він такий, а не інший. Розуміння, на думку філософів, має різні ступені 

ясності й чіткості схоплення суті предмета, тобто людина може просто сприймати 

якісь явища та зовсім не розуміти їх істотних зв’язків («що й до чого»). Вона 

може розуміти їх нечітко, неповно й дифузно, плутаючи необхідні й випадкові 

зв’язки. І, нарешті, людина може розуміти їх повно, ясно й чітко, схоплюючи всі 

істотні зв’язки та відрізняючи їх від неістотних. Розуміння буде завершене, коли 

людина зможе вербально розгорнуто пояснити іншій людині своє розуміння 

даних фактів з усіма їх істотними зв’язками.  

За уявленнями І. Гізеля, Й. Кононович-Горбацького та Й. Кроковського                

є різні ступені в утворенні загальних понять. Коли інтелект схоплює істотні 

ознаки явищ природи, вважають вчені,  він створює собі фізичні поняття (про 

дерево, світло, тепло тощо); коли інтелект використовує операцію абстрагування 

від фізичних якісних властивостей природних тіл і зосереджує увагу тільки на їх 

кількісних властивостях, він утворює математичні поняття. Нарешті, коли 

інтелект охоплює найзагальніші істотні властивості тіл природи, він створює 

логічні поняття та категорії (наприклад, «буття», «істина» тощо). Схоплювання 

суті предмета – це, на думку київських філософів, перша інтелектуальна операція, 

але нею інтелектуальне пізнання об’єктивного світу не закінчується, адже 



 

101 
 

схоплення суті предмета може бути помилковим. Критичну перевірку істинності 

розуміння людиною зв’язків між предметами зовнішнього світу забезпечує друга 

інтелектуальна функція – судження, і саме судження визнається центральною 

операцією інтелектуального пізнання. Інтелект розглядає поняття, пізнаючи суть 

предмета в розгорнутому вигляді, вираженому у формі речення. Судження – це 

критична перевірка правдивості понять, що мають місце бути в людини, тобто 

відповідності суттєвих зв’язків, відбитих у її поняттях і виражених у 

розгорнутому вигляді у формі речень, тим об’єктивним істотним зв’язкам, що 

існують у природі незалежно від інтелекту.  

Інтелектуальною операцією визнається філософами й умовивід. Полягає він у 

виведенні судження про суттєвий зв’язок між двома предметами S і P, коли 

встановлено раніше суттєвий зв’язок між предметами S і М, а також М і Р. Тоді 

ми одержуємо немовби ланцюг суттєвих зв’язків – S – M – P. Очевидно, коли S 

пов’язане з М, а М – з Р, то й S пов’язане з Р, оскільки очевидним є, що дві речі, 

які дорівнюють третій, рівні між собою. Отже, новий суттєвий зв’язок між  S і Р 

встановлюється не шляхом схоплення цього зв’язку через живе споглядання або 

абстракцію, а шляхом виведення його з уже раніше встановлених зв’язків. У 

цьому відмінність цієї третьої (discursus) інтелектуальної операції від першої 

(apprehensio) і другої (iudicium) [188]. 

Інтелектуальна діяльність, або мислення, на думку Інокентія Гізеля, не може 

існувати без мови, бо результат цієї діяльності виражається в слові та інакше не 

може бути виражений. Водночас мислені слова, або терміни, не ідентичні із 

самим мисленням. Мова становить якість, відмінну від мислення. Але, хоч думка і 

слово різні, вони становлять разом, вважає Інокентій Гізель, єдине мислене слово, 

яке несе в собі пізнану інтелектом річ у живому й виразному її образі. Мислене 

слово, по-перше, існує разом із мисленням; по-друге, воно виникає після 

розумового оброблення; по-третє, мислене слово – плід інтелекту й водночас знак 

речі, суть якої схоплює інтелект; по-четверте, мислене слово – готове поняття, а 

мислення – поняття в процесі його становлення. 
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На думку І. Гізеля, Й. Кононович-Горбацького, Й. Кроковського та                   

С. Яворського інтелектуальне пізнання властиве тільки людині. Чуттєве пізнання 

об’єктивного світу, що має своїм об’єктом тільки індивідуальні окремі предмети, 

стверджують філософи, є і у тварин. Воно достатнє для їх життя, бо у тварин є 

інстинкти, що вказують їм, які предмети зовнішнього світу корисні для 

задоволення їх потреб, а які шкідливі. У людини потреб більше, а інстинктів 

менше, тому чуттєве пізнання не задовольняє людей. Інтелект дає людині 

можливість пізнавати суть зовнішніх предметів та їх корисність чи шкоду для 

задоволення її потреб [67; 206; 217; 595]. 

Значний інтерес становлять міркування київських філософів щодо почуттів і 

волі. Так, Інокентій Гізель виділяє п’ять основних видів почувань: надія, відчай, 

страх, сміливість і гнів. Субстратом «сенситивних» вольових актів та емоцій, що 

відповідають їм, філософ вважає серце, «бо воно стискається від страху й 

розширюється від радощів». Пізніше за субстрат емоцій був визнаний мозок. Сміх 

і плач, на думку Інокентія Гізеля, – це емоції, властиві тільки людині. Вони 

можуть бути природні або хворобливі. Природний сміх є виявом внутрішньої 

радості, природний плач – внутрішнього болю. Сміх і плач – дві протилежні 

емоції, протилежними є і їх зовнішні вияви. Емоції сміху та плачу, на думку 

Інокентія Гізеля, залежать великою мірою від переваги в речовині мозку 

елементів крові, жовчі або слизу. Схильність окремих осіб – одних переважно до 

сміху, інших до плачу – залежить від їх індивідуальних особливостей, 

темпераменту. За другу причину схильності окремих людей до сміху й плачу 

Інокентій Гізель вважає характер уявлень людей, відмінність в їх судженнях та 

міркуваннях із приводу предметів спостережень, різні навички людей. 

Акцентують увагу автори курсу психології в Києво-Могилянському колегіумі 

у XVII ст. на вольових проявах людини. «Усі життєві дії, зазначає Йоасаф 

Кроковський, у тому числі й вольові, – це дії не однієї душі й не одного тіла, а дії 

конкретного суб’єкта діяльності як єдності душі й тіла, а потенції душі – це не 

окремі субстанції, а сторони однієї душі, пов’язаної з тілом» [217, с. 313]. Завдяки 

волі, стверджує Йосиф Кононович-Горбацький, людина здатна ставити собі цілі й 
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знаходити засоби для реалізації цих цілей [206]. «Воля, збираючись виконати 

якусь дію, вважає він, спрямовується спочатку на мету, потім для її реалізації 

вибирає засоби; так, хворий, бажаючи стати здоровим, вибирає для цього потрібні 

ліки, вживає гіркий напій, дозволяє собі розрізати вену й спустити кров; усе це 

належить до розділу волі, і про таку спрямованість повинен говорити не логік, а 

моральний філософ» [206, с. 15].  

Передумовою розумної вольової діяльності людини є такі інтелектуальні 

операції: оцінка предмета як корисного або шкідливого для організму та 

пропонування його як мету вольовій дії, пропонування кількох таких об’єктів на 

вибір волі; оцінка можливості реалізації такої мети та вказівка на засоби, потрібні 

для їх реалізації на підставі встановлення існування об’єктивного зв’язку між 

засобами й метою; зауваження позитивних і негативних моментів у предметах, 

пропонованих розумом волі. На підставі цих пропозицій інтелекту, переконані 

філософи, людина робить вибір, приймає рішення та реалізує вибрану мету. Воля 

людини розумна, коли вона повністю використовує пропозиції інтелекту. Коли ж 

вона приступає до дії, не використавши даних розуму, вона нерозумна, 

легковажна. Таким чином, розум і воля – це дві різні, хоч і споріднені, потенції, а 

їх єдність визнається філософами умовою успіху.   

Інша думка, яка суперечить інтелектуалістам, виступає за не обов’язкове 

включення роботи інтелекту задля здійснення вольових дій, адже не всі дії 

потребують роботи інтелекту [595, с. 533]. Інтелект тільки вказує волі мету та 

засоби для її досягнення, показує їй шлях діяльності, а воля сама має в собі досить 

сил та енергії, щоб реалізувати вказану їй мету й засоби. У такому поєднанні з 

інтелектом воля людини стає розумною та свободною. Про свободу волі можна 

говорити тільки тоді, переконаний Інокентій Гізель, коли людина має можливість 

вибирати серед об’єктів хотіння, а можливість вибору може надати тільки 

інтелект. Де немає вибору, там немає й свободи волі. При цьому людина може зі 

знанням справи вибирати, хотіти чи не хотіти. Інтелект тільки вказує їй на різні 

можливі засоби реалізації мети та надає можливості вибрати кращі з них. Згідно   

Інокентія Гізеля свобода волі – це вміння робити вибір зі знанням справи. 



 

104 
 

Свобода волі неможлива без інтелекту, адже визнається її коренем і першим 

початком, адже оскільки інтелект властивий тільки людині, зауважує філософ, то 

свободні вольові акти можливі тільки в людини, причому тільки тоді, коли вони 

відбуваються в неї після інтелектуального пізнання об’єкта волі. Тому вольові 

акти дітей, п’яних, психічно хворих не будуть актами свободної волі, бо вони не 

зумовлюються інтелектом. Для цієї категорії людей інтелект не є правилом або 

регулятором їх діяльності. Існування свободної волі є передумовою моральної 

відповідальності розумних людей за їх вчинки [187]. Свобода волі українськими 

філософами XVII ст. визначається і як самовизначення людини, тобто вільно 

діяти – означає визначити саму себе [67; 206; 217; 595]. 

Розглядаючи вольові акти, І. Гізель, Й. Кононович-Горбацький,                         

Й. Кроковський та С. Яворський ставлять питання про їх мотиви. Саме мотив 

спрямовує енергію волі на певний об’єкт, приводить її в рух і спонукає до дії. 

Мотив – це образ зовнішнього предмета, що його інтелект пізнав як корисний для 

організму, здатний задовольнити його потреби. Зовнішній матеріальний об’єкт 

необхідний для задоволення потреб організму і може виступати рушійною силою 

в разі наявності знань про нього. Таким чином, у XVII ст. викладачі Колегіуму 

відрізняють у волі її виконавчу та мотиваційну сторони. Мотиви виступають 

необхідною умовою вольових актів і відіграють величезну роль у житті й 

діяльності людини. За мотиви можуть виступати цілі, вказівки, поради, 

переконання, накази тощо. Мотиви спонукають людину до дії тоді, коли вони 

мають привабливу силу та коли вона відчуває в них відповідну потребу. Мотиви, 

впливаючи на людину, збуджують у ній відповідні емоції. Нарешті, справжнім 

мотивом стає той мотив, що спонукає людину до ефективної дії і стає метою, для 

реалізації якої задіюється воля.  

Проблема особистості в освітньому просторі на українських теренах у XVII ст. 

розглядається тільки частково в курсах психології у зв’язку з темпераментом і 

характером. Зазвичай людина, обдарована розумом, називалась особою (persona), 

індивід визнавався неподільним, а індивідуальністю (personalitas) визнавалася 

сукупність певних особливостей і властивостей, притаманних тільки тій чи іншій 
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конкретній особі [94, с. 632]. Ця сукупність відрізняє одну особу від усіх інших 

осіб і не може бути властива в усій своїй сукупності ніякій іншій особі. І такий 

погляд на особистість є спільним для всіх філософів Києво-Могилянської колегії 

XVII ст. 

Для Інокентія Гізеля сукупністю індивідуальних ознак виступають: форма, 

фігура, місце, походження, ім’я, батьківщина, час. Саме ці ознаки, вважає 

філософ, визначають індивіда постійно та закономірно. Вчений переконаний, що 

кожний індивід або особа – це субстанція. «Будучи субстанцією, кожний індивід 

має суттєві особливості, спільні з іншими індивідами, тобто спільну з ними 

загальну природу. Але водночас кожний індивід як субстанція має свою особливу 

суттєву природу, якою він відрізняється від інших індивідів як субстанцій» [94,       

с. 115]. 

Вчення Інокентія Гізеля про загальну та спеціальну природу кожного 

предмета становить основу для розв’язання проблеми особистості. На його думку, 

загальність і поодинокість у природі речей не суперечать одна одній. Природа 

може бути загальна й індивідуальна. Ці дві природи нерозлучні в індивіді, вони 

становлять єдність, їх можна виділити тільки абстрактно в умі. Взагалі, вважає      

Інокентій Гізель, індивід виникає не випадково, а необхідно та закономірно в 

сукупності властивостей. При цьому філософ не заперечує взагалі випадковості та 

стверджує, що є індивідуальні явища випадкові, і вони створюються 

випадковістю, але є й суттєві індивідуальні відмінності між індивідами як 

субстанціями, і вони не випадкові, а необхідні й закономірні, а початок 

індивідуальних відмінностей необхідно шукати в бутті. 

Особистість у XVII ст. вітчизняними вченими визначається як сукупність 

індивідуальних ознак людини та виникає на базі загальної природи людини. 

Особистість, на думку Інокентія Гізеля, являє собою доповнення (complementum) 

загальної природи людини. Завдяки актам діяльності ця природа людини 

збагачується численними надбаннями на основі слідів (speciesimpressae), що їх ці 

акти залишають у субстанції людини. Природа людини, спільна для всіх людей, 

доповнюється та збагачується цією індивідуальною, набутою природою людини. 
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На відміну від субстанції цю другу, індивідуальну природу, яка доповнює 

субстанцію, філософи називають субсистенцією (subsistentia). «Субсистенція, як 

зазначено в одному з рукописів, – це не причина, а наслідок, це остаточне 

доповнення природи субстанції» [94, с.  344]. 

Викладачи психології вважають, що конкретний людський індивід, або особа, 

має в собі риси, спільні для всіх людських індивідів. Сукупність їх становить його 

загальну людську природу, або субстанцію. Він має і риси, властиві тільки йому 

одному. Сукупність їх становить його особистість (personalitas), або 

субсистенцію. Одне й друге разом становлять його конкретну особу [306]. До 

індивідуальних психічних рис особистості І. Гізелем, Й. Кононович-Горбацьким й 

Й. Кроковським відносяться набуті протягом життя людини навички інтелекту й 

волі та ряд інших психічних особливостей, які є наслідком індивідуальних 

фізичних властивостей людського індивіда та умов його життя. Ці властивості 

вони об’єднують під назвою темпераменту та характеру.  

Під темпераментом у курсах психології, що читалися в Київській колегії 

XVII ст., розуміють насамперед особливості фізичної будови організму людини та 

індивідуальних властивостей. До сукупності цих властивостей автори курсів 

включають швидкість чи повільність сприймання органами чуття зовнішніх 

предметів, швидкість чи повільність їх уникання, якщо вони можуть завдати 

шкоди організму. До властивостей індивіда відносять також особливості 

самопочуття, настрою, перевагу веселих або сумних емоційних моментів у житті 

індивіда, більшу або меншу чутливість до подразнень, що надходять із 

зовнішнього світу. Пропорції в організмі крові, чорної жовчі, жовтої жовчі і слизу 

називається темпераментом у фізіологічному значенні цього слова. Ця пропорція 

в кожному індивіді різна, вона й становить його фізичну індивідуальність. Беручи 

до уваги не точну пропорцію складових частин, а тільки відносно сталу кількісну 

перевагу однієї із цих чотирьох рідин над іншими, філософи зводять усі ці 

індивідуальні фізичні властивості людей до класичних чотирьох типів 

темпераментів: сангвінічного, холеричного, меланхолічного та флегматичного. 
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Ці типи темпераментів проявляються, насамперед, у цілому ряді фізіологічних 

властивостей організму людини: у швидкому або повільному пульсі серця, 

виділенні кислої або солодкої слини, спраги, сухості рота, рожевості або блідості 

шкіри, густості й кольорі сечі і т. ін. Філософи докладно описують ці фізіологічні 

властивості темпераментів, зазначаючи, що вони позначаються на психічних 

особливостях людей. 

За Інокентієм Гізелем, сангвінічний темперамент характеризується «гарячою й 

вогкою» конституцією організму. Вона є результатом переваги крові над іншими 

трьома рідинами в організмі. Ця перевага є причиною таких психічних 

особливостей сангвінічного темпераменту, як нахил до веселощів, жартів і сміху, 

«часті сновидіння про любовні пригоди та речі червоного кольору» [94, с. 603]. 

Холеричний темперамент – це «гаряча й суха» конституція тіла, як результат 

переваги жовтої жовчі в організмі. Люди цього темпераменту рухливі й 

неспокійні, схильні до гніву, сварки й бійки; їм ніби часто сняться вогняні речі, 

війни тощо. 

Флегматичний темперамент характеризується «холодною й вогкою» 

конституцією тіла внаслідок переваги слизу в організмі. Люди цього типу ліниві, 

сонливі, забутливі. Їм ніби часто сняться річки, болота. Речі в їхніх сновидіннях 

ніби мають переважно білий колір. Меланхолічний темперамент – це «холодна й 

суха» конституція тіла. Вона виникає від переваги чорної жовчі в організмі. 

Психічні особливості людей цього темпераменту, на думку Інокентія Гізеля, такі: 

велика лякливість (вони завжди бояться чого-небудь), нахил до смутку, їхні 

сновидіння страшні й сумні; проте люди, які належать до цього типу 

темпераменту, життєво сталі й міцні в своїх думках. 

Таким чином, філософи XVII ст. саме матерію вважають за «начало 

індивідуалізації». Індивідуальні психічні особливості людей, на їх думку, 

зумовлюються фізіологічними факторами. Темперамент визнається сенситивною 

стороною індивідуальності людини. Він не є сталим і незмінним. Темперамент 

зазнає змін під впливом вищих психічних властивостей людини, її інтелекту й 

розумної волі. 
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Якщо темперамент, на думку філософів Києво-Могилянської колегії XVII ст., 

є сукупністю нижчих, сенситивних психічних властивостей людського індивіда, 

то характер являє собою сукупність вищих психічних властивостей людського 

індивіда, що розвинулись у процесі його життя. Характер філософи трактують як 

сукупність надбань або навичок інтелекту й розумної волі, які доповнюють їх 

потенції, полегшують інтелекту й розумній волі виконування їх функцій. Між 

характером як доповненням розумної душі та темпераментом як доповненням 

сенситивної душі існує такий самий зв’язок, як між розумною та сенситивною 

душею. За переконаннями філософів темперамент властивий людині й тваринам, 

а характер – тільки людині.  

 

2.3. Уявлення про природу психіки та розвиток психіки людини в 

працях українських вчених XVIII ст. 

 

У розв’язанні ключового у всі часи психологічного питання щодо вирішення 

психофізіологічної проблеми викладачі  Київської академії у XVIII ст, будучи 

ченцями та служителями православної церкви дотримувалися релігійних 

догматів. При цьому визнавали існування об’єктивного світу незалежно від 

пізнаючого суб’єкта та вважали цей світ за пізнаний. Предмети та явища 

об’єктивного світу, як і нижчі форми психіки, вважали викладачі Академії, 

виникли з матерії. Виняток становить лише розумна душа людини, створена 

Богом [313].  

У XVIII ст. викладачі Києво-Могилянської академії сутнісною властивістю 

душі людини визнають її активність, що спричиняє різного роду рухи. Феофан 

Прокопович (1681–1736) стверджує, що є різні види рухів, наприклад, рух, 

причина якого лежить не ззовні, а всередині тіла, яке рухається, – це рух живого 

тіла, або, інакше кажучи, його дія або життєва операція. Ця внутрішня причина 

рухів, або дій живого тіла і є душа, а тіла, що мають у собі таку причину рухів, 

називаються живими тілами [405]. Тіло та душа існують у єдності, котра 

проявляється у діях людини. Душа – це можливість живого тіла «діяти 
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спонтанно», або «дія первинна», конкретні ж психічні дії, як відчування, 

сприймання, мислення, хотіння, у яких ця можливість виявляється назовні, 

називаються «вторинними діями». При цьому всі дії спрямовуються до певної 

мети, і головною такою метою в представників психологічної думки означеного 

періоду визнається вдосконалення. Душу називають також і свідомістю, бо 

цілеспрямована діяльність людини відрізняється від інстинктивних дій тварин і 

від рухів неорганічних тіл тим, що людина, перш ніж діяти, усвідомлює собі мету 

дії та засоби, необхідні для реалізації мети, причому пізнає зв’язки між метою й 

засобами дії для її досягнення.  

Отже, викладачі курсів філософії та психології, що читалися у XVIII ст. в 

Академії, висловлюють думку про те, що особливість психіки людини полягає в 

цілеспрямованій діяльності. Філософи Академії вважали, що нижчі форми 

психічного життя (тваринного) виникають, як і всі взагалі форми матерії, із самої 

матерії відповідно до її організації. Душа людини є розумною, і її не можна 

виводити з матерії, вважають філософи, бо вона створена Богом і вдихнута в тіло 

людини. Сильвестр Кулябка (1704–1761) висловлював думку, зокрема, про те, що 

розумна душа з’являється в зародку людини не одразу після зачаття, а на певному 

ступені його розвитку [67].    

Зародок (людини чи тварини) несе в собі, на думку Мануїла Козачинського 

(1699–1755), тільки «потенції» психічної діяльності. У процесі подальшого 

розвитку індивіда та взаємодії з оточенням через часте повторення психічних 

актів виникають із цих потенцій набуті навички. Потенції завдяки ним 

перетворюються в здатності, тобто в потенції більш досконалі, які виявляються в 

щораз легше виконуваних діях. Інтелект як потенція та інтелект як здатність, 

удосконалена через навички, – це не те саме, переконаний Мануїл Козачинський. 

Завдяки цим навичкам, які становлять своєрідну структуру, виникає «друга 

природа» людини, «індивідуальна», яка разом із «загальною природою» людини 

становить одне індивідуальне ціле, або особистість людини [67]. Таким чином, 

завдяки навичкам розвивається особистість людини й разом із нею її психічні 
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процеси. Зазначена думка продовжує психологічні ідеї XVII ст. про розвиток 

психіки людини та обґрунтовано доводиться у ХІХ – початку ХХ ст. 

Поняття «душа», за авторами курсів, охоплює всі життєві операції, починаючи 

від вегетативних процесів і закінчуючи мисленням. На їх думку, пізнавати 

психіку можна тільки через життєві операції. Душу, вважає Георгій Кониський 

(1717–1795), пізнаємо не інакше, як через її операції [205]. 

Теорія інтелектуального пізнання викладачів курсів філософії та психології, 

що читалися у XVIII ст. у Києво-Могилянській академії, не відрізняється в 

основному від теорії інтелектуального пізнання викладачів курсів XVII ст. На їх 

думку, інтелектуальне пізнання полягає в розкритті суттєвих зв’язків між 

предметами. Воно здійснюється не безпосередньо, як чуттєве пізнання, а 

опосередковано. Людина концентрує свою увагу на подібних, загальних рисах 

предметів, абстрагує їх, зв’язує зі словом і створює поняття, які є нічим іншим, як 

образами загальних подібних рис предметів, що існують реально в самих 

предметах незалежно від пізнаючого їх інтелекту. Крім трьох основних операцій 

інтелекту (створення понять, суджень і висновків), Йоасаф Міткевич (1724–1763) 

вказує ще на четверту операцію, яку він називає методом, через який поєднується 

багато висновків [67]. Накази, прохання, поради визнаються за акти інтелекту, 

вони репрезентують мотиви, якими можна впливати на інших. 

Викладачами Академії у ХVIII ст. досить докладно висвітлюються питання 

психології почуттів, зокрема, вони вважають почуття за вияв «чуттєвої волі», або  

«чуттєвого прагнення» людини. Почуття, на думу викладачів, – це «життєві 

операції», якими людина повинна керувати за допомогою волі та розуму. Почуття 

тісно пов’язані і з потребами, відображають задоволення або незадоволення 

останніх. Внутрішні причини почуттів містяться у: 1) чуттєвій волі, або прагненні, 

що є здатністю відчувати і в 2) думці, або уяві, яка представляє чуттєвому 

прагненню уявне або справжнє благо чи зло. Зовнішньою причиною є предмет, 

потрібний для задоволення потреби людини. Він відображається в уяві як 

справжнє або уявне благо чи зло. Справжньою причиною почуттів є прагнення, бо 
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уява – це тільки умова їх виникнення, оскільки не можна чогось хотіти, не знаючи 

його.  

Згідно з думкою Георгія Кониського, існує одинадцять основних почуттів: 

любов, відчай, радість, сум, втеча, ненависть, надія, відчай, страх, сміливість і 

гнів. Вчений зазначає, що почуття не є ізольованими одне від одного і надає 

приклад: бажаючи позитивного, людина ухиляється від негативного і саме тому 

надія поєднана з бажанням, а втеча – зі страхом і т. ін. При цьому будь-яке 

почуття або емоція, переконаний Георгій Кониський, потребує свого 

переживання, а людині необхідно помірковано керувати ними. Почуття беруть 

активну участь у регуляції поведінки людини й пізнанні зовнішнього та 

внутрішнього світу. 

Головними почуттями, на думку вітчизняних представників психологічної 

думки XVIII ст., називаються любов та протилежна їй ненависть. Вони лежать в 

основі інших почуттів, оскільки немає жодного почуття, у фундаменті якого не 

лежали б любов або ненависть. Георгій Кониський вважає, що любов  – це  

вподобання блага. Але треба відрізняти любов як приязнь і любов як бажання. 

Любов як приязнь спрямована на людину, якій ми бажаємо блага, любов як 

бажання спрямована на предмет, потрібний самій людині, чи її другові, чи іншим 

людям [205].  

Перша причина любові, згідно поглядів Георгія Кониського, – це благо. Друга 

причина любові – це спеціальний вид блага. Третя причина любові – це подібність 

між тим, хто любить, і тим, кого він любить. Коли ця подібність дуже велика, 

любов приязні переходить у дружбу, бо друг – це інший «Я». Причиною любові 

можуть бути й тілесні диспозиції іншої людини.  

У своїх курсах філософії вчені підкреслюють такі специфічні властивості 

любові: 1) намагання бути подібним до того, кого любиш; 2) бажання, щоб любий 

завжди був із тобою, тобто бажання єдності з любим; 3) екстаз, тобто такий порив 

душі до улюбленого предмета, що він охоплює всю душу й витісняє з неї все 

інше; 4) ревнощі, або гнів, який намагається усунути всі перешкоди до оволодіння 

улюбленим предметом; 5) певні фізичні прояви любові: блідість, часом втрата 
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апетиту і т. ін. Усе, що сказане про любов, можна в протилежному значенні 

сказати й про ненависть. 

У разі відсутності улюбленого предмета виникає бажання придбати його, туга 

за ним. Бажання може бути раціональне та натуральне. Раціональне бажання – це 

таке бажання, яке виникає під впливом не просто природних подразників, а 

предметів, пізнаних розумом (як почесті, слава, багатство тощо). Натуральне 

бажання – це таке, що виникає під впливом стимулів фізичної природи 

(наприклад, їжі, коли хтось довго не їв; сну, коли хтось довго не спав). Тут ідеться 

про так звані вищі почуття, що виникають у зв’язку із задоволенням вищих 

потреб, і так звані нижчі почуття, що виникають у зв’язку із задоволенням 

органічних потреб (їжа, сон тощо). Природні бажання обмежені. Коли вони 

задоволені, вони зникають. Раціональні ж бажання необмежені, безкінечні, 

причому чим більше вони задовольняються, тим їх стає ще більше.  

Почуття відрази визнається філософами протилежним бажанню. Коли людина 

володіє бажаним, виникає почуття радості. Радість учені поділяють на 

раціональну й натуральну, як і бажання. Причини радості ті самі, що й любові, бо 

радість виходить із любові, і радіє людина, оволодіваючи тими предметами, які 

любить. Фізичні ознаки радості такі: розширення серцевих судин, прискорене 

кровопостачання, звідси почервоніння обличчя тощо. Надмірна радість, вважають 

вчені, може спричинити смерть через надмірне розширення серцевих судин. Сміх 

є ознакою радості. Але найважливішою ознакою радості, на думку київських 

філософів, є якнайкраще виконання діяльності, оскільки те, що людина робить із 

радістю, вона робить досконаліше, тому що пильніше привертає до нього свою 

увагу. Протилежним радості називається почуття суму й болю. Біль може бути 

зовнішній (тілесний) і внутрішній (духовний). Внутрішній біль, на думку 

філософів, – це заздрість, милосердя, стривоженість і спустошення. Заздрість – це 

біль, що виникає по відношенню до іншого, коли той, хто заздрить, думає, що 

чужі здобутки, успіхи тощо якимось чином шкодять йому. Милосердя – це біль, 

що виникає в разі співпереживання іншій людині. Стривоженість – це певне 

пригнічення духу внаслідок наявної перешкоди, якої обминути не можна. 
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Спустошення духу додає до стривоженості значну розбитість тіла, може навіть 

зникнути голос. Фізичні ознаки суму протилежні радості. Серед них засновники 

вітчизняної психологічної думки називають сон, який походить від розбитого тіла 

та духу та з’ясовується потребою відновлення сил організму. 

 Надія – це почуття із приводу омріяного майбутнього, досягти якого буде 

нелегко. Причини надії пов’язані з даними розуму, які можуть допомогти усунути 

перешкоди на шляху до омріяного. Це може бути впевненість у власних силах, 

чужі обіцянки допомогти, поради тощо. Почуття надії залежить від уміння довго 

очікувати, терплячості, завзятості, бадьорості в дії і т. д. Відчай, на думку 

київських філософів XVIII ст., – це почуття, протилежне надії, воно виникає тоді, 

коли труднощі подолання небажаного такі великі, що, здається, їх перемогти 

неможливо. Страх завжди приєднується до надії і навпаки – надія приєднується 

до страху; відмінність між ними полягає в тому, що страх безпосередньо 

відноситься до небажаного, а надія – до омріяного бажаного. Причиною страху є 

труднощі, що виникають на шляху до подолання перешкод, які людина визнає 

загрозливими. Страх зростає, коли небажане з’являється несподівано, не має 

інформації та стрімко наближається. За таких обставин страх затьмарює розум, і 

слабка людина стає збентеженою. Причиною більшого чи меншого переживання 

страху людиною може бути темперамент.  Ознаками страху є блідість тіла, 

тремтіння, знепритомнення, рання сивина. Причину цих фізичних явищ 

вітчизняні представники психологічної думки  у XVIII ст. вбачають у порушенні 

роботи серця та кровопостачання.  

Сміливість – це почуття, яке виникає в разі загрози, але такої, яку людина 

сподівається побороти. Таким чином, до сміливості завжди приєднується надія. 

Коли надія переборює страх, тоді людина стає сміливою. Отже, причиною 

сміливості є велика надія. Здатні її підсилювати впевненість у тому, що буде 

досягнуте задумане та особливості темпераменту. Наслідки й ознаки сміливості 

приблизно такі, як і любові, оскільки сміливість – це «вогняний афект», якому 

треба перебороти великі перешкоди. Особливо помітні при цьому дуже сильно 

виражені рухи тіла. 
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Гнів – це почуття, що виникає під час боротьби із труднощами, які 

перешкоджають уникненню наявного небажаного або шкідливого. Від ненависті 

гнів відрізняється тим, що, відчуваючи ненависть, людина ухиляється від 

шкідливого, а під час гніву намагається знищити загрозу або помститись.  

Георгій Кониський відрізняє три типи гнівливих людей: 1) одні легко 

впадають у гнів, але легко й заспокоюються, 2) другі не швидко спалахують 

гнівом, але не легко й заспокоюються та вперто шукають помсти, 3) треті швидко 

озлоблюються й довго гніваються, хоч зовні це і не дуже помітно, бо гніваються 

вони глибоко у своєму серці. Гнів останніх філософ називає злобою, злістю. 

Обов’язковою та характерною причиною гніву є, на думку Георгія Кониського, 

завдана комусь шкода; гнів загострюється, коли завдана шкода поєднується із 

зневагою. Причина цього загострення полягає в тому, що кожна людина хоче 

відзначитись і любить себе понад усе. Отже, коли завдання шкоди є незначним, то 

зневага підтримує її добру думку про себе, а ранить у тій частині, яка викликає 

найбільший біль. Більше загострюється гнів враженої людини, коли вражають її 

люди, яким вона зробила багато доброго. Причиною гніву може стати холеричний 

темперамент. Холерики більш схильні до гніву, ніж флегматики. При цьому, на 

думку філософа, має деяке значення й пора року: влітку легше людину розгнівати, 

ніж узимку.  

Представник української психологічної думки XVIII ст. Феофан Прокопович 

визначав емоції, або афект як «зворушення чуттєвої душі, що виникає з думки про 

добро та зло». Причому чуттєвість в душі  людини, на думку вченого, – це не 

якась окрема субстанція, а є здатністю цільної людської душі, яка, пізнаючи щось 

позитивне або негативне, афективно реагує на це [405]. 

За основне почуття й джерело всіх афектів Феофан Прокопович, як і інші 

київські філософи, вважає любов. Любов він визначає як схильність розумної волі 

людини до якогось доброго предмета, оскільки він добрий. Але бувають випадки, 

коли люди люблять і зло, можуть помилятися та вбачати в об’єкті любові благо, 

хоча по суті це не так. Суттєва функція любові подвійна: бажати добра й не 

бажати зла. Усі афекти обертаються навколо цих двох осей: бажати та не бажати. 
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На цій основі Феофан Прокопович класифікує всі емоції та поділяє їх на два 

класи: емоції, що пов’язані з бажанням добра, й емоції, що пов’язані з 

небажанням зла. До першого класу він відносить такі емоції: любов як основну 

схильність до блага; радість, коли це благо досягнуте; бажання його досягти, коли 

воно ще не досягнуте; турбота як вживання заходів для його досягнення; надія або 

впевненість у тому, що воно буде досягнуте. До другого класу афектів                 

Феофан Прокопович відносить ненависть, біль, страх, відчай, гнів, обурення, 

соромливість, співчування. 

Окреме місце серед проявів любові посідає, на думку Феофана Прокоповича, 

дружба, яка полягає в бажанні іншій людині добра. Серед причин, що 

викликають дружбу, він називає ввічливість, чесноти, подібність звичок, занять, 

красу, але на перше місце ставить любов, що передувала: «щоб нас любили, ми 

раніш самі повинні любити». Природа любові, на думу філософа, «вогняна». 

Звідси сміливість людини, яка любить, і відвага під час небезпеки [405].  

Бажання Феофан Прокопович вважає за прояв любові до відсутньої речі, а 

турботу й заходи для її досягнення – за види бажання. Взагалі емоції він розглядає 

в тісному зв’язку, а не відокремлено одну від одної. Так, наприклад, надія, на його 

думку, тісно пов’язана зі страхом. Надією Феофан Прокопович називає такий 

емоційний стан людини, коли вона більше очікує  майбутнього благополуччя, ніж 

боїться майбутніх негараздів, а страхом, навпаки, називає такий емоційний стан, 

коли в людини переважають сподівання здійснення в її житті негараздів. Надія 

визнається вченим дуже важливим почуттям у житті людини. Вона допомагає їй у 

подоланні труднощів, у сумнівних і загрозливих ситуаціях. Виникає надія 

зазвичай тоді, коли людина позитивно налаштована, а не перебуває в стані 

відчаю. У людини, яка позитивно налаштована, легше викликати надію, вона 

більш відкрита до сприйняття шляхів досягнення омріяного, бажаного. Природа 

надії,  на думку Феофана Прокоповича, гаряча, смілива, довірлива, весела.  

Феофан Прокопович говорить про емоцію змагання, про яку не згадує жоден з 

авторів курсів XVII–XVIII ст. Він зараховує її до позитивних емоцій першого 

класу й визначає її як вболівання, що виникає в людини через наявність в інших 
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рівних їй людей почесних благ, яких вони заслужили, але яких у даної людини 

немає, хоч вона могла б їх мати. Це не заздрість, вважає Феофан Прокопович, бо 

заздрість вболіває через благо іншого, не дбаючи, щоб самій мати це благо, але 

бажаючи, щоб цього блага не мав інший. У змаганні ж людина вболіває, що вона 

не досягла тих благ, яких досягли інші (наприклад, перемога, мудрість, 

достоїнства і т. ін.). Феофан Прокопович відносить емоцію змагання до першого 

класу позитивних емоцій, бо вона «загострює дух для вправ у чесності, 

незважаючи на труд і небезпеку» [405]. Викликати цю емоцію в людини 

допоможе згадка про чесноти її предків, гідні вчинки, наведення прикладів 

героїчних вчинків для наслідування тощо. На емоції можна впливати, вказує 

філософ, задля їх підсилення або пригнічення. Наприклад, викликати в людини 

сум, щоб потім радість вона відчувала яскравіше.  

Серед афектів другого класу Феофан Прокопович на перше місце ставить 

афект ненависті, протилежний афекту любові. Ненависть несе в собі зло. 

Спорідненими з ненавистю є афекти гніву й обурення, але вони не тотожні, бо 

ненависть може бути без гніву, але гнів не може бути без ненависті. Проте прояв 

ненависті, гніву людина може контролювати, вважає вчений, коли знає його 

причину, тобто необхідно підключати розум й обмірковувати шкідливі наслідки 

перед бажанням здійснити вчинки в такому стані. Щодо відчуття страху 

людиною, Феофан Прокопович зазначає й певні позитивні моменти, хоча страх 

він визначає як хворобливе зворушення людини під впливом думки про 

нависаючу загрозу. Страх корисний, на думку Феофана Прокоповича,  коли він 

допомагає позбутись лінощів і бездіяльності. Це буває тоді, коли лінивій і 

бездіяльній людині наочно описати, показати, яка на неї чекає небезпека, якщо 

вона не вживе запобіжних заходів або якщо вона не перестане робити  вчинків, 

що ведуть до небезпеки й нещастя. Задля усунення надмірного страху й відчаю 

слід викликати надію, описуючи та показуючи безпідставність страху й відчаю та 

навести переконливі докази неможливості виникнення побоюваної загрози й 

показати помилковість аргументів за його появи [405]. 
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Заздрість Феофан Прокопович розглядає як біль, спричинений тим, що хтось 

володіє якимось благом, або навіть як радість, викликану тим, що хтось зазнає 

негараздів. Заздрість він вважає за найгірший порок, і з ним слід боротися та 

знищувати всіма засобами, показуючи, що блага, які є предметом заздрості, набуті 

працею, що людина, яка їх має, нікому не шкодить, а навпаки – багатьом 

допомагає, що вона не пишається ними і т. д. А щодо сорому, то філософ визначає 

його як «біль і замішання духу», викликане минулими, сучасними або майбутніми 

негараздами, які ведуть до втрати певного положення в суспільстві. Взагалі, у 

кінцевому поясненні емоцій викладачі в Києво-Могилянській академії у ХVІІІ ст. 

стоять на ідеалістичних позиціях і вказують на тісний зв’язок почуттів із 

пізнанням.  

Питання психології волі викладачі курсів філософії в Києво-Могилянській 

академії у ХVІІІ ст. розглядають у зв’язку з діяльністю людини. Причини людської 

діяльності, на думку філософів, можуть бути внутрішніми та зовнішніми. Волю 

вони вважають за основну «внутрішню причину» людської діяльності, але не 

остаточну. Остаточна причина – це зовнішній об’єкт, потрібний людині. Цей 

об’єкт діє не безпосередньо на людину як причина її діяльності, а опосередковано, 

через його пізнання. Людина не може бажати того, що нею не пізнане, вважають 

викладачі, підтримуючи думку своїх попередників філософів ХVІІ ст. 

Завдяки інтелектуальному пізнанню зовнішніх предметів виникає певна 

свобода волі: людина може не діяти під впливом зовнішнього предмета з такою 

необхідністю, як тварина, вона може діяти й може не діяти, може утримуватись 

від діяння, може вибирати із запропонованих інтелектом об’єктів кращий 

предмет. У здатності людини вибирати з ряду предметів певний предмет і робити 

його метою дій проявляється свобода людини та її діяльності.  

В увазі виявляється вплив сили волі на розумову діяльність. Своєрідний вплив 

здійснює воля і на внутрішні відчуття та чуттєві бажання. Суперечність між 

чуттєвими бажаннями та волею настає в разі недостатньої тренованості вольової 

сфери людини. Щодо зовнішніх відчуттів, то воля може впливати тільки 

опосередковано, вживаючи певних заходів до їх запобігання. Визнається 
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філософами і можливість впливу на волю людини та її діяльність іншими людьми. 

До видів впливу у вітчизняній психологічній думці XVIII ст. відносяться поради, 

обіцянки, заохочування, прохання, накази, погрози та застосування фізичної сили. 

Але вплив людей на волю іншої людини може бути лише опосередкований. 

Безпосередньо на волю людини, на думу Георгія Кониського, навіть Бог вплинути 

не може. Дії та вчинки людини, що спрямовуються її волею та випливають із неї, 

він називає діями добровільними, або спонтанними. Ця добровільність, або 

спонтанність, є, на його думку, суттєвою ознакою людських дій. Дію людини, яка 

не має цієї ознаки, не можна назвати людською дією. Добровільною вважається 

дія, яка має такі ознаки: 1) причина її повинна бути в діячеві, 2) діяч повинен 

чітко й досконало усвідомлювати мету дії і 3) це пізнання повинне бути 

практичне, тобто має впливати на наслідки дії. Коли в дії немає хоча б однієї із 

цих ознак, її не можна назвати добровільною. Добровільні дії можуть бути як 

позитивні, так і негативні. Щодо недобровільних дій людини, причинами цієї 

недобровільності виступають насильство та незнання. Незнання щодо об’єкта 

може бути незнанням факту (коли, наприклад, стрілець вистрілив і не знає, що він 

своїм пострілом убив людину) і незнанням закону (коли хтось не знає, що 

вчинюване ним заборонене). Такі дії недобровільні. А незнання щодо суб’єкта 

може бути причиною недобровільної дії тільки тоді, коли суб’єкт не з власної 

вини чогось не знає. Коли хтось навмисне не хоче знати чогось, щоб мати 

причину виправдання своїх дій, то таке незнання, вважає Георгій Кониський, не 

може служити їх виправданням; коли причиною дії є незнання психічно хворих, 

то такі дії теж не є добровільними [205]. Вчинки необхідно оцінювати, беручи до 

уваги обставини, у яких вони виникли. 

Вольові дії С. Калиновський, М. Козачинський, Г. Кониський, С. Кулябка та               

Ф. Прокопович розглядають у зв’язку з почуттям і розумом людини, адже 

вважали, що спрямування вольової дії на мету обов’язково викликає в людини 

різну гаму почуттів, а спрямована на засоби воля вибирає найкращий із них для 

здійснення мети, схвалює його та використовує для реалізації мети. Вибір 

визнається дуже важливою й суттєвою ознакою вольової дії. Він потребує 
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зважування або міркування, яке полягає в дослідженні та підшукуванні речей,  

оцінці їх більшої чи меншої придатності для реалізації мети. У цих операціях 

виявляється практичний розум. Дії можуть бути внутрішніми та зовнішніми. До 

внутрішніх відносяться інтелектуальні дії, дії уяви тощо. Вольові дії є об’єктом 

етичної оцінки. Етика, або моральна філософія, на думку Георгія Кониського, – це 

практика науки, що займається діями людини, які можна спрямувати до 

морального блага, тобто такими, що піддаються керуванню розумом [178]. 

У поглядах С. Калиновського, М. Козачинського, Г. Кониського, С. Кулябки 

та Ф. Прокопович діяльність людини входить до кола одного з основних 

психологічних питань. Зокрема, акцентується увага на тому, що для розуміння 

діяльності людини, її скеровування необхідно вивчати її причини. Ці причини 

можуть бути, на думку Георгія Кониського, внутрішніми (матеріальними та 

формальними) та зовнішніми (виконавчими та цільовими). Фізика і психологія як 

її частина вивчає внутрішні причини людської діяльності, етика – зовнішні. 

Стверджується, що діяльність та її результати залежать виключно від мети, яку 

ставить собі людина. Таким чином, вивчаючи діяльність, етика цікавиться метою 

людської діяльності, а психологія вивчає природу людської діяльності, фізичні 

рухи волі (матеріальна причина) та рушійні сили людських дій (виконавча 

причина). Щодо формальної причини, то її вивчає і психологія, і етика. 

Формальна причина визначає якість дії або руху, тобто їхнє відношення до якоїсь 

певної мети. Яка мета, така й форма дії, при цьому будь-яка мета має смисл, 

заради якого вона є об’єктом хотіння.  

Цікавляться вітчизняні представники психологічної думки XVIII ст. і таким 

поняттям, як «прагнення», і визначають його як породження потреб. Обмірковане 

прагнення вважається вищим благом. Прагнення допомагає людині ставати більш 

досконалою та сприяє її реалізації в житті. Від народження прагнення людини є 

виключно спрямованими на позитивне, але, зростаючи, людина зазнає різних 

впливів, здійснює вибори та вчиняє згідно зі своїми вподобаннями. Адже людина 

від народження має свободну волю й сама визначає, як діяти, а як не діяти. 
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Діяльність людини має не лише мету, а й цільову причину. Відмінність між 

метою та цільовою причиною, на думку представників психологічної думки XVIII 

ст., полягає в тому, що мета відноситься до діяча, а цільова причини – до дій. 

Мета існує ідеально в мозку людини, але вона є реальною причиною реалізації 

мети, бо  фактично спонукає діяча до діяння. Діюча людина не реалізувала б мети, 

коли б її не спонукала до того ідеально існуюча в мозку мета, і цей спонукальний 

вплив мети визнається реальним. Мета – це можлива реальність, а реалізована 

мета – це реальність об’єктивна, або дійсність. Сама діяльність як реалізація мети 

являє собою перетворення можливості в дійсність. Сама мета київськими 

філософами мислиться як уявлення фантазії чи поняття інтелекту та являє собою 

образ об’єктивного предмета, оскільки неможливо бажати того, що не пізнане. 

Мета – це взагалі те, заради чого людина діє. Будь-яка мета має смисл і вищі цілі 

або нижчі цілі, залежно від власної міри моральності. Засоби можуть бути метою 

по відношенню до нижчих засобів і по відношенню до вищої мети. Визнається 

можливим перехід мети в засоби і навпаки. Найдосконалішим способом діяння 

вважається, коли суб’єкт передбачає та обирає завдяки обмірковуванню необхідні 

засоби для досягнення мети. Доцільно діють і людина, і тварина. Відмінність між 

ними полягає в тому, на думку вчених, що людина має розум і завдяки йому 

наперед передбачає ту мету, до якої прямує. Виняток із цього правила становлять 

діти, п’яні та божевільні. Тому їх дії не є справді людськими діями. А тварина має 

замість розуму інстинкт, силою якого вона прямує до мети, не передбачаючи її. 

Тварини, діючи, не пізнають мети як мети і засобів як засобів, що ведуть до мети, 

і не можуть передбачити результату своєї дії, тобто діють інстинктивно. Інстинкт 

має суто вроджену природу, що успадковується. Інтелект і воля, на глибоке 

переконання вітчизняних представників психологічної думки XVIII ст., 

визнаються як основні й суттєві психічні операції, без яких неможлива свідома 

цілеспрямована діяльність людини.  

У курсах філософії ХVІІІ ст. питання психології особистості висвітлені 

докладніше, ніж це мало місце в ХVІІ ст. Як і їх попередники, викладачі курсів 

розуміють під особистістю сукупність фізичних і психічних особливостей 
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людини, якою одна людина відрізняється від інших. Ця сукупність особливостей 

не є вродженою, а набувається людиною в процесі її життя, є «доповненням» до 

вроджених потенцій людини. Риси, які характеризують особистість, не є чимось 

готовим, природженим, створеним Богом, а таким, що «виростає» з природи 

людини в процесі її діяльності. Але сама природа людини трактувалась з 

ідеалістичних позицій. 

До цих психічних властивостей особистості київські філософи відносять риси 

темпераменту та характеру людини. У ХVІІІ ст. вчення про темперамент таке, як і 

у їх попередників у ХVІІ ст. Щодо поглядів про характер, то тут ми знаходимо 

нові думки. Вчені вживають термін не «характер», а «habitus» («те, що людина 

придбала і має»), розуміючи під останнім усі психічні риси, набуті людиною 

протягом її життя. Первісна природа людини з її потенціями ніби «обростає» 

цими постійними надбаннями в процесі свого життя та діяльності. Вони 

становлять її другу природу, створюючи таким чином особистість людини. Тобто 

особистість немов би виростає та випливає з природи і є її доповненням. 

Індивідуальні особливості, що становлять особистість людини, не є простою 

механічною їх сукупністю. Суперечні властивості, що виникають у процесі 

діяльності, взаємно знищують одна одну, інші підтримують одна одну, і таким 

чином, вважає М. Козачинський, виникає певна їх структура [67]. Ці  особливості, 

автори називають звичками (mores), розуміючи під останніми сліди, що 

утворились завдяки  частим повторенням вольових дій, або навичками (habitus) 

волі, що є нахилами до дій, спрямованих на досягнення позитивного й уникнення 

негативного. Ці риси характеру людини мають у всіх людей те спільне, що вони є 

стійкими нахилами до цілеспрямованих актів. Вони різні в різних людей за своїм 

змістом (залежно від того, чого люди хочуть чи не хочуть) і формою (залежно від 

того, як люди домагаються того, що хочуть, та як ухиляються від того, чого не 

хочуть). Визначитись людині, до чого прагнути, а від чого ухилятись, стає 

можливим завдяки власному досвіду або на підставі суспільного досвіду людей, 

який зібраний у суспільній науці. Щодо розуміння суспільного життя зазначимо, 
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що київські філософи стояли на ідеалістичних позиціях, але при цьому моральні 

правила розробляє саме людина.   

Властивості особистості, або стійкі її нахили утворюють її структуру. 

Представники вітчизняної психологічної думки ХVIII ст. відрізняють чотири 

основні вищі моральні риси, які утворюють цю структуру, а саме: розсудливість, 

справедливість, поміркованість і хоробрість. Розсудливість дозволяє людині 

набувати знання для раціональної побудови свого життя, відносин з оточуючим 

світом і людьми, допомагає правильно визначитись, до чого прагнути, чого 

уникати. Людина, прямуючи до вищого, не повинна шкодити інтересам іншої 

людини, перешкоджаючи цим єдності людей. Цю складність людина перемагає, 

виробляючи в собі звичку віддавати кожному своє, або справедливість. Прямуючи 

до вищого, морального людині необхідно навчитись визначати та зберігати міру, 

тобто бути поміркованою. Бути хоробрим означає бути сміливим, не зупинятись 

перед перешкодами і, найголовніше, нести відповідальність за свої діяння. 

Головною рисою визнається розсудливість, оскільки інші риси є залежними від 

неї, але не зводяться до неї. Зазначені риси не є вродженими. Вони утворюються в 

людини в процесі відповідної діяльності, вправ [67]. 

Провідні риси, на думку викладачів Києво-Могилянської  академії, містять ряд 

часткових якостей особистості. Так, до складу розсудливості входять такі якості: 

пам’ять як сукупність практичного досвіду в тій чи іншій галузі діяльності; 

інтелект як здатність вчитися і легко знаходити засоби для досягнення мети; 

вміння робити висновки із загальних правил, застосовуючи їх до дії в конкретних 

випадках; передбачливість, обачність як уміння зважувати обставини, у яких 

доводиться діяти; обережність як уміння оминати небезпеки при прямуванні до 

мети. Протилежною рисою розсудливості є нерозсудливість, негативна риса  

характеру, до складу якої входять такі спеціальні риси, як нахил до необдуманої 

діяльності, поквапливість, метушливість, недбайливість, необачність, що 

виникають через нестачу міри. Через ексцес міри виникають такі негативні риси, 

як хитрощі, підступність, обман, інтриганство і т. ін. 
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До складових рис справедливості філософи відносять любов до батьків, до 

рідного краю як нахил віддавати їм належне, поважати їх, слухняність, 

правдивість, оборону скривджених, вдячність, щедрість, ввічливість, 

прихильність, приязнь, доброзичливість і релігійність як віддавання належного 

Богові. А протилежною справедливості є негативна риса – несправедливість. 

Людина з такою рисою характеру не тільки не віддає належного іншій людині, але 

завдає їй шкоди. До складових її рис наші вчені відносять нерелігійність, 

схильність до забобонів, невиконання своїх обов’язків, тобто невіддавання 

належного батькам і батьківщині, зневагу до інших, жорстокість, грубість, 

неввічливість або, навпаки, підлабузництво, сліпу слухняність, надмірну щедрість 

тощо. Складовими рисами поміркованості є витримка, стриманість, скромність, 

ласкавість, соромливість, чесність, вміння зберігати почуття міри в їжі, напоях та 

інших чуттєвих насолодах, душевна чистота. Протилежною рисою поміркованості 

є непоміркованість, спеціальними проявами якої є тваринна похітливість, 

обжерливість, пияцтво, безсоромність, надмірна гордість, чванливість і т. п.[ 404]. 

Хоробрість,  вважають представники вітчизняної психологічної думки XVIII 

ст., може виявитися у двох видах діяльності: у нападі та обороні. При цьому 

хоробрість в обороні й витримка є важливішою рисою, ніж хоробрість у нападі, 

бо перша вимагає більшої  сили волі. Протилежною хоробрості є така негативна 

риса, як боягузтво, що виникає через нестачу міри, і загонистість, яка виявляється 

в надмірній, нерозумній хоробрості, зухвальстві. Негативними рисами, що 

виникають через нестачу міри, є також слабодухість, нетерпеливість, яка 

виявляється там, де треба виявити стійкість, і, навпаки, нерозумна впертість, 

проявом якої є випадки, коли людина вперто відстоює свою думку, від якої слід 

би було відмовитись в силу об’єктивних причин.  

Зв’язок між зазначеними вище рисами, що утворюють вищу, моральну 

структуру особистості, вважають вчені, залежить від ступенів їх розвитку. На 

початкових стадіях риси не обов’язково повинні бути взаємопов’язаними, бо вони 

ще недосконалі. Людина може бути розсудливою та справедливою, але не 

обов’язково вона буде поміркованою й хороброю. Щодо негативних рис, то вони, 
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на думку Г. Кониського і Ф. Прокоповича, можуть бути пов’язані між собою, але 

вони також і знищують одна одну, чого не буває з рисами моральними, вищими. 

Розсудливість визнається навичкою інтелекту, а справедливість, поміркованість і 

хоробрість – це навички волі. За уявленнями українських представників 

психологічної думки у XVIII ст., характер людини – це нахили не тільки волі, але 

волі й інтелекту, а саме – інтелекту практичного, який скеровує волю на 

досягнення мети та вказує на засоби для її досягнення. І пояснюється це все з 

ідеалістичних позицій. При цьому риси характеру, на думку київських філософів 

XVIII ст., не вроджені, а формуються внаслідок життєдіяльності людини.  

 

2.4. Релігійна психологія у першій половині ХІХ ст.: розвиток психіки 

людини як процес самовдосконалення 

 

Новий етап розвитку психологічного знання є підготовлений попереднім,  

обумовлений визначеною кількістю характерних для свого часу провідних ідей. 

Потужним осередком розвитку київської школи філософської психології 

українськими вченими [110; 116; 212; 221; 232; 357; 380; 399; 434; 447; 517] 

визнаються представники Київської духовної академії, адже перші викладачі 

курсу психології в Київському університеті Св. Володимира свій науковий і 

професійний шлях розпочинали в стінах саме Академії. Протягом близько двох 

століть цей учбовий заклад був зосередженням найкращих наукових сил України 

та здійснив значний вплив на розвиток духовного життя нашої держави 

[276; 282; 287; 289; 293; 303; 311; 316]. 

Зміст філософсько-психологічної думки на початку ХІХ ст. формувався не без 

впливу релігійних уявлень, яких дотримувалися фундатори київської школи 

філософської психології [283]. З історичних джерел відомо, що систематичне, але 

не обов’язкове  викладання психології як науки про душу на початку ХІХ ст. у 

Київській духовній академії започатковується І. М. Скворцовим (1795–1863)  у 

1819 році і знаходить неабияку підтримку з боку керівництва [404].  З відкриттям 

у Києві університету у 1834 році вчений займає кафедру богослов’я. Після 
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спрощення філософських кафедр в університеті у 1850 році І. М. Скворцов 

призначається за затвердженням Св. Синоду викладачем логіки та психології, 

читання останніх здійснював протягом 9 років. При цьому будучи впродовж 

багатьох років єдиним представником у Київській духовній академії кафедри 

філософії, І. М. Скворцов викладав і курс досвідної психології; остання була 

складовою частиною програми філософської освіти, котра включала в себе окрім 

психології, логіку, метафізику, моральну філософію та історію філософії. Спроби 

вченого спеціалізуватися на визначеній дисципліні були марними із причини, 

котра знаходилась виключно у сфері зовнішніх обставин, зокрема у частій зміні 

кадрового складу на філософській кафедрі.  

Ключовими ідеями І. М. Скворцова стосовно психології як наукової 

дисципліни, її призначення, важливості та завдань, які вона може вирішити, 

визнається винятковість і практична спрямованість психології. Професор був 

переконаний, що знання, які можна здобути завдяки психології, людина не може 

отримати ніде. Але задля їх отримання людині необхідно здійснити достатньо 

серйозну роботу у здобутті знань в інших наукових дисциплінах. І лише 

психологія, ті знання, які нею виробляються, вважає І. М. Скворцов, здатні 

зробити людину по-справжньому щасливою, принаймні, за бажанням самої 

людині допомогти їй у цьому. Сама ж людина, переконаний професор, є створена 

Богом і визнається вищим Його творінням на землі [482]. 

Розглядаючи психічні процеси відчуття та сприймання, І. М. Скворцов 

висловлює думки з приводу важливої функції, яку вони виконують задля пізнання 

зовнішнього та внутрішнього світу людини й указує на їх розвиток, зміну та 

вдосконалення протягом життя. І саме зі знань, які людина отримує від відчуттів 

та сприймання, переконаний І. М. Скворцов, вона отримує первинні знання про 

світ, наповнює своє душевне життя. За найважливіший орган відчуття професор 

визнає зір, бо саме завдяки зору людина отримує найзагальніші знання. Але й 

слухові відчуття допомагають людині в здобутті знань від інших, для засвоєння 

істин, проте без пам’яті всі ці знання нічого б не значили, оскільки саме пам’ять 
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називається професором «берегинею», без неї існування людини ставало б під 

загрозу. 

І. М. Скворцов розглядає людину з релігійних позицій. Людина – це 

насамперед християнин, і бути християнином – означає проводити постійну 

роботу над собою, своїми душевними проявами та поведінкою. Знайомлячи 

вихованців Академії з питаннями досвідної психології, І. М. Скворцов не оминає 

й теми смертності та безсмертя: «Усі ми жертви смерті, і яким чином 

сподіваємося на безсмертя? Але для чого ж усі живемо, якщо назавжди вмираємо, 

для чого вдосконалення людини, для чого відчуття безсмертя?» [482]. При 

відповіді на ці запитання, з одного боку, богослов спирається на Св. Письмо, 

говорячи, що за смертю стоїть безсмертя, а з іншого – щоб стати безсмертною, 

людині необхідно піднестися до небесного й вічного; смерть замінюється 

народженням.  

Професором відкидається ідея цілковитого фаталізму стосовно залежності 

людини від Бога. Навпаки, вважає І. М. Скворцов, людині необхідно навчитись 

органічного поєднання віри у вище й вічне із власною активною та свободною 

позицією при виборі та вчиненні своїх діянь, бо саме спонукання до дій і його 

спрямованість походять із самого єства людини та її власної волі. 

Найважливішим завданням при вихованні людини, переконаний                           

І. М. Скворцов, є донесення до людини почуття власної гідності, оскільки, без 

усвідомлення в собі образу Божого не може бути істинно-релігійного чуття. Це 

головна мета християнства – стати новою людиною, створеною Богом, у правді й 

тяжінні до істини [482]. 

Виховання повинне починатися від самого народження людини та має 

здійснюватися постійно. Це є вкрай важливим моментом у психологічних 

поглядах І. М. Скворцова. Також до народження дитини необхідно ставитись із 

великою відповідальністю, яка не повинна втрачатись і надалі. Навчати дитину до 

її повноліття є завданням батьків та оточуючих. Надалі розвиток повинен 

здійснюватися через пізнання оточуючого та самопізнання, розвиваючи тим 

самим розум. При цьому розумовий розвиток здійснюється у практичній 
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діяльності, у власних діях. Розум сприяє набуттю істини та доброчинності, 

допомагає людині розібратися у всьому, що відбувається, та у своїх душевних 

проявах, ставати досконалою. Якби людина, переконаний професор, була б 

простою твариною, то перед нею не стояло б завдання стати досконалою і 

вчиняти задля цього якісь дії. Людина має потребу в досконалості щодо себе та 

своєї природи, має розібратися, чого їй не вистачає та що заважає в її досягненні. 

Велику допомогу в цьому людині надають книги. Саме читання книг сприяє 

здобуттю знань, наповненню душевних проявів, але обирати, що читати, 

необхідно з відповідальністю, радить професор. 

Для досягнення досконалості людині необхідно завжди зберігати єдність віри, 

розуму й серця, тотожність своєї природи [281]. У центр досягнення досконалості 

ключовою умовою професором визнається саме любов. Продовжуючи лінію 

наукових ідей попередників, які визнавали любов головним почуттям людини,                       

І. М. Скворцов визнає її вищою чеснотою. Народжуватись і виховуватись дитина 

повинна в любові. Здобуття знань, будування відносин з іншими людьми також 

повинні відбуватись обов’язково в любові. Але головною умовою при цьому 

повинна бути саме взаємна любов, стверджує І. М. Скворцов, адже вчиняти з 

любов’ю до тих, хто її не має і не хоче мати в собі, може завдати іншій людині 

душевного болю та страждань, викликати почуття розчарування [616]. У своїх 

ідеях з приводу любові професор констатує, що небесна стихія життя є любов, і 

блаженний є той, хто до цієї стихії відкриває свій духовний слух і сердечні вуста. 

Призначення ректором Київської духовної академії архімандрита Інокентія 

(Борисова) (1800–1857) у 1830 р. відіграло ключову роль у популяризації курсу 

психології в Академії. Саме Інокентій ініціює введення обов’язкового 

проходження вихованцями Академії курсу досвідної психології, затверджуючи це 

рішення на академічній конференції (1836 р.). 

У психологічних поглядах Інокентія (Борисова) людина визнається як 

«перший предмет вивчення; ще в глибоку давнину вчили: «пізнай самого себе». 

Чому ж таким важливим є це вчення про людину?» [43, с. 93]. Тому що, за 

переконаннями фундаторів київської школи філософської психології, без знання 
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себе неможливо правильно діяти. Крім того, через пізнання себе людині зручніше 

здобувати знання про Бога та інших. Що стосується Бога, то для Його пізнання 

наявна необхідність знання про себе полягає в тому, що всі найкращі риси, котрі 

людина приписує Богу при зіставленні понять про Нього, зняті більшою частиною 

із самої людини. 

Ділиться, зокрема, преосв. Інокентій своїми роздумами щодо зображення 

людини у Святому Письмі. «Воно зображує людину зі всіх боків, у всіх станах: у 

минулому, теперішньому та майбутньому. Описуючи її таким чином, воно 

вирішує найнеобхідніше – те, чого людина сама по собі не може знати. Розум 

добре бачить лише теперішній стан людини, а минуле (звідки людина?) і 

майбутнє (що з нею буде?) для неї залишається темним, загадковим. Св. Письмо 

роз’яснює це й доповнює. Воно розкриває таємницю походження людини і зла, 

про майбутній наш стан. Але, як усюди, так і тут, воно говорить здоровому 

глузду, і тому не входить у метафізичні та логічні подробиці, – говорить те і 

стільки, що і скільки необхідно задля спасіння» [43, с. 93–94]. Характеристики 

такого вчення, на думку Інокентія, підводять під визначені питання. Ці питання 

сформульовані так: «1) Звідки людина на початку і звідки тепер? Це запитання на 

перший погляд уявляється лише цікавим: скоріше, здається, необхідно знати, що 

таке тепер людина і що вона повинна робити? Але насправді це запитання є вкрай 

необхідним. Дивлячись на початок людини (звідки вона?), людина бачить, що 

безглуздо уявляти її походження випадковістю, або від злого початку; 2) Що таке 

людина тепер, у якому вона стані? Така сама, яка була на початку? Якщо не така, 

то яким чином стала такою, якою є тепер? Це запитання поділяється на багато 

окремих запитань; 3) До якого стану  вона спала? 4) Чи є способи вийти із цього 

стану, і якщо є, то які? Що буде з людиною?» [43, с. 94]. Для того, щоб відповісти 

на ці та інші важливі для людини запитання, Інокентій говорить про необхідність 

з’ясування уявлень про сутність людини, її складові, що подаються у Св. Письмі. 

Св. Письмо вчить, зазначає Інокентій, що людина складається з душі й тіла, і 

постійно ділить її на ці дві частини, немовби інтегральні. Св. Письмо розрізняє в 

людині частину, яку можна побачити, і частину, яку побачити людина не може. 
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Першу Св. Письмо називає тілом, плоттю, а другу – душею (нефеш) і духом 

(руах) [37]. При цьому у всі часи була думка, що душа й тіло становлять сутність 

людини. Але була й інша думка, що людина складається із трьох частин: тіла, 

душі та духа. І перша, і друга думка мають підтвердження у Св. Письмі. Сам же 

Інокентій виступає прихильником думки про дві складові у природі людини – тіла 

та душі, виступаючи проти їх дуалізму. При цьому архімандрит зауважує, що     

Св. Письмо постійно розрізняє в людині дві сторони (але не дві частини), вищу та 

нижчу, вказуючи на вищу сторону як знаряддя спілкування зі світом духовним. 

Інокентій стоїть на позиції, що Св. Письмо постійно зображує людину під 

впливом вищого світу, Бога, ангелів добрих і злих, та представляє вищу сторону 

людини зверненою до того світу. І така характеристика відрізняє вчення Писання 

від вчення філософського, котре представляє людину більш самостійною, 

незалежною від інших істот. Думка про вплив вищого світу на людину 

з’являється лише в неоплатоніків. Але вважати природу людини троїстою або 

двоїстою, приймати три або дві частини в людині є неважливою відмінністю. 

«Вона була б важливою, якщо б одна із цих частин не брала участі в пошкодженні 

інших. Але після того, як і душа, і дух, і тіло грішні – увесь склад пошкоджений, 

приймати або дві частини, або три все одно» [43, с. 98]. Розмірковуючи далі над 

цим питанням, Інокентій вважає, що за троїстістю частин ще може стояти 

троїстість Божих облич, оскільки людина є образ Божества. Саме ця думка 

приводила Св. Отців до припущення трьох частин у людині. 

Звідки ж походить людина? На це запитання преосв. Інокентій знаходить 

відповідь і повністю з нею погоджується, приймаючи думку Мойсея, оскільки за 

історичну правдивість розповідей Мойсея, зазначає Інокентій, ручається все 

християнство. Крім того, він зауважує, що на підтримку істини Мойсеєвого 

оповідання посилаються всі письменники Нового Заповіту як на істинного 

історика. 

Власне дослідження щодо людини, її сутності та особливостей Інокентій  

починає з оповідань Мойсея як розповідача про перших людей. Преосвященний 

здійснює ретельну реконструкцію подій, що відбувались, ураховує деталі та 
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завдяки проведеним міркуванням, котрі оформились у певні умовиводи, подає 

результати своєї роботи.  

Порівнюючи перших людей із теперішніми, Інокентій вказує на  різницю між 

ними, визнаючи їх досконалими у свій час, про що свідчать його міркування із 

цього приводу: «…письменники Нового Заповіту не займалися дослідженням 

щодо походження людини. Вони дивляться на теперішній її стан і майбутнє, а в 

минуле не заглиблюються» [43, с. 102]. Таким чином, на думку Інокентія, прямих 

джерел, із котрих можна було б почерпнути свідчення про первісний стан 

людини, небагато, але в даному випадку це можливо здійснити опосередкованим 

способом. Перший спосіб – це вчення про стан відродженої людини в 

християнстві: властивості цієї людини можна перенести на властивості первісної 

людини. Другий спосіб – це вчення про майбутній стан людини, котрий буде, або 

такий стан, у якому знаходилися невинні люди. 

За допомогою цих способів, продовжує преосвященний, сформувалися три 

думки про первісний стан людини: 

1. Поетично-філософська – стан людини уявляється дивовижним, 

наповненим світла; людина постає як видимий Бог усім істотам. 

2.  Розповіді про первісний стан людини є вигадкою; про первісну людину 

треба думати як про грубу, дику. 

3. Стан людини у порівнянні з теперішнім кращий, як за внутрішніми, так і за 

зовнішніми ознаками.   

Продовжуючи дослідження психологічних особливостей первісної людини, 

Інокентій задумується про розум та мислення. «Мойсей прямо не говорить про це, 

зазначає вчений, і не називає людину досконалою. Після того, як були надані 

імена всім тваринам, Бог схвалив Адама, але не назвав його мудрим» [43, с. 103]. 

Для того щоб висунути припущення щодо розумових здібностей первісної 

людини, преосвященний іде шляхом умовиводів. «Тож з яких характеристик, 

представлених Мойсеєм, можна говорити про розум первісної людини? Перша 

риса – назва, що дана тваринам. Ці назви Адам не сам узявся давати, а Бог 

примусив його назвати тварин. Чому ж Бог Сам не назвав їх? Без сумніву, для 
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того, щоб надати Адаму можливість до тренування свого розуму, своїх 

пізнавальних сил. Крім того, через називання тварини немовби увійшли в 

підпорядкування людині: у давнину вважалося, що надання назви означало 

залежність того, кого називають, від того, хто називає» [43, с. 103]. У називанні 

тварин, зробленому Адамом, Інокентій вбачає: 

а) «що Адам мав велику силу розуму; бо людині з недостатнім розвиненням 

розуму Бог би не доручив таку роботу; при тому, якщо всі названі Адамом 

імена схвалені Богом, означає, що Адам мав здатність до розсудливості і 

пізнання;  

б) видно, що силі розуму Адама був необхідний розвиток, який здійснився  

через вправу надання імен тваринам; це було потрібне для досвіду; Бог 

привів тварин до Адама, показуючи наставника, який бажає випробовувати 

свого учня» [43]. 

Продовжуючи міркування в цьому напрямі, Інокентій зауважує, що надання 

назви тваринам Адамом саме по собі є досить вдалим, бо через огляд усього 

тваринного світу він здобув досить велику кількість знань. Крім того, через це не 

лише розум Адама міг удосконалюватись, але й словниковий запас. Якщо він 

надав імена всім тваринам, виходить, що його мова була достатньо досконалою, 

«бо досконалість слова слідує за досконалістю розуму» [43, с. 104]. Отже, 

підіб’ємо підсумок: надання імен тваринам, яке здійснив Адам, показує, що його 

розум був належно розвинений, що запас слів у нього був на високому рівні, 

відповідно, розумово він був достатньо розвиненою людиною, знав світ тварин. 

Оскільки тваринний світ не можна знати, не знаючи світу природи, особливо 

рослинний світ, то із цього випливає, вважає Інокентій, що Адам мав уявлення 

про всю природу. Друга риса розуму, яку виділяє преосвященний, – це дізнавання 

про походження дружини та надання їй імені. Але при цьому, зазначає Інокентій, 

є риси протилежні, з яких ми можемо побачити слабкість розуму первісних  

людей. Такими є: 1) бажання рівності Богу; 2) думка про те, що Бог може 

заздрити. Таким чином, у розповідях Мойсея є риси, які показують силу розуму 

первісних людей і його слабкість. «Адам був, так би мовити, духовним немовлям, 
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і тому не всі сторони були в нього розвинені, особливо не розвиненою в нього 

була та сторона, котрою він торкався зла. При всьому тому він міг мати 

найбільшу силу розуму. І тепер, у наш час, є люди, котрі з легковір’ям немовляти 

та простотою поєднують дуже великий розум» [43, с. 106]. Із цього приводу 

Інокентій робить висновок, що, за вченням Мойсея, первісні люди мали розум, із 

теоретичного боку – досить розвинений, а з практичного – недостатньо 

досвідчений [305].  

Свої розвідки щодо сутності людини Інокентій продовжує через моральність. 

Ставить преосвященний і запитання, якою ж є людина в Мойсея з моральної 

сторони? «У Св. Письмі вказується, що в неї не було гріха, а чи була 

доброчесність – не вказується; бачимо спрямованість на добро, але ця 

спрямованість могла змінитись на зло» [43, с. 107]. Інокентій із цього приводу 

вважає, що первісним людям із моральної сторони бракувало досвіду, і  наводить 

приклад. «Чим спокушається Єва? Красою яблука, його смаком» [43, с. 107]. Це 

показує, на думку професора, що чуттєві речі, навіть не настільки привабливі, 

якими є яблука, могли займати наших пращурів більше, ніж закон Божий, котрий 

був складений для них. Але й цьому віднаходить пояснення Інокентій, 

зауважуючи, що історія презентує подібні приклади. «Ми бачимо багато людей, у 

яких із великою добротою серця поєднуються якісь дивацтва, дивні нахили та 

звички» [43]. Таким чином, Інокентій припускає, що первісні люди в стані 

невинності були, за розповідями Мойсея, з умом розвиненим, але без 

досвідченості, із серцем добрим, але не утвердженим у добрі.  Попри все в 

Мойсея преосвященний знаходить твердження, яке характеризує досконалість 

перших людей, і ця досконалість втілена в образі Божому. Але Інокентій, 

розмірковуючи над цим, доходить певних висновків. «Це показує, що людина 

схожа на Бога, але чим і як – не видно. При цьому, без сумніву, вона не могла 

мати тих досконалостей, котрі притаманні Богу як істоті абсолютній» [43, с. 108].  

Вирішує Інокентій розв’язати і таке запитання: що ж мається на увазі під 

образом Божим? «Думки про образ Божий різняться: одні розповсюджують його 

на образ і тіло, а інші обмежують одним духом або душею» [43]. Інокентій 
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погоджується з першою думкою, вважаючи, що вся людина була образ Божий, а  

не одна її частина – душа. «Але, – запитує сам себе, – яким чином у тілі міг 

відобразитись образ істоти безтілесної?» [43]. Інокентій говорить, «що так  само, 

як і в дусі. Для нас це здається дивовижним тому, що ми уявляємо тіло достатньо 

грубим. Але що воно таке в собі самому, чи відмінне від духу, чи ні – ми не 

знаємо. А якщо воно за своєю суттю однакове з духом?» [43, с. 109]. У давнину 

Бога уявляли під людським виглядом, тому описували Його ходячим, літаючим на 

крилах вітру тощо. Тому і вираз «людина створена за образом та подобою 

Божою» означає лише, на думку Інокентія, що людина створена такою, якою вона 

є. Приймати такий спосіб пояснення – те саме, що сказати, що людина  створена 

за образом Божим і що вона створена за образом своїм, лише слова будуть 

різними, а смисл один і той самий, зауважує преосвященний.  

Не залишає поза увагою Інокентій і людський організм, і додає, що організм і 

тіло перших людей не були такими вразливими, не залежали так від оточуючого 

середовища, як залежать тепер. Він говорить про те, що на людське тіло впливає 

холод і спека, від них залежать здоров’я та хвороби; до вигнання з раю тіло 

людини було безсмертним і залежало від плодів древа життя. З його слів, «І 

сьогодні травами виганяються хвороби та віддаляється смерть, а тоді вона могла 

бути віддалена і назавжди. Нещодавно лікарі та хіміки шукали універсальні ліки. 

Цими-то універсальними ліками і було древо життя» [43, с. 111].  

Звідки беруть своє походження люди та їх душі тепер? Це запитання дуже 

хвилює Інокентія. На нього він відповідає так, надаючи результати своїх розвідок. 

Перший погляд: душа створена першою за тіло або разом із душею Адама. 

Другий погляд: душа безпосередньо твориться, або твориться Богом, коли вона 

потрібна; а потрібність ця визначається готовністю тіла; тіло буває готовим до 

прийняття душі після декількох місяців (шести) від зачаття, або при самому 

народженні. Третя думка – душу та тіло отримують діти від батьків. Останнє 

припущення передбачає матеріальне походження душі, і воно є вигідним як для 

філософів, на думку Інокентія, так і для християнської релігії. Для філософії: у 

ньому може стверджуватися думка про спільний початок людей, і за допомогою 
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його усувається багато непорозумінь, поєднаних із першим припущенням. Для 

християнської релігії: за допомогою його можна легко пояснити всезагальне 

пошкодження, перенесення його на душу й тіло, єдність коріння від Адама, і ним 

цілковито спасається гідність верховної Істоти. Що стосується того, що цей образ 

походження душ різниться з образом походження душі першої людини, то, 

зауважує Інокентій, немає необхідності вимагати такого образу походження для 

всіх душ: «від першої людини походить весь людський рід, а тепер походять 

окремі її види поодинці; там було все дивовижно, а тут все може бути природньо» 

[43, с. 124]. Підбиваючи підсумок вищезазначеним міркуванням, Інокентій 

висуває ще одне своє положення: «душа за своїми здібностями й законами та тіло 

за своїм складом у всіх людей схожі, незалежно від їхнього кольору шкіри»       

[43, с. 124]. 

Знаходить своє місце в поглядах преосвященного і роль спадковості в 

становленні та розвитку людини. Вчений зауважує, що діти схожі зі своїми 

батьками як у досконалостях, так і в недоліках, які можуть наслідувати наступні 

покоління. Саме тому майбутні батьки, стверджує Інокентій, повинні 

турбуватися, слідкувати за своїми думками та бажаннями, а також спонуканнями і 

прагнути до здійснення високих справ. «Історія надає багато прикладів, що думки 

батьків, їх бажання та погляди на речі мають величезний вплив при зачатті 

немовляти. І вбачаючи це, неможливо не здивуватися, як багато людей у цьому 

випадку підкоряється обставинам! Отже, думка про перехід душі від батьків до 

дітей видається вірогіднішою від двох інших думок. Вона вимагає подальшого 

пояснення та ретельного розкриття в подробицях, але це вже справа філософів і 

фізіологів» [43, с. 124–125].  

Закінчуючи результати розвідок щодо розуміння психології людини, її 

сутності, певних особливостей, зазначимо важливість діяльності, на яку вказував 

Інокентій, та її роль у становленні людини. Зокрема, щодо провідних діяльностей 

людини, цілями її занять вчений називає виховання та випробовування. При 

цьому самолюбство Інокентій вважає джерелом слабкості, а самовідданість 

виступає джерелом сили людини. Досконалою людина може стати лише завдяки 
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навчанню, при цьому Інокентій говорить про його неперервність, постійність, бо 

лише в такому разі, за його переконаннями, людина розвивається й може стати 

досконалою. Не оминає преосвященний і не менш важливий компонент у здобутті 

людиною досконалості – навчання. При цьому Інокентій наголошує, що навчання 

повинне бути свідомим і мати добровільний характер, здійснюватися регулярно, 

висловлюючи думку, що «вчити необхідно свідомо та багатократно» [43, с. 140]. 

Продовжуючи лінію психологічних поглядів преосв. Інокентія, П. С. Авсеньєв 

(1810–1852) наголошує на вродженому прагненні людини щодо пізнання істини. 

Задовольняючи цю потребу в ході пізнання зовнішнього, людина ставить питання 

про саме джерело цієї потреби, про природу свого «Я». Звернення людини до 

самої себе є процесом пізнання, що відбувається за траєкторією, а саме – від 

зовнішнього до внутрішнього. Переводячи процес пізнання у внутрішній план, 

людина знаходить свою відмінність як від зовнішнього буття (нижчого, що 

складається з тілесних, природних, речовинних стихій), так і від вищого 

(Божественного). Продукт такого розрізнення, стверджує П. С. Авсеньєв, людина 

називає своїм «Я», або душею, що являє собою, таким чином, дещо те, що лежить, 

з одного боку, поза речовинним і тілесним, а з іншого – вищим. Продовжуючи 

процес заглибленого самопізнання, людина помічає як загальне, типове та 

постійне, що поєднує її з іншими людьми, так і окреме, особливе, що є виключно 

її достоїнством, котре належить їй як особі (стать, темперамент, вік). 

Констатуючи цю обставину, вважає професор, людина зосереджується на 

з’ясуванні своєї загальнолюдської суті, перетворює це питання у свій головний 

предмет роздумів. Але й цього недостатньо, переконаний вчений, для побудови 

людиною цілісного уявлення про своє «Я». Людина не може заспокоїтись на 

знанні лише своєї загальнолюдської сутності, або родової природи душі, як вона 

уявляється людині в її земному бутті, адже людина прагне вийти за ці межі та 

звернутися до питання про вічну сутність душі. Це прагнення, вважає                    

П. С. Авсеньєв, і є ключем до пізнання справжньої природи душі, механізму її 

розвитку. Саме тому, продовжує П. С. Авсеньєв, життя душі та її прояви 

становлять предмет спеціальної науки – психології [293].  
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Предмет психології включає два розділи: антропологію та філософію. 

Антропологія досліджує  зв’язок  душі з тілом, а філософія розглядає душу поза 

тілесним зв’язком, тобто пізнання духу, де останній являє собою справжню, 

істинну сутність людини, вважає П. С. Авсеньєв, але проявляється у вічному 

союзі з тілом, тобто у формі душі. Головна мета психології, за переконаннями       

П. С. Авсеньєва, полягає в розкритті людині потреби в набутті засобів керування 

своєю душею задля звільнення її від метушливих впливів, для набуття 

самовладання, спокою та самопізнання для виявлення власних здібностей і 

схильностей, щоб відповідно до своїх можливостей організовувати свою 

поведінку й життя [5; 336]. 

Здатність до споглядання надається людині від народження, бо думка 

першообразу душі (ідея душі) покладена в її єстві, котре породжене та утворене 

Єдиним. Спостереження, внутрішнє та зовнішнє, шляхом порівняння людини із 

собі подібними та іншими живими істотами, слугує розкриттю цієї ідеї, що 

міститься імпліцитно в ідеї душі. Завдяки спостереженню людина здатна 

визначати наявність у себе та інших відповідних бажань, думок, встановлювати 

різні зв’язки між ними, виробляти їхню класифікацію, виявляти їх причини, а 

значить, віднаходити відповідні сили та здібності душі. Наступне зведення цих 

сил і здібностей до їх відношень, а потім і до їхнього загального підґрунтя 

дозволяє підійти до вирішення питання про природу душі, а встановлення 

загального в повторюваних поєднаннях – до законів її функціонування. Шлях від 

явищ до причин, від безлічі до єдиного, від окремого до загального є шляхом 

досвідної психології, котра базується на використанні спостереження за 

реальними проявами душі людини, що виявляються в повсякденному житті. Але 

через осягнення онтологічних основ душі (її буття в чуттєвому світі) людина 

виходить за межі явищ, відповідно, не отримує знання про її істинну природу 

(єство). Досягти такого знання, переконаний П. С. Авсеньєв, людині дозволяє 

інтелектуальна психологія, предметом якої і є розгляд образу душі крізь призму її 

першообразу (як образу Божого), що виявляється в досвіді. Відповідно, 
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наголошує професор, джерело пізнання істинної сутності душі (образу Божого) є 

пізнання Бога [279].  

Отже, досвідна психологія, переконаний П. С. Авсеньєв, дозволяє розкрити 

людині позитивний зміст душі, водночас як інтелектуальна пояснює її сенс і 

призначення. Але якщо при всій складності та недоліках спостереження 

феноменальне піддається розумінню, то ноуменальне (першообразне, чисте, 

істинне) наштовхується на більш серйозні перешкоди, головними з котрих є 

схильність поєднувати сутнісне через випадкове й минуще – через аналіз власних 

станів. П. С. Авсеньєв із цього приводу ставить запитання: яким чином пов’язати 

в єдиному предметі сферу феноменального та ноуменального, тим паче, що текст 

Св. Письма не містить у собі прямих відповідей про сутність душі (як духу), 

зв’язок її з тілом, будову і т. ін.? Але цей аргумент, вважає професор, при його 

видимій ґрунтовності, є уявлюваність, що вирішується за умови беззаперечного 

визнання того, що, по-перше, вчення Св. Письма імпліцитно містить всі можливі 

питання про дух, а, по-друге, попередньою умовою винайдення прихованої в 

ньому істини – наявність у людини «чистого розумового зору» [5]. 

Самоспостереження, у разі постійного тренування в цьому акті, слугує засобом 

вдосконалення внутрішнього бачення (зору), відповідно, і вказаної вище 

пізнавальної здібності. 

Замислюється П. С. Авсеньєв і над питанням щодо вирішення протиріччя між 

природним прагненням людини до пізнання першообразу душі та величезною 

складністю поточних станів, котрі людина постійно відчуває [336]. Вирішитись ця 

проблема може, вважає професор, але лише за умови переважання прагнень та 

думок людини до вершинного. Тим самим психологія, зокрема інтелектуальна, 

знімає із себе необхідність пояснення сутності психічного (природи душі) 

засобами раціоналізації, що прийняті в емпіричній психології. При цьому, 

зазначає П. С. Авсеньєв, це не означає, що теоретична психологія черпає свої  

знання лише з богодуховних джерел або із творінь отців Церкви. Теоретична 

психологія спирається також на історико-наукові знання та філософську думку, де 

поняття про людський дух уже має свою довгу історію.  
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Щодо емпіричної психології, констатує П. С. Авсеньєв, вона також не може 

залишатись байдужою до джерел, з яких психологія може видобувати для себе 

відповідні знання. Так, зауважує вчений, наприклад, історія науки може пролити 

світло на питання щодо можливостей розумового розвитку людини, мистецтво – 

про особливості розвитку емоційної сфери, право – про розвиток волі. Одночасно 

й самі ці галузі знань (мистецтво, право) мають потребу в психологічних знаннях 

із тим, щоб опиратися на більш твердий ґрунт реальної, живої дійсності. Рівною 

мірою це відноситься і до богословської науки, бо, спираючись на знання про 

розум, серце та волю людини, вона може з більшою успішністю допомогти 

людині більш повно збагнути премудрість, благість і святість Творця світу. Таке 

завдання, резюмує П. С. Авсеньєв, не може бути вирішене виключно роботою 

самосвідомості, оскільки в такому випадку людина перетворюється в 

«контролера» власної душі, а не в її «господаря». Вийти психології з меж такої 

обмеженості дозволяє аналітичний метод, у такому його розумінні, у якому воно 

склалось у філософії Канта, Якобі та ін. На відміну від прийому описовості, що 

використовується школою емпіризму (Кондільяк, Стюарт, Платнер), аналітичний 

(критичний) метод Канта, на думку П. С. Авсеньєва, є найбільш прийнятним для 

вивчення підстав, початку та коренів людської дії [5]. 

Звернення до даного рівня аналізу передбачає постановку та вирішення 

метафізичних проблем, до числа котрих П. С. Авсеньєв відносить такі, як природа 

людини та її душі, співвідношення (загальність і відмінність) тілесного та 

духовного рівнів буття і т. ін. У найзагальнішому уявленні людина, за поглядами 

професора, є такою істотою, що прагне до неба, і в такому сенсі, дотримуючись 

поглядів Арістотеля, не відрізняється від тварини. Спільними для тварини та 

людини є такі схильності та здатності душі, котрі пов’язані із задоволенням 

вітальних (земних) потреб. Тварини не виходять за межі цих потреб. Відмінності, 

які людина може спостерігати між тваринами, є лише наслідком різних умов 

місця їх існування. Тому тварині сфера надчуттєвого недоступна, відповідно 

недоступне й розуміння Бога, але не виключає наявності в тварини (про що 

свідчать інстинктивні форми поведінки) нечіткого передчуття присутності 
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Творця. Спільності душевних здібностей тварини та людини настає кінець у 

момент, коли людській душі відкривається її вище призначення й мета: із цього 

моменту пам’ять людини перетворюється в пригадування, споглядання – у 

самопізнання і т. д. Подібна трансформація здійснюється духом, котрий у своїй 

суті включає прагнення до пізнання, переживання (відчуття) і діяння 

(волевиявлення) [278]. Ці властивості духу спонукають людину до пошуку істини 

(споглядання та пізнання проявів досконалості Творця в оточуючому людину 

світі) і мети творіння; у процесі пошуку потенції душі перетворюються в її сили, а 

потім і в склад організму в цілому. Душа в такому випадку виступає своєрідним 

посередником між духом, з одного боку, та організмом – з іншого. 

Одухотворюючись під впливом духу, душа перетворюється в регулятора 

органічних процесів, задаючи їх поміркованість і спрямованість. Вищезазначені 

міркування надали П. С. Авсеньєву підстави для обговорення спірного в 

християнській антропології питання про співвідношення душі, тіла й духу. 

Тіло у вказаній тріаді розглядається як нижче буття та складається з великої 

кількості різних частин, є тісно пов’язаним із душею. Душа є внутрішнім 

початком життя та діяльності, а її образ опосередковується тілесною (органічною) 

організацією. І хоча душа, за переконаннями П. С. Авсеньєва, має тісний зв’язок 

із тілом, вона веде цілком незалежне й самостійне від зовнішнього світу життя. 

Дух уявляється як вищий початок у людині, містить усі можливі досконалості. 

Активність духовного лежить у ньому самому; духовне здійснює перехід 

потенційного в актуальне (можливість у дійсність) і здатне до саморозвитку [299]. 

Наслідувачем наукових ідей П. С. Авсеньєва незадовго до залишення служби 

в Академії стає Д. В. Поспєхов (1821–1899), один із небагатьох викладачів 

кафедри філософії, котрий працював в Академії більше п’яти десятиліть. 

Психологія уявлялась Д. В. Поспєхову як позитивне наукове вчення про вічне 

життя людини як розумної та свободної істоти, вчення про вічну природу 

людського духу, де останній розумівся як самостійний, цільний, єдиний, 

самоусвідомлюючий суб’єкт. Душа уявлялась як самоусвідомлюючий суб’єкт, 

вічна особистість, безсмертна істота, незалежна від матерії. Предметом 
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психології, на думку Д. В. Поспєхова, є дух або людська особистість в її ідеальній 

досконалості та чистоті, в  її божественному походженні та істинній сутності. 

Розгляд психологічних питань Д. В. Поспєхов здійснював за розділами:           

1) Дослідження про природу душі взагалі та різні її здібності; 2) Про відмінності, 

видозміни загальної природи душі в союзі з тілом, де під тілом Д. В. Поспєхов 

розуміє різні психічні складові, які забезпечують союз душі та тіла [398]. 

Людина є розумною істотою й має виконувати, переконаний Д. В. Поспєхов, 

певні завдання: 1) Визначити, у чому полягає добро, котре людина повинна 

здійснювати у своєму житті; 2) Віднайти шляхи для здійснення дій, засоби, які б 

наближали людину до самовдосконалення. Заперечував вчений випадковість 

появи людини у світі, адже ця поява має певну мету. Кожна людина має своє 

визначене призначення та сама в змозі пізнати це призначення завдяки наявності 

свідомості, самосвідомості й розуму [398].  

Людина визнається активним діячем, творцем свого життя та володіє вільною 

волею. Вчений наголошує на тому, що дійства людини можуть розповісти про неї 

все, показати відмінності між людьми. Задля досягнення повноти життя людині 

буде корисно займатися самопізнанням для усвідомлення своїх можливостей, 

котрі можуть привести її до досягнення вищих цілей, для відчуття повноти життя. 

Але це все надається людині від народження, на далі, зауважує вчений, їй 

необхідно працювати над собою, займатися вдосконаленням через здобування 

знань [312].  

У психологічних поглядах Д. В. Поспєхова містяться ідеї щодо поетапного 

психічного розвитку людини. Він говорить про те, що в кожному періоді життя 

людина набуває певних навичок, наприклад, вчиться керувати своїми емоціями, 

не вчиняти поспішних, необдуманих вчинків під їхнім впливом, адже емоції є 

дуже важливими супутниками в будь-якій діяльності та здатні впливати на прояви 

спрямованості людини. Рішучість так само, як і емоції, констатує Д. В. Поспєхов,  

у своєму розвитку проходить певні етапи, і ця якість є також важливою для 

людини, оскільки допомагає їй, наприклад, долати згубні звички, привчати до 

здійснення гідних вчинків та виборів. 
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Центральною категорією психології, за переконанням Д. В. Поспєхова, є 

категорія самопізнання, котра є іманентною внутрішній організації душі й у цій 

своїй основоположній функції виражає сутнісні характеристики того, що 

визначається поняттям душі. Самопізнання, вважає вчений, як наддосвідне й 

незалежне від зовнішнього світу та матеріальних умов утворення є джерелом 

самостійної творчості, котре, насамперед, не обмежується тільки сферою 

розумних відчувань (естетичних, моральних, релігійних), але у своїй глибині 

відкриває закладені в ньому елементи чистого розуму або ідеї. Серед цих 

елементів ідеї істини, добра, краси, надчуттєвої богоподібної душі (як ідеальної 

дійсності) та ін. [306]/ Таким чином, душа людини, вважає Д. В. Поспєхов, є 

замкненим, самодостатнім і відокремленим від усіляких зв’язків із матеріальною 

дійсністю початком. 

Декілька років курс досвідної психології в Київській духовній академії 

викладав її випускник В. М. Карпов (1798–1867). Психологія як наука для             

В. М. Карпова є наукою про внутрішнє життя людини у всіх його проявах. 

«Розглядаючи набуті внутрішнім досвідом факти, користуючись матеріальними 

плодами самопізнання й визначаючи відносне значення та їхнє достоїнство, вона, 

відповідно до своїх досліджень, кожному з них надає пристойне місце в 

гармонійному розвитку відчуваючого, бажаючого та пізнаючого початку, і 

називаючи цей початок душею, сама, стосовно до цієї назви, отримує ім’я науки 

про душу, або Психології» [192, с. 192]. Тобто в розумінні В. М. Карпова 

психологія є наукою, котра розглядає багаточисленні факти самопізнання та 

відповідно до особливостей кожного з них гармонійно поєднує їх у початок 

морального життя людини, щоб таким чином пояснити її природу, походження й 

призначення, і через це визначити закони всебічної її діяльності [312].  

Провідною ідеєю щодо психології у В. М. Карпова виступає думка, що 

свідомість є початком психології. Свідомість у природі людини є фактом, котрий 

свідчить про самого себе через самого себе; для її пізнання непотрібно нічого, 

окрім її самої. Свідомість є світлом, на думку В. М. Карпова, яке має моральне 

єство людини, «світильник, при якому видно все, що є в ній, і без якого все було б 
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поглинене в темряву несвідомих тваринних відчуттів» [192 c. 195]. Таким чином, 

психологія покликана вивчати явища психічного життя людини та факти 

внутрішнього досвіду.  

Предметом психології вчений називає душу в її суттєвих та основних явищах, 

які з фізичного боку є притаманними всім людям, а відрізняються за неподільною 

формою, тобто образом, відношенням і спрямованістю свого розвитку. 

Головними категоріями за В. М. Карповим визнаються категорія буття та 

діяльності. Усі психічні явища усвідомлюються  або як дещо таке, що є в душі, 

або як дещо те, що в ній виробляється. Відповідно, один і той самий факт 

внутрішнього життя може бути розглянутий особливо як такий, що має місце 

бути, і, знову особливо, як діюче. Психологія, вважає вчений, повинна займатися 

виключно дослідженням оточуючого буття і душевними явищами.  

В. М. Карпов стверджує, що психологія задля свого розвитку обов’язково 

повинна використовувати метод аналізу та синтезу. Завдання, які допомагає 

вирішити психологія, є досить значущими для людини, їх просто неможливо 

переоцінити. По-перше, вважає професор, психологія надає знання про душу. По-

друге, психологія вказує шляхи до самовдосконалення. По-третє, і знання про 

душу, і шляхи до самовдосконалення сприяють реалізації самої людини в житті, 

спонукають займатися тим, на що в неї вистачає здібностей і знань. По-четверте, 

вивчаючи прагнення людини, психологія показує зв’язок між ними та здійсненою 

людиною діяльністю, бо в прагненнях задається тема життя. По-п’яте, тільки 

психологія допомагає людині розбиратися в людях, «як знаходити добрих людей і 

впізнавати злих, як утримувати в межах людину гордиву й надихнути  

несміливого, як перетнути море людських пристрастей і з’єднати містком взаємно 

ворожі серця» [192, c. 221]. По-шосте, наука про душу, вивчаючи психічний склад 

народів, розкриває їхні психологічні особливості. По-сьоме, психологічні знання 

допомагають громадським діячам затверджувати необхідні закони, 

встановлювати або змінювати певні правила, тобто «громадський діяч лише через 

знання істинної природи душі може оцінити дух сучасного йому суспільства,  у 
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гарному він стані чи ні, і придумати зовнішні заходи до настрою, що відповідають 

йому» [192, с. 224–225]. 

Висновки до розділу 2 

 

1. У XVII ст. під психікою розуміються всі життєві операції або дії органічних 

живих тіл, починаючи із живлення, розмноження й закінчуючи мисленням та 

вольовими діями. За субстрат психіки визнається тіло живої істоти в цілому. 

Центральним органом життя визнається серце, а центральним органом психічних 

функцій та їхнім специфічним субстратом вважається мозок. 

2. Розв’язання основного питання про природу психіки у XVII ст. ґрунтується 

на позиціях матеріалізму й ідеалізму: 1) матерія визнається первинною, а психічні 

процеси – вторинними, 2) метафізичні уявлення є провідними, 3)  розумна душа 

створена Богом і є безсмертною. 

3. Центр уваги філософсько-психологічної думки у ХVІІ ст. зсунувся із 

завдання богопізнання на проблему людини, її психічний розвиток, 

життєдіяльність, способи пізнання, соціальне буття та моральний світ. Пізнати 

розвиток психіки можливо тільки через життєві операції людини. Пізнання 

людиною оточуючого світу поділяється на чуттєве, або сенситивне, та 

інтелектуальне, або розумове.  

4. Визнається єдність чуття та мислення. Мислення поділяється на сенситивне 

й інтелектуальне. Проблеми інтелектуального пізнання розв’язуються з 

ідеалістичних позицій. Особистість у XVII ст. українськими філософами 

визначається як сукупність індивідуальних ознак людини та утворюється на базі 

загальної природи людини. До індивідуальних психічних рис особистості 

відносяться набуті протягом життя людини навички інтелекту й волі та ряд інших 

психічних особливостей, які є наслідком індивідуальних фізичних властивостей 

людського індивіда та умов його життя. Ці властивості об’єднуються під назвою 

темпераменту та характеру. 

5. У процесі філогенетичного розвитку людини в зародку закладаються певні 

потенції психічної діяльності, і вже в онтогенезі у процесі подальшого розвитку 
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психіки людини та її взаємодії з оточуючим середовищем через часте повторення 

психічних актів із цих потенцій формуються навички. Потенції завдяки ним 

перетворюються в здатності. 

6. Проблема діяльності входить до кола одного з основних питань  в 

українській психології у XVIII ст. Для розуміння діяльності людини, її 

скеровування необхідно вивчати її причини. Причини можуть бути як 

внутрішніми (матеріальними та формальними), так і зовнішніми (виконавчими та 

цільовими). Фізика і психологія як її частина вивчає внутрішні причини людської 

діяльності, етика – зовнішні. Діяльність людини носить свідомий і 

цілеспрямований характер завдяки інтелекту й волі. Вона має мету та цільову 

причину.  

7. Особистість у XVIII ст. вітчизняними філософами розумілась як сукупність 

фізичних і психічних особливостей людини, якою одна людина відрізняється від 

інших. Ця сукупність особливостей не є вродженою, а набувається людиною в 

процесі її життя, є доповненням до вроджених потенцій людини. До психічних 

властивостей особистості київські філософи відносять особливості темпераменту 

та риси характеру людини. Риси характеру становлять її другу природу, 

створюючи таким чином особистість людини. 

8. Зміст філософсько-психологічної думки на початку ХІХ ст. формувався не 

без впливу релігійних уявлень, котрих дотримувалися фундатори київської школи 

філософської психології. Провідним принципом у розумінні психіки на початку 

ХІХ ст. виступає принцип субстанційності, де психіка – це вічна особистість, 

безсмертна істота, незалежна від матерії; є замкненою, самодостатньою та 

відокремленою від усіляких зв’язків із матеріальною дійсністю, початком.  

9. На початку ХІХ ст. фундаторами київської школи філософської психології 

визнається ідея поетапного психічного розвитку людини. У кожному періоді 

життя людина набуває певних навичок, наприклад, керувати своїми емоціями, не 

вчиняти поспішних, необдуманих вчинків під їхнім впливом, ставати рішучою 

задля подолання згубних звичок і здійснювати гідні вчинки та вибори.  
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10. Стверджується факт потреби людини в досконалості. Дух уявляється як 

вищий початок у людині, містить усі можливі досконалості. Для її досягнення 

людині необхідно завжди зберігати єдність віри, розуму та чуття, тотожність своєї 

природи.  

11. Ключовою умовою в досягненні досконалості професори на початку ХІХ 

ст., як і їх попередники у XVII–XVIII ст., вважають любов, визнаючи це почуття 

головним. Народжуватись і виховуватись дитина повинна в любові. Здобуття 

знань, будування відносин з іншими людьми також має відбуватись обов’язково в 

любові. Але любов повинна бути взаємною. 

12. Фундаторами київської школи філософської психології початку ХІХ ст. 

визнається й підтримується ідея спадковості в поведінці людини, бажаннях, 

потягах, формуванні цілей, поглядів на речі, нахилів. 

13. Центральними категоріями психології як науки про психіку та психічні 

явища фундатори київської школи філософської психології початку ХІХ ст. 

називають категорії самопізнання, буття та діяльності.   
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ІДЕЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ШКОЛИ ФІЛОСОФСЬКОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

3.1. Психофізіологічна проблема та особливості її вирішення 

Г. І. Челпановим 

 

Професор Київського університету Св. Володимира Г. І. Челпанов (1862–1936) 

у своїх поглядах дотримується позиції щодо існування зв’язку між психічними та 

фізіологічними явищами: «Зі спостережень повсякденного життя ми знаємо, що 

існує певний зв’язок між явищами, які відбуваються в нашій свідомості, і між 

явищами, котрі відбуваються у нас в організмі» [553, с. 19–20]. Як приклад, 

представник київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст.  

наводить переживання людиною почуття сорому, яке призводить до 

почервоніння. У даному випадку почуття сорому як психічне явище є причиною 

почервоніння – фізіологічного явища, тобто фізіологічний процес почервоніння 

знаходиться в причинній залежності від відомого психічного стану. І навпаки: у 

разі знаходження людини в задушливій кімнаті, де нестача кисню призводить до 

задухи, і людина починає відчувати почуття страждання. У цьому випадку 

фізіологічний процес порушення дихання, зауважує Г. І. Челпанов, є причиною 

відомого психічного стану. І в такому разі психічний стан знаходиться в 

причинній залежності від відомого фізіологічного процесу. У зазначених вище 

випадках, вважає професор, психіка чи свідомість діє або впливає на тіло, і 

навпаки, тобто відбувається певна взаємодія між психікою та тілом. «Таким 

чином, слід визнати, що між процесами фізіологічними та процесами психічними 

існує визначений закономірний зв’язок» [553, с. 20]. При цьому професор 

зауважує, що про зв’язок психічного з фізіологічним можна говорити лише у 

випадку, коли в організмі людини відбуваються ті або інші фізіологічні процеси і 
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водночас у її свідомості є наявними ті або інші визначені психологічні процеси, і 

навпаки.  

Г. І. Челпанов стверджував, що розуміння зв’язку між психічним і 

фізіологічним уможливлюється завдяки ретельному ознайомленню із сутністю 

тих фізіологічних процесів, котрі пов’язані із психічними явищами. Для цього, 

зазначає професор,  психологу необхідні знання щодо будови, проявів нервової 

системи, тому що саме з діяльністю нервової системи безпосередньо пов’язана 

психічна діяльність [277]. 

Опис роботи нервової системи в підручнику з психології професор починає з 

головного мозку: «Від головного мозку починається спинний мозок – це товста 

нитка, що проходить через хребці до нижньої частини спини. Від спинного мозку 

беруть початок інші нитки, що проходять між хребцями й розповсюджуються по 

всьому тілу. Ці нитки розгалужуються до різних органів. Частина їх іде до 

мускулів, частина – до поверхні шкіри, частина – до залоз і т. ін.» [553, с. 21]. 

Представник київської школи філософської психології Г. І. Челпанов 

розглядає головний мозок за наступною схемою:  

а) перша частина – півкулі мозку покриті звивинами та борознами, кожна з 

яких має свою визначену назву; суттєвого значення має їх поверхня – кора 

головного мозку, яка поділяється на чотири частки: 1) лобова, 2) скронева,            

3) потилична і 4) тім’яна; 

б) друга частина – мозочок, котрий відповідає за координацію рухів, 

регуляцію рівноваги та тонус м’язів; 

в) третя частина – довгастий мозок є філогенетично найдавнішим відділом 

головного мозку, де розташовані ядра деяких із черепних нервів, зокрема язиково-

глоткового, блукаючого, під’язикового. 

Елементами нервової системи Г. І. Челпанов називає нервові клітини та 

нервові волокна: «Якщо ми вилучимо нервову клітину з організму  й помістимо її 

під мікроскоп, то ми побачимо зірчатоподібні тільця, у котрих розрізняють ядро 

та ядерце. Одні клітини відрізняються від інших величиною, а також кількістю та 

формою відростків. Якщо ми здійснимо те саме з нервовою ниткою, то ми 
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побачимо, що остання являє собою дещо схоже на трубку, усередині якої 

знаходиться речовина, що називається осьовим циліндром… у діяльності якого, 

власне, полягає діяльність нерву» [553, с. 22–23]. 

Беручи до уваги останні дані анатомічних досліджень на той час,                      

Г. І. Челпанов констатує, що нервова система складається з особливих 

анатомічних одиниць – нейронів. Нейрон бере участь у з’єднанні клітини з 

нервовими волокнами, що виходять із неї у вигляді відростків; короткі відростки 

мають назву протоплазматичні відростки, а один довгий – осьово-циліндричний. 

Нейрони зв’язуються один з одним таким чином, що осьово-циліндричний 

відросток одного сплітається із протоплазматичними відростками іншого. 

Професор зазначає, що «протоплазматичні відростки мають здатність приходити 

в рух, подовжуючись або скорочуючись. При цьому відбувається те, що коли 

протоплазматичні відростки одного нейрона подовжуються, то встановлюється 

зв’язок з іншим нейроном, а коли скорочуються, то цей зв’язок припиняється» 

[553, с. 23]. Таким чином, на думку Г. І. Челпанова, у разі можливості 

розкладання всієї нервової системи на її складові частини, то цими складовими 

частинами були б саме нейрони, з яких за допомогою з’єднання знову було б 

можливо скласти нервову систему. 

Г. І. Челпанов цілковито погоджується з думкою, яка визнавалась науковою 

спільнотою на рубежі ХІХ–ХХ ст. про правомірність нервової системи називатись 

саме системою, оскільки вона складається з різних частин, з’єднаних в одне ціле, 

систему [326]. «З’єднання нервових клітин у великі або малі групи називається 

центром. У цьому сенсі відрізняють центри мозкових півкуль, тобто кори 

головного мозку. Існують також субкортикальні центри, тобто центри, що 

знаходяться під корою головного мозку. Сюди відносяться між іншим мозочок і 

довгастий мозок. Центром називають також і сіру речовину спинного мозку»   

[553, с. 24]. Визнається професором і пов’язаність нервових центрів між собою, і 

існуючий зв’язок між поверхнею тіла та корою головного мозку. Саме нервові 

нитки йдуть від кори головного мозку через субкортикальні центри та через 

центри спинного мозку до поверхні тіла. За допомогою нервових ниток 
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установлюється зв’язок  між окремими частинами нервової системи, зауважує 

професор, завдяки якому вона й може функціонувати як система, тобто як одне 

ціле. 

До функцій нервової системи відноситься здатність реагувати на подразнення 

нервів збудженням. Процес, що відбувається в нервах у той час, як він 

знаходиться  в стані діяльності, професор називає процесом хімічним, де 

збудження від одного кінця нервових волокон передається до інших, а своє 

живлення нервові волокна дістають із кровоносних судин.  

Залежно від напряму збудження нерви поділяються на дві групи. До першої 

групи відносяться нерви, які збуджуються від поверхні тіла й несуть інформацію 

у головний мозок та називаються відчуваючими (доцентрові). При збудженні цих 

нервів людина відчуває тепло, холод, світло, звук тощо. До другої групи належать 

нерви, які проводять збудження від мозку до поверхні тіла й називаються 

руховими (відцентрові). Завдяки їх збудженню людина робить різні рухи рук, ніг, 

тулуба та інших частин організму. Що стосується рефлекторних рухів, то вони 

здійснюються завдяки збудженню від поверхні шкіри, яке передається клітинам 

спинного мозку, звідси збудження по рухових нервах передається мускулам, котрі 

й скорочуються. Рефлекторний рух здійснюється несвідомо завдяки збудженню 

нервових волокон і центрів спинного мозку, виключаючи вольовий компонент. До 

числа рефлекторних актів відноситься чихання, кашель, миготіння і т. ін. 

Різницю між рефлекторними рухами та вольовими Г. І. Челпанов вбачає в 

тому, що в перших рухах збудження починається ззовні, а в других – збудження 

починається зсередини, у корі головного мозку й потім розповсюджується по 

мускулах тіла людини. Згідно з дослідженнями, проведеними фізіологами 

наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст., була доведена ідея щодо впорядкованості 

локалізації розумових здібностей людини, тобто, коли людина щось відчуває, 

розмірковує або вирішує, у цей час у неї збуджуються визначені нерви мозкових 

півкуль, у діяльнісний стан приводяться певні частини кори головного мозку. 

Професор зазначає, що «мозкові півкулі мають звивини, і фізіологам вдалося з 

більшою або меншою точністю визначити призначення кожної з них. Якщо 
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вирізати у тварини, наприклад, у собаки, ту або іншу звивину, то виявиться, що 

вона позбавляється будь-якої здібності, наприклад, рухати передньою лапою і т. 

ін.» [553, с. 28]. Другий спосіб установлення локалізації уможливлюється в разі 

збудження при використанні електричного струму. Наприклад, електричним 

струмом збуджується та або інша частина мозку, а потім дослідник спостерігає, 

яка саме частина тіла приходить у рух. Третій спосіб для визначення призначення 

різних частин мозку професор називає розтин після смерті. Бувають випадки, 

коли людина внаслідок хвороби втрачає здатність приводити в рух будь-яку 

кінцівку. У такому разі можна припустити, вважає професор, що втрата цієї 

здатності відбувається внаслідок того, що будь-яка частина мозку перестає діяти, 

тобто збуджуватись. Тоді після смерті цього хворого фізіологи розтинають череп і 

визначають, яка частина мозку була вражена. Із цього роблять висновок, що та 

або інша здатність залежала від діяльності тієї або іншої частини головного мозку 

[553]. 

Г. І. Челпанов не погоджується з висловлюванням, що будь-які здібності, 

подібно до будь-яких фізичних реальностей, знаходяться в тій або іншій частині 

мозку: «Необхідно в такому випадку говорити, що той або інший психічний 

процес пов’язаний визначеним чином із діяльністю тієї або іншої частини мозку» 

[553, с. 30–31]. Також за помилкову представник київської школи філософської 

психології визнає ідею, що для тих або інших процесів необхідні лише визначені 

мозкові центри, бо здійснення будь-якого психічного процесу уможливлюється 

завдяки діяльності декількох центрів. 

Не підлягає жодному сумніву для представників київської школи 

філософської психології на рубежі ХІХ–ХХ ст. таке твердження: усе, що здатна 

пізнати людина, можна поділити на дві групи явищ, які відрізняються докорінно, 

– це світ фізичних явищ і світ явищ психічних, бо саме в різних способах пізнання 

цих явищ криється їх принципова відмінність. На думку Г. І. Челпанова, «якщо 

для пізнання явищ фізичних існує прийом зовнішнього спостереження, то для 

явищ психічних існує прийом самоспостереження, або внутрішнього досвіду. Ця 

різниця в прийомах відбувається від того, що й між самими явищами має місце 
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докорінна відмінність» [552, с. 99]. І це питання щодо розуміння відмінності 

психічного та фізичного виступає ключовим у психологічній науці наприкінці 

ХІХ – поч. ХХ ст. між представниками фізіологічного та філософсько-

психологічного напрямів. Для представників філософської психології, хто не 

осягнув цієї різниці між фізичним і психічним, знайомство з філософськими й 

психологічними вченнями про те, що таке психіка, чи існує субстанція психіки, 

чи існує взаємозв’язок між психікою та матерією, виявиться неможливим. 

Свою позицію щодо вирішення питання про пізнання та розуміння відмінності 

між психічним і фізичним  Г. І. Челпанов обґрунтовує, використовуючи поняття 

«просторова протяжність». Не існує жодної матеріальної речі, жодного 

матеріального процесу, стверджує професор, до яких так або інакше не 

застосовувалася би категорія протяжності, тобто все матеріальне або має відому 

товщину, висоту, довжину, або має визначену форму, відбувається й займає місце 

в просторі. У такому разі виникає запитання: чи можна застосувати категорію 

протяжності для пояснення психіки та її явищ? «Для вирішення поставленого 

таким чином питання візьмемо психічне життя й будемо розглядати, що в ньому 

міститься. Ми побачимо, що до цієї сфери включено три класи різних явищ: наші 

думки, тобто пізнавальні процеси, наші почуття та наші вольові процеси… і 

розглянемо послідовно, наскільки категорію протяжності можна використати до 

наших почуттів, до наших думок, до наших вольових процесів», пояснює              

Г. І. Челпанов [552, с. 103].  

Г. І. Челпанов, розмірковуючи над можливістю або неможливістю 

використання категорії протяжності щодо пояснення психічних явищ, наводить 

приклад переживання людиною естетичного почуття. Людина відчуває 

задоволення при його переживанні, коли бачить художньо виконану картину, 

милується мальовничим краєвидом або слухає прекрасну мелодію, і в такому разі, 

чи можна вважати, констатує професор, що естетичне почуття може бути товстим 

або широким чи вузьким, знаходитись справа чи зліва, спереду або позаду, тобто 

займати відоме положення; чи може естетичне почуття бути круглим, кулястим, 

кубічним, чотирикутним і чи відбувається в просторі. Згідно з переконаннями 
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професора жодна із цих категорій протяжності не може бути застосована до 

естетичного почуття. Так само і до вольових процесів навряд чи можна 

застосувати категорії протяжності. «Якщо ми спитаємо, чи є в мого рішення 

ширина, товщина, висота, то сама постановка питання видається недоречною», 

розмірковує професор [552, с. 104]. Так само, вважає Г. І. Челпанов, і до думок 

поняття протяжність навряд чи можна застосовувати, бо вважати, що думка може 

мати об’єм, займати відомий простір, відбуватись у просторі, рухатись у просторі 

є нісенітницею. Таким чином, відповідно до вищезазначеного, до явищ психіки 

жодна з категорій просторової протяжності не може бути застосована, у той час як 

до явищ і речей матеріальних категорію протяжності можна застосовувати. Саме 

в цьому вбачається представником київської школи філософської психології 

докорінна відмінність між явищами психічними та фізичними, а порівняння 

одного з іншим є взагалі недоречним і вказує на непрофесійність.  

Г. І. Челпанов стверджує, що захисники матеріалізму, говорячи про психічні 

процеси, насправді завжди думають про фізіологічні, котрі без усіляких сумнівів 

займають місце в межах організму людини: «Говорячи, наприклад, про те, що 

почуття голоду посідає визначене місце в межах нашого організму, вони в 

дійсності думають про фізіологічні процеси, що супроводжують почуття голоду. 

Але чи можливо вважати ці два процеси тотожними? Чи можливо між почуттям 

голоду та фізіологічними процесами, що його супроводжують, поставити знак 

рівності? На те, що між ними є відмінність, указує й та обставина, що ми 

вживаємо два різних слова для позначення цих двох процесів» [552, с. 108]. Тобто 

знання цих процесів і власне почуття голоду є дві різні речі. Фізіологічні процеси, 

наполягає представник київської школи філософської психології, лише 

супроводжують це почуття, але стверджувати, що вони і є самим почуттям 

голоду, є неправильним. Отже, до психічних явищ згідно з філософською 

психологією категорія протяжності не може бути застосована, і це необхідно 

засвоїти та зрозуміти всім, наполягає Г. І. Челпанов, хто виявить бажання вивчати 

психологію і  «не має ніякого сенсу говорити про просторове положення 

психічних процесів» [552, с. 109]. 



 

153 
 

Наукові докази щодо неможливості застосування категорії простору до 

психічних явищ непотрібні тому, вважає професор, що це є річ очевидна: «Ви 

просите в мене доказів того, що все психічне не має протяжності; добре, я вам 

надам їх, але лише за умови, що ви, насамперед, надали мені науковий доказ того, 

що «матерія є протяжною». На цю мою вимогу будь-хто, звісно, відповість: 

«неможливо науково довести, що матерія протяжна; будь-хто, розуміючи такі 

слова, як «матеріальні тіла» і  «протяжність, одразу ж визнає, що матеріальні тіла 

протяжні; до цього положення зовсім необов’язково застосовувати науковий 

доказ. Воно є очевидним. Я на це можу сказати: «якщо ви відмовляєтесь від 

наукового доказу того, що матерія протяжна, то я відмовляюсь від наукового 

доказу того, що думка непротяжна; я знаходжусь у такому самому  стані, що й ви; 

і на тому ж самому підґрунті, на якому ви стверджуєте, що матеріальні речі 

протяжні, я стверджую, що психічне протяжності не має» [552, с. 110]. 

Згідно з положеннями логіки в науці не все доводиться. І якщо ми вимагали б 

від науки лише доказів, переконаний Г. І. Челпанов, тоді й сама наука припинили 

б своє існування. Наприклад, зауважує професор, існує певне положення А, яке 

стверджується вченим, інший вчений піддає його сумніву й вимагає доказів. Тоді 

вчений застосовує будь-який принцип Б, на основі якого доводить справедливість 

положення А. Але інший вчений ставить питання стосовно доказовості принципу 

Б, і тоді необхідно застосувати наступний принцип доказовості, наприклад В, і на 

його основі доводити принцип Б, а потім і правильність положень принципу В 

доводити, використовуючи принцип Г, і т. д. Але повинна в кінці кінців існувати 

межа цим доказам, у науці повинні бути положення, які є безпосередньо 

очевидними, інакше наука повинна була  б припинити своє існування. «І, 

насправді,  будь-яка наука має в своїй основі ті або інші безпосередньо очевидні 

положення, які бувають двох видів: одні з них ми можемо доводити, інші можемо 

не доводити, оскільки вони самі по собі є очевидними» [552, c. 111]. Наприклад, 

заувжує Г. І. Челпанов, доказовості потребують математичні дані, але доводити, 

що вода є рідкою, не має сенсу. Лише в разі зміни дотикового органу, 

переконаний вчений, й буде відбуватись сильне реагування на найменший 
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супротив, то при доторканні до води людина може вважати, що має справу із 

твердою речовиною, і в такому разі, скільки людині не доводити, що вода є 

рідкою, вона не прийме це твердження. Усі положення, котрі є очевидними без 

будь-яких доказів, Г. І. Челпанов пропонує називати безпосередньо очевидними; 

до них відносяться такі положення, як «тіло має вагу»,  «лід є холодним»,  «камінь 

є твердим» і т. ін., і завданням природознавця є доведення складних наукових 

положень до елементарних, безпосередньо очевидних. На думку вченого, «коли 

фізик стверджує,  що на сонці є натрій, він повинен був це довести, привівши своє 

твердження до безпосередньо очевидних положень, і будь-який вчений повинен 

вчиняти так, як у даному випадку вчинив природознавець, але якщо б завтра 

людство почало сумніватись у цих безпосередньо очевидних даних, то наука про 

природу  відразу ж повинна була б припинити своє існування» [552, с. 114]. 

Знаний вітчизняними психологами британський вчений Джон Стюарт Мілль 

(1806–1873) вважав, що всі речі, які може пізнати людина, відносяться до одного 

або іншого класу, або серед таких, що надані із самого початку, або серед 

висновків, які можуть бути зроблені з них. Виходить, якщо природознавець, наука 

якого заснована на непорушних підставах, повинен виходити з безпосередньо 

очевидних положень, то чому ж психологу, вважає Г. І. Челпанов, не 

користуватись тими ж логічними прийомами й не стверджувати, що до психічних 

явищ категорії протяжності не застосовуються. «Я користуюсь тими ж логічними 

підставами, котрими користується натураліст» [ 552, с. 114]. 

Отже, заперечуючи твердження матеріалістів, що думки та все психічне є 

лише рухом речовини, Г. І. Челпанов вважає неприпустимим думати, що коли 

людина щось уявляє, у мозку відбувається визначений рух частинок мозку, що ці 

рухи та думка є одним і тим самим. Вважати, що рух і є саме уявлення, відмічає 

професор,  буде помилковим. Лише можна сказати, зауважує професор, що коли є 

визначений рух, то є і відповідна думка, і, навпаки, коли є думка, то є і рух, а 

замінити одне одним не можна, тобто сказати, що «думка є рухом речовини» або  

«рух речовини є думка» не видається правомірним. 
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3.2. Органічна основа психічного  у розумінні І. О. Сікорського 

 

У філософській психології на рубежі ХІХ–ХХ ст. трансформація поглядів на 

психіку та розвиток психіки людини розгорталася навколо особливостей 

взаємозв’язку психічного та фізичного [312]. 

З виникненням і прийняттям науковою спільнотою еволюційної гіпотези 

психіка тварин стає одним з обов’язкових розділів у вивченні психологічної 

науки. Вважалося, що вивчення психіки тварин, більш простої за своєю 

структурою, може сприяти вивченню більш складної за своєю структурою 

психіки людини. 

У вітчизняній філософсько-психологічній думці кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

вважалося, що там, де ще немає психіки та психічних явищ, найбільш простою 

подією в житті є звичайні хімічні та фізичні властивості протоплазми, а вище їх, 

дещо більш складне – геотропізм і геліотропізм, які властиві рослинам і тваринам. 

Геотропізм визначається як здатність органів рослин зростати у визначеному 

напрямі по відношенню до центра землі, а геліотропізм означає здатність рослин 

приймати визначене положення під впливом сонця. В основі явища лежить не 

будь-яка участь нервової системи, а більш прості фізіологічні явища.                       

І. О. Сікорський (1842–1919) надає цьому наступне пояснення: «Наприклад, 

збільшення грудки снігу в міру руху вниз або подібно розповсюдженню процесу 

скорочення в м’язовому волокні, якщо цей процес розпочався в будь-якій точці 

волокна» [479, c. 18].  

З появою в тілі тварини нервової тканини виникають рефлекторні акти. 

Рефлекс І. О. Сікорський розуміє як «завжди готовий до дії машиноподібний акт, 

аналогічний, наприклад, електричному дзвінку, котрий безперервно дзвонить, як 

тільки натисканням кнопки замикається струм» [479, с. 18]. Професор також 

називає рефлекс «найулюбленішим апаратом живої природи: рефлекторні 

пристосування тисячами розкидані в живому тілі й легко, швидко й з точністю 

приводяться в дію подразненням, як, наприклад, повіка блимає або рефлекторно 

заплющується, щойно дрібний предмет торкається ока або вій»  [479, с. 18–19]. 
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Взагалі безліч загальновідомих актів носять характер рефлексів, наприклад, 

ковтання, чихання тощо. Менш розповсюдженими, але мають важливе значення 

автоматичні акти, тобто рухи, що викликані безпосереднім подразненням 

нервової клітини, наприклад, нестачею в клітині твердої, рідкої або газоподібної 

їжі (голод, спрага, задуха тощо). Інстинкт, складений із серії автоматичних і 

рефлекторних подразнень, визнається набагато складнішим і різноманітнішим, 

ніж рефлекс. Але найвищим визнається психічний акт. Якщо між чуттєвою та 

рухливими нервовими клітинами буде знаходитись клітина, у якій зберігаються 

враження (клітина пам’яті), і рефлекторне збудження пройде через чуттєву 

клітину та клітину пам’яті, тоді кінцевий ефект руху буде залежати не лише від 

подразнення в дану хвилину (сприймання), але й від тих спогадів, які при цьому 

будуть викликані. І це найпростіше поєднання вражень, що мають місце в 

теперішньому із враженнями, що були в минулому, становить сутність 

психічного акту: він надає можливості приєднувати до даного сприймання – 

враження минулого часу і тим розширює сам життєвий досвід. Отже, тропізми, 

рефлекси, інстинкти, сприймання та спогади, сплітаючись між собою, 

становлять складний орган психічного життя, у якому фізичне, фізіологічне та 

психічне об’єднано для цілей життя. 

Задля простеження головних етапів розвитку психіки І. О. Сікорський 

пропонує зосередитись лише на тих тваринах, у яких уже значним чином 

виражені різні варіанти психічної моделі [339]. Розпочинає вчений свій дискурс з 

черв’яка.  

Люди відносяться до черв’яка, зауважує професор, як до істоти, що стоїть на 

досить низькому ступені розумового розвитку. Черв’яки не можуть захищати своє 

життя, не розуміють небезпеки та не рятуються від неї. Причину цього явища 

представник київської школи філософської психології вбачає в тому, що черв’яки 

не мають інших органів чуття, окрім дотику. «Черв’як лише на дотик відчуває 

зовнішній світ і приходить у живий рух лише тоді, коли що-небудь торкається 

його шкіри безпосередньо. Не володіючи ні оком, ні вухом, черв’як абсолютно 

позбавлений засобів відчувати зовнішній світ здалеку й розуміти наближення 
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небезпеки» [479, с. 20]. Із цього випливає, що черв’як може бути легко спійманий, 

тоді як мураха й метелик рятуються втечею та не даються в руки. Натомість 

мурахи мають п’ять органів чуття, але використовують лише нюх. Мурасі 

доступні всі ті зовнішні впливи, котрі сприймаються й вищими тваринами. Своєю 

невтомною діяльністю мураха привертає особливу увагу людини. На увагу 

заслуговують, вважає І. О. Сікорський, і незвичні інстинкти, котрі виробила 

мураха по відношенню до влаштування житла та організації суспільного життя. 

Між комахами мураха має найбільший мозок по відношенню з величиною свого 

тіла: «Мураха заслужено отримала назву «психічного атому», оскільки в неї 

вперше зустрічаємо душу з усіма її головними властивостями, тобто п’ятьма 

органами відчуття, складними інстинктами, одним почуттям (гнівом) і 

надзвичайно рухливою діяльністю, що ґрунтується на колосальному перевтіленні 

потенційної енергії в кінетичну, яка в таких розмірах, у тваринному царстві, 

уперше з’являється в мурахи» [479, с. 21]. Зокрема, представник київської  школи 

філософської психології наводить дані спостережень над способом життя та 

психічними якостями мурахи англійського вченого Джона Леббока (1834–1913), 

які показали, що мураха має коротку пам’ять, яка триває не більше декількох днів, 

після чого вона забуває те, про що дізналася. Саме в цьому, стверджує Іван 

Олексійович, і криється причина крайньої обмеженості індивідуального 

психічного розвитку мурахи та інших тварин, які мають короткотривалу 

пам’ять. Володіючи пам’яттю органами чуттів, мураха фактично користується 

майже лише одним нюхом, який відіграє в неї первинну роль: нюхом мураха 

визначає шлях, відшукує їжу, розшукує лялечки. Мурахи не знають один одного 

особисто, оскільки особисте знайомство засноване головним чином на зорових 

враженнях, а ці враження є слабкими в мурах, а мешканців свого гнізда 

відрізняють за запахом від «чужаків». Мураха має почуття гніву до чужих і 

співчуття до своїх. Натомість бджоли, які також мають усі органи чуття, 

використовують не лише нюх, але й зір, однак не знають один одного особисто й 

відрізняють своїх від чужих за допомогою теж нюху. При перельотах, 

пересуваннях бджола користується зором, зоровими уявленнями та зоровою 
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пам’яттю. Вона помічає деякі кущі, квіти, дерева й за ними запам’ятовує шлях до 

вулика й назад. «Але вона користується також і так званим «чуттям напряму», 

тобто пам’яттю переміщень від вихідної точки, і в разі віднесення з вулика 

бджоли, якщо їх випустити з різних пунктів подалі від вулика, повертаються 

кожна по прямій лінії до вулика. Ця здібність правильно орієнтуватись властива 

всім взагалі тваринам, навіть нижчим [479, с. 22]. При цьому, зазначає професор, 

обмеженість розуму бджоли, як і розуму мурахи, з’ясовується з того факту, що 

бджолі недоступна здібність особистого знайомства зі своїми бджолами по 

вулику, існує лише сумарне розрізнення своїх від чужих, що керується нюховим 

відчуттям. Наприклад, якщо бджолу позбавити нюху, зауважує вчений, окурити 

димом або обприскати будь-якою іншою ароматною речовиною, бджола втратить 

нюх на декілька годин або днів, і тоді уможливлюється поєднання двох роїв, без 

ризику викликати між ними зіткнення, а через декілька днів вони вже будуть 

вважати себе «своїми». 

Про значний розумовий розвиток риб свідчить той факт, що рибу можна 

навчати, надаючи їй уроки вражень, наприклад, під звук закликати до корму.  У 

цьому випадку звук від поживи та їжа зв’язуються в розумі риби в один загальний 

ланцюг пам’яті, і перший член цього ланцюгу як сигнал викликає подальший ряд, 

тобто уявлення про їжу, про місце видачі їжі та про напрям руху до їжі. «У 

привчанні риби припливати за їжею по звуку ми зустрічаємося з новим душевним 

явищем – індивідуального психічного досвіду та розвитку. Це явище в таких 

розмірах із такою виразністю вперше зустрічається у тваринному царстві – у класі 

риб» [479, с. 23]. Уможливлюється це явище, на думку  І. О. Сікорського, завдяки 

існуванні в риб зачатків великого мозку – спеціального органу психічних 

функцій, що допускає індивідуальний досвід і розвиток. 

Згідно з поглядами І. О. Сікорського, у птахів наявні всі органи чуття, і в 

зачатку – все, що властиве людині. Зокрема, пам’ять у них має характеристики 

довготривалої (до трьох років). І цей факт професор визнає як значний крок у 

психічному розвитку, оскільки одним цим забезпечується можливість 
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накопичувати особистий досвід і таким чином розширювати та прискорювати хід 

індивідуального розвитку. 

Професор стверджує, що у птахів розвинені естетичні та моральні почуття, що 

надає птахам величезний поштовх у справі розумового процесу: «Естетичне 

почуття птахів позначається в тому,  що вони люблять кольори, милуються ними, 

цінують один одного; крім того, вони також люблять спів» [479, с. 23].                   

І. О. Сікорський переконаний, що розвиток естетичного почуття є 

найважливішою біологічною подією в ході еволюції тваринного світу. Естетичне 

почуття не лише визначає собою подальший прогрес, але й слугує вагомим 

показником удосконалення тілесної організації. Естетичне почуття вказує на 

існування надлишків фізіологічної енергії, яка витрачається не лише на зовнішню 

роботу, а й на вдосконалення духовної організації, а завдяки розвитку морального 

почуття у птахів з’являється міцне сімейне життя. 

Ссавці вже мають здатність пам’ятати отримані враження й не забувати їх 

протягом усього свого життя. Тривалість життя слона є достатньо значною з-

поміж інших ссавців. За сприятливих умов слон доживає до 70 років. Слон має 

довготривалу та точну пам’ять; впізнає людину, як свого вожака навіть через 

десятки років. Професор зазначає, що «подібно до биків слон володіє вищими 

почуттями. Слон може помститись у разі його роздратування несправедливістю. 

Але він буває і великодушним, що вперше з’являється у світі тварин. У слона 

вперше зустрічаємо справжню любов: слон іде в неволю за полоненими 

дитинчатами, чого не роблять інші тварини, навіть мавпи, ставлячи особисте 

благо вище від альтруїзму» [479, с. 24]. Дані спостережень над слонами доводять, 

що в них є розвиненими терпіння й покірливість, за своїми ніжними чуттями слон 

наближається до собаки, а за розумом – до мавп.   

І. О. Сікорський наводить дані про те, що собака посідає майже перше місце в 

класифікації тварин по відношенню щодо розвитку вищих почуттів. Її вірність 

хазяїну ставиться людьми в приклад. Собака має почуття винуватості, але в неї 

не має почуття сорому. Проте почуття винуватості є передвісником сорому, тож у 
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цьому відношенні собака перевершує майже всіх тварин. Собака – єдина тварина, 

котру людина наблизила до себе як друга. 

Маючи мозок, що дорівнює третій частині людського мозку або вазі мозку 

новонародженої дитини, відмічає І. О. Сікорський, мавпа все своє життя 

залишається, з точки зору людини, дитям недоумком, незважаючи на часом 

блискавичні розумові прояви. Мавпа відрізняється особливою цікавістю та 

копіюванням. Почуття в мавп, особливо почуття симпатії розвинене дуже тонко 

та знаходить свій прояв у турботі та любові до своїх дітей. Сила почуттів у мавпи, 

що страждає, є достатньо значною. Найбільш сильною стороною психіки мавп      

І. О. Сікорський називає розум, а слабкою вважає волю, оскільки  мавпа не може 

приборкати себе; поведінка мавп є дуже активною, веселою, рухливою й не 

характеризується тією стриманістю, котра необхідна для психічного розвитку. 

Перше, що зауважує професор, переходячи до описання особливостей 

розвитку психіки людини, – це розмір мозку: він є найбільшим у порівнянні з 

усіма тваринами та різко відрізняється від них своїми психічними якостями. І 

хоча ця різниця між психікою людини та тварини очевидна, зауважує                     

І. О. Сікорський, вона не була на той час науково сформульована, і тому психіка 

тварин то занадто переоцінювалась, то ставилась на занадто низький рівень. 

Сутність цієї різниці професор показує на прикладі: «Павук тонко й дуже 

правильно будує свою павутинну сітку, і здається, що із цією досвідченістю легко 

йти і далі в системі побудов. Або соловей: він так художньо співає, що й людина 

захоплюється його співом. Собака проявляє вищі якості, такі як, наприклад, 

вірність до смерті, обов’язок, прихильність, чого, здавалося б, достатньо для 

подальшого значного вдосконалення. Утім дійсність показує абсолютно інше: 

павук нічого не може зробити, окрім своєї традиційної сітки, соловей не може 

більше нічого заспівати, окрім єдиної своєї арії, і, наостанок, собака, проявляючи 

вищі почуття, позбавлена водночас почуття сорому, не має навіть зародків цього 

почуття, і людина не безпідставно називає цинізмом (за іменем собаки) прояви 

найтяжчих видів безсоромності в представників людського роду» [479, с. 25]. 

Натомість у людини немає такої психічної вузькості, переконаний                          
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І. О. Сікорський: «вивчивши одну пісню, може вивчити та заспівати з десяток і 

сотню інших пісень; вміючи сплести одну сітку, може сплести й безліч інших 

сіток; володіючи одним почуттям – не позбавлена інших» [479, с 25]. Сутність 

цієї глибокої відмінності двох психологій – психології людини та психології 

тварини професор вбачає в тому, що тварини мають не психіку, а окремі її 

елементи. «Душа тварин – це художній музичний ящик, котрий може зіграти 

лише одну арію, якщо його завести – надати поштовх ззовні. Душа людини 

побудована на кшталт музикального ящика з безкінечно великою кількістю 

регістрів, причому із широкою можливістю шляхом різних перебудов варіювати 

регістри й отримувати численну кількість п’єс, витончених робіт, небачених 

тонких комбінацій» [479, с 25]. У випадках недорозвиненості розумових 

здібностей у людини, наприклад, в ідіота, констатує вчений, психічний образ 

нагадує собою особливості психіки тварини, наприклад, існують так звані ідіоти-

генії, котрі здатні художньо намалювати пташку або лише головку пташки, але 

далі цього не можуть зробити ані кроку. Психіка тварин є сильною лише в межах 

інстинкту (їжа, сон, самозахист), де збудливість чуттєвих і рухливих апаратів 

майже така велика, як і в людини, і де сприймання вражень та їх розпізнавання 

відбуваються швидко, чітко, і так само швидко й точно слідує рухлива реакція; 

але за межами інстинктів нервова система залишається майже нерозвиненою. 

Згідно з І. О. Сікорським, у людини всі відділи нервової системи, як ті, що 

входять у ланцюг інстинктів, так і ті, що не входять, розвинені однаково 

достатньо й досконало. Довготривала пам’ять (на все життя), тонкий рухливий 

асоціативний механізм, усі види чуття являють собою принцип людської психіки. 

На думку представника київської школи філософської психології, «якщо відібрати 

в людини сором або будь-яке інше почуття, вона перетвориться в морального 

ідіота – у тварину. І лише повнота та розвиток усіх сторін і всіх відділів психіки 

забезпечують її людяність» [479, с. 26]. 

Представник київської школи філософської психології І. О. Сікорський був 

переконаний, що найскладнішому складу психічних явищ відповідає і складність 

їх субстратів. Субстратом психічного життя є нервова система та головний мозок, 
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але, констатує професор, так вважалося не завжди [339]. Філософи та лікарі 

класичної давнини вважали, констатує вчений, що центром душевних явищ є то 

мозок, то серце, то черевна порожнина. Фактично до кінця ХVIII ст. 

природознавство та медицина були знайомі лише з грубою анатомією мозку, а 

специфічна анатомія та фізіологія мозку були вкрай слабо розвинені. Що 

стосується фізіологічної психології, то її взагалі не існувало.  

На думку І. О. Сікорського поштовхом до вивчення мозку на початку  ХІХ ст. 

стали дві причини: перша – зацікавленість вченими фізіогномічними та 

френологічними спостереженнями, друга – успіхи порівняльної анатомії. «Під 

впливом обох причин встановилася думка щодо існування паралелізму між 

будовою мозку та складністю психічних явищ. У цей час блискучі експерименти 

французького фізіолога Марі-Жан-П’єра Флуранса (1794–1867) над мозком 

тварин надали перші експериментальні вказівки на маловідому до того часу сферу 

факторів. Патологічні дослідження Жана Крювельє (1791–1874) сприяли 

роз’ясненню клінічних факторів, що стосувалися головного мозку (параліч, 

анестезія тощо). Незабаром після цього, а власне близько початку другої 

половини ХІХ ст., відкривається епоха всезагального дослідження нервової 

системи і, зокрема, мозку» [477,  с. 102].  

Саме із другої половини ХІХ ст., зазначає професор, починають з’являтися 

порівняльно-анатомічні дані щодо вивчення мозку людини, зокрема, результати 

досліджень австрійського психіатра Теодора Германа Мейнерта (1833–1892), який  

звертає особливу увагу на тих тварин, котрі відрізняються будь-якими нервово-

психічними особливостями, наприклад, на мозок птиці та її еквілібристику під час 

польоту, на мозок слона та його тонкість дотику, на мозок крота з його 

рудиментарним зором. Визначивши особливості мозку кожної із цих тварин, 

Мейнерт зробив перші точні висновки про значення різних частин центральної 

нервової системи та накреслив першу знамениту схему будови й проявів роботи 

мозку, котра стала вихідною точкою для подальших наукових досліджень. 

Нервову систему І. О. Сікорський розглядає як спеціальний орган для 

сприймання впливів зовнішнього світу, визнаючи  здійснення її розвитку шляхом 
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тривалих і складних змін та вдосконалень.  Професор погоджується з думкою про 

те, що всі явища життя відбуваються в силу загальної еволюції в природі, і сам 

розвиток нервової системи, як і поступове її високе вдосконалення, були 

наслідком та окремим випадком тієї ж загальної еволюції. Знання найголовніших 

фаз цього розвитку має суттєве значення для психології, зокрема, для розуміння 

психіки та її розвитку. Цей шлях розвитку, стверджує вчений, не зникає 

безслідно, а залишається вкарбованим філогенетично в сучасних живих формах: 

його можна прослідкувати, вивчаючи будову нервової системи у тварин, 

починаючи від нижчих форм і закінчуючи вищими; також  цей шлях розвитку  

відкарбований в онтогенетичному розвитку людської дитини, його можна 

вивчити, слідуючи крок за кроком за розвитком зародку й потім спостерігаючи 

життя немовляти. 

У нижчих тварин, констатує представник київської школи філософської 

психології, котрі ще не мають нервової системи, кожна клітина їх організму не 

лише виконує свої звичайні функції живлення та розмноження, але також 

призначена й для сприймання впливів зовнішнього світу (хімічних, термічних, 

механічних, світлових тощо). «Але досить швидко серед анатомічно однорідних 

клітин настає функціональне відособлення, котре полягає в тім, що клітинки, які 

розташовані на периферії всієї групи та більш схильні до зовнішніх впливів, ніж 

центральні, починають виявляти властивості нервових клітинок, тобто посилену 

чуйність на враження зовнішнього світу. Така зміна властивостей їх протоплазми 

є наслідком великої кількості впливів, поштовхів або зарядів, що отримуються 

цими клітинками ззовні, завдяки їх відкритому положенню та безпосередньому 

зіткненню із зовнішнім середовищем» [479, с. 27]. Отже, зовнішні впливі 

становлять причину та головну умову диференціювання звичайних клітин у 

нервову тканину. Відповідно, просте зіткнення зовнішнього світу із чуттєво 

змінною протоплазмою дає умови для надзвичайно складної еволюції, що 

перетворює елементарну протоплазму в більш чуттєву та високу тканину, 

спеціально рухливу й тому найбільш придатну до сприймання зовнішніх 

поштовхів і впливів. Найважливіша особливість нервових клітин на думку 
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вченого полягає в тім, що надлишок живильного матеріалу є джерелом посиленої 

чуттєвості або збудженості клітини, що є абсолютно природньо, оскільки у 

живильному матеріалі, стверджує Іван Олексійович, міститься потенційна енергія. 

При цьому клітина так само є чуттєвою й до нестачі живильного матеріалу, а 

особливо до накопичення продуктів обміну. Нестача живлення або шкідливий 

вплив на клітину, зазначає вчений, призводять її в стан найбільш сильного 

збудження [618]. 

Згідно уявлень вченого, подальша фаза еволюції полягає в тім, що 

протоплазма, що відокремилась в окрему нервову клітину, винаходить особливу 

форму диференціювання, яка виражається в тім, що одна частина клітини 

виявляється чуттєвою до подразнень, а на другому, протилежному кінці 

помічається протоплазматичний рух, що настає після подразнення чуттєвих 

поверхонь. Такі клітини відомі під назвою нервово-м’язових. «Звідси вже один 

крок до утворення спеціальних нервових клітин із привхідним чуттєвим 

волокном, тілом або корпусом клітини та з відвідним волокном» [479,  с. 28]. 

Згідно з І. О. Сікорським подальший розвиток нервової системи здійснювався 

таким чином, що відбувалося збільшення кількості всіх елементів тканини, тобто 

нервових клітин, їх чуттєвих (диференціюються в органах чуття) і рухливих 

відростків (диференціюються в м’язову тканину). Нервові клітини, що 

збираються, групуються в скупчення, називаються нервовими вузлами. Вузли 

являють собою простіші центри, котрі керують окремими дільницями тіла, 

незалежно від інших ділянок. Подальший розвиток нервової системи полягав в 

утворенні метамірних нервових вузлів, що відіграють роль центрів для всього 

організму: вони об’єднують роботу простіших центрів [618].  

Розвинений головний мозок складається з безлічі полів, усіяних нервовими 

клітинами, до яких підходять незчисленні шляхи, що ведуть із зовнішнього світу 

та назад у зовнішній. Увесь цей ззовні простий апарат, визнає І. О. Сікорський, 

своїм виглядом нагадує як би зім’яту гальванічну батарею, складену з 

незчисленної кількості окремих елементів. І саме об’єднання нервових центрів 

між собою, переконаний представник київської школи філософської психології, 
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надало одну всезагальну нервову масу – мозок. Вивчення мозку завжди викликало 

великі труднощі для розуміння й залежало від складності будови самого мозку. 

Професор зазначає, що «будову мозку можна порівнювати з будівництвом 

старовинного будинку, котрий піддавався різним перебудовам і надбудовам. Але 

план мозку не дуже важко зрозуміти, якщо прослідкувати його побудову у 

висхідному ряді тварин, починаючи від нижчих форм і до вищих» [479,  с. 30–31]. 

І. О. Сікорський тримається думки, що тваринний світ у своєму розвитку 

пройшов чотири періоди. У першому періоді тварини мають нервові клітини, але 

позбавлені нервових центрів. Саме тому вони не мають психічних здібностей і 

ведуть лише фізіологічне існування. Але поява першого нервового вузла, що 

об’єднав у собі керування найважливішими функціями, котрі необхідні для життя, 

привело до появи первісного мозку. Залишок цього мозку зберігається в 

сучасному продовгуватому мозку тварин і людини. Тут закладені центри, що 

управляють диханням, кровообігом, ковтанням та іншими важливими функціями 

життя, але тут ще не має органів чуття. У другому періоді вже відбувся розвиток 

органів чуття. Також у цьому періоді відбулася прибудова або надбудова мозку, 

тобто з’являється середній мозок. Середній мозок слугує для сприймання вражень 

від зовнішнього світу через органи зору, слуху, нюху та ін. У цьому відділі 

знаходиться інформація про досвід прадавньої людини  або інстинкти тварин. 

У третьому періоді відбулось утворення психічного органу. Він виникає як 

надбудова до середнього мозку й має назву передній або великий мозок. Ця 

надбудова є лише незначною надбавкою в мозку амфібій, птахів; у ссавців 

приймає більші розміри, що перевищує собою середній мозок. Великий мозок є 

спеціальним психічним органом, для якого характерна надзвичайна чуттєвість і 

здатність до запам’ятовування. Передній мозок як психічний орган слугує 

знаряддям індивідуального досвіду та власного вдосконалення.  

Психічний орган (передній мозок) у четвертому періоді досягає великих 

розмірів, причому збільшення відбулося головним чином за рахунок тієї частини 

цього органу, котра призначена для вищої психічної діяльності (асоціацій). Таким 

чином, мозок, розпочавшись первісною ділянкою в нижчих тварин, нарощувався 
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спереду й надав спочатку середній мозок – орган інстинктів, а потім передній 

мозок – орган особистого духовного розвитку та досвіду. Зокрема, явища, що 

характеризують кожний з описаних періодів, на думку І. О. Сікорського, 

полягають у такому: 

Перший період: а) із звичайних клітин утворюється нервова клітина, яка є 

спеціально пристосованою до сприймання впливів зовнішнього світу; б) впливи 

клітинами сприймаються злито, одна й та сама клітина слугувала для сприймання 

і світла, і звука тощо. 

Другий період: а) утворюються спеціальні органи чуття (око, вухо, ніс та ін.) 

для диференційованого сприймання різних вражень (світлових, звукових, 

дотикових та ін.); б) паралельно розвитку органів чуття та їх диференціації 

відбувається й відповідний розвиток і диференціювання центральних нервових 

апаратів і пов’язаних із ними діяльностей: злите, сумарне відчування тварини 

поступово перетворюється в дотикове, зорове, слухове, нюхове та смакове 

відчування, у міру того, як периферичні органи анатомічно виникали та 

диференціювались; в) змінюється суттєво психічний стан тварини, вона перестає 

бути творінням, яке щось відчуває, а стає істотою, яка бачить, чує тощо. 

Третій період: а) виникає психічний орган; б) з появою психічного органу 

встановлюється можливість більш швидкого розумового розвитку, що 

ґрунтується на особистому досвіді; в) психічний орган є першим спеціальним 

місцем, де могла накопичуватися невитрачена енергія, що залишалась як слід або 

органічний залишок того процесу, котрий проходив по нервових шляхах і змінив 

й удосконалив ці шляхи. 

Четвертий період: а) значний розвиток психічного органу зі значною 

можливістю індивідуального психічного розвитку; б) удосконалюється робота 

нервових центрів; в) стає можливим процес самовдосконалення;                               

г) уможливлюється активне використання досвіду, попередньої інформації задля 

здійснення вищої психічної діяльності. 

На підтримку важливості величини мозку, його ваги й від цього ролі в 

психічному розвитку І. О. Сікорський наводить такий приклад: «…суб’єкт, 52–х 
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років був ідіотом від народження, проживав тривалий час у губернській лікарні 

для душевнохворих у Воронежі, де й помер від запалення легень. У нього була 

маленька голова, грубі риси обличчя та величезні вуха. Голова була покрита 

товстими складками шкіри, нібито ця шкіра була підготовлена для черепа більшої 

величини. Вага мозку в цього злощасного суб’єкта була 369 грам,  тобто меншою, 

ніж вага мозку горили, і навіть меншою, ніж у новонародженої дитини. 

Відношення ваги мозку до ваги тіла було в нього як 1:250 замість нормального, як 

1:50. Мовлення складалось з окремих членороздільних звуків, як у малолітніх 

дітей, він міг вимовляти лише прості слова. Його хода була повільною та 

незграбною, інші рухи були важкі та незручні. Він не вмів лягти на ліжко, його 

необхідно було вкладати; щелепи дуже розвинені, тоді як голова є дуже 

невеликою; можна сказати, що при сильному розвитку жувальної частини слабо 

розвинена мисленнєва частина голови» [479, с. 34–35]. Наведений випадок, 

стверджує вчений, може слугувати певним підтвердженням щодо взаємозв’язку 

між тілесною організацією, фізіологічними функціями та психічними 

здібностями. 

Мікроскопічні дані мозку на рубежі ХІХ–ХХ ст. вже були представлені в 

науковій літературі. І. О. Сікорським наводяться дані щодо кількості нервових 

клітин у мозку людини, їх кількість становить 9.200.000.000, а довжина провідних 

шляхів простягається до 40 000 кілометрів. Нервові клітини, зазначає представник 

київської школи філософської психології,  являють безліч відмінностей у своєму 

морфологічному складі та будові, безліч перехідних форм; тож безкінечній 

різноманітності функцій відповідає різноманіття складу та будова клітин. На межі 

центрів розташовані клітини, що мають перехідну форму та перехідну функцію. 

Об’єднуючись між собою анатомічно, нервові клітини сумують і свою 

фізіологічну дію. Таке сумування роботи професор називає асоціацією роботи (за 

аналогією із психологічною термінологією) [477]. 

І. О. Сікорський цілковито погоджується із твердженням щодо суттєвої 

відмінності навіть морфологічної нервової клітини людини від нервових клітин 

тварин. Клітини людини мають більше дендритів і вони є довшими, ніж клітини 
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тварин, і їхня кількість збільшується з віком. «Безперечно,  що кількістю 

дендритів вимірюється здатність клітини до варіацій її роботи, або, інакше 

кажучи, кількістю її найтонших волокон вирішується питання про число 

можливих асоціацій або відношень, що доступні клітинам» [479, с. 37]. Отже, 

мозок тварин поступається у своїй будові мозку людини;  головна відмінність 

нервових клітин тварин від клітин людини полягає у відносно меншій кількості 

дендритів і волокон: мозок тварини поступається людському не стільки своїми 

розмірами, скільки елементарністю своєї будови. Цей суттєво важливий факт, на 

думку І. О. Сікорського, може слугувати задля пояснення факту однакової 

розумової обдарованості в людей, що мають неоднаковий об’єм і вагу мозку: 

перевага більшої маси мозку в одному випадку компенсується вищою 

організацією його в іншому. Тому, вважає вчений, величина мозку може бути 

розглянута як спадкова анатомічна особливість, яка за відсутності вправ може 

залишитись недорозвиненою. 

Головний мозок як орган психіки людини являє собою надзвичайно складну й 

унікальну побудову з безліччю комбінацій його роботи. На думку Івана 

Олексійовича, «у головному мозку, як в англійській конструкції, зосереджені 

установи різних видів, різних епох, найновіші й найстаріші, але все так добре 

узгоджене, добре скоординоване, тонко пристосоване одне до одного, що в 

кінцевому підсумку все в цьому складному хазяйстві йде плавно, без поломки, без 

тертя, і життя організму залишається вільним, цільним і психічно економним: 

жоден атом нервової сили не втрачений марно, і цим цілковито забезпечується 

життя та прогрес» [479, с. 39]. 

І. О. Сікорський наводить наступний поділ мозку на частини: 1) довгастий 

мозок, 2) середній мозок, 3) мозочок, 4) великий мозок і 5) спинний мозок. 

Відносно значення для життя кожної з названих частин з’ясованим для вченого є 

факт, що  і головний, і спинний, і частково середній мозок можуть бути 

відсутніми або заблокованими, а життя при цьому продовжуватись. Підґрунтям 

для цього слугують експерименти, проведені Страсбурзьким професором 

Фрідріхом Леопольдом Гольцем (1834–1902). Найважливішим органом для життя 
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визнається довгастий мозок, оскільки в ньому зосереджені центри найголовніших 

життєвих функцій: дихання й ковтання, почуття голоду та спраги (приймання 

живильних речовин), задухи, чихання, кашлю, блювання (видалення шкідливих 

речовин). Із втратою півкуль головного мозку втрачаються всі дані особистого 

досвіду. Мозочок відіграє службову роль як знаряддя автоматичної еквілібрації 

тіла. 

Вагоме значення І. О. Сікорський надає відкриттю кортикальних або коркових 

локалізацій. Дані, що сюди відносяться, стосуються розподілу різних функцій у 

корі головного мозку. Кора головного мозку має товщину 3–5 міліметрів, вкриває 

поверхню мозку та має різко сірий колір; біла речовина мозку складається із 

провідників, а сіра – із нервових клітин; білої речовини набагато більше, ніж 

сірої; нитками білої речовини пов’язані найрізноманітнішим чином частини тіла, 

а також окремі клітини, що розташовані близько й віддалено; пов’язані одні 

центри з іншими, органи чуття зі своїми центрами, і, наостанок, багато центрів 

пов’язані з периферичними частинами – м’язами та іншими функціональними 

органами. Особливо численними професор називає міжцентральні провідникові 

волокна, що поєднують окремі частини мозку між собою для сумісної роботи; ці 

волокна називають транскортикальними нитками, або шляхами, тому що вони 

йдуть транзитом через кору для цілей прямого повідомлення важливих частин, що 

лежать віддалено. Важливість будь-якого роду поєднань різних центрів і частинок 

мозку краще з’ясовується з того факту, що втрата провідності одразу позбавляє 

людину пам’яті, логіки, здібності до утворення асоціацій, а також руйнуються 

основи мислення. Всіма провідними шляхами постійним потоком проходять 

імпульси, і між ними найбільш численними є транскортикальні токи. «Навіть і 

саме явище асоціацій є, без сумніву, – пише І. О. Сікорський,  – вираженням 

фізіологічного процесу пересування нервової хвилі анатомічними шляхами від 

пункту до пункту з дотриманням усіх умов простору та часу. І це випливає з тієї 

обставини, що асоціація – не будь-який раптовий безтілесний духовний акт, а є 

процесом, котрий вимагає визначеного часу та слідує шляхами анатомічних 

локалізацій: руйнування провідних шляхів може порушити хід одних асоціацій, 
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не зачіпаючи інших, у чіткій відповідності до локалізацій у мозку. Сама ж зміна 

асоціацій, зникнення одних актів, поява на сцені інших, як на чарівній стрічці 

кінематографу, наочно доводить, що мислення, за своєю суттю, – це течія, хід, 

зміна, пересування хвилі від  точки до точки» [479,  с. 42–43]. 

Згідно з поглядами професора головний мозок бере участь у проявах нижчої 

та вищої психічної діяльності. Нижча, тобто елементарна психічна діяльність 

проявляється в механічних, шаблонних діях, за які відповідає середній мозок, і є 

інстинктивною. Наприклад, реакція на яскраве світло, на раптовий звук тощо. 

Вища психічна діяльність, зауважує І. О. Сікорський, «включає свідомі акти, які є 

обдумані, конкретні, мають безліч варіантів і локалізуються в корі головного 

мозку – органі вищих або духовних діяльностей» [479, с. 43].  

Щодо диференціації центрів кори головного мозку І. О. Сікорським  

зазначено, що центри органів чуття та сприймання становлять загальну категорію, 

де відбувається сприймання зовнішнього світу. Сюди відносяться центри дотику, 

зору, слуху, нюху та смаку. Загальна особливість усіх чуттєвих центрів полягає в 

тім, констатує І. О. Сікорський,  що вони пов’язані з органами чуття: усі провідні 

шляхи органів чуття ведуть не прямо від своїх органів до відповідних коркових 

центрів, а заходять у середній мозок. І цей проміжний пункт з його складовими 

елементами у віддалений біологічний час, коли ще не утворився великий 

(передній) мозок, був кінцевою станцією для зовнішніх органів чуття, а в 

теперішній час він втратив частину свого значення й слугує, за переконаннями 

вченого,  головним чином для руху як самого органу чуття, так і всього тіла в бік 

враження, тобто для реакцій руху за вимогою того або іншого органу чуття. Після 

входження в середній мозок провідні шляхи ведуть далі в кору великого мозку до 

певної частини, яка відповідає за сприймання [479]. 

Для І. О. Сікорського вищі нервові центри, центри духовної діяльності та 

асоціативні центри є центрами свідомості та волі. Анатомічну особливість цих 

центрів становить та обставина, зазначає професор, що вони абсолютно ізольовані 

від зовнішнього світу та не пов’язані з ними анатомічно. «За таких умов у ті 

центри, як свята святих, ніщо не може потрапити із зовнішнього світу. Але 
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оскільки ці центри займають топографічну середину між різними центрами 

сприймання та з ними пов’язані за допомогою провідників, то, очевидно, що їх 

завдання полягає в об’єднанні, говорячи технічною мовою психології – у синтезі 

або в асоціації продуктів сприймання, тобто саме в тому, чим, за переконанням 

усіх психологів, зайнята свідомість» [479, с. 46]. Таким чином, виходить, що вищі 

центри слугують анатомічною територією для свідомості. І. О. Сікорський 

погоджується з думкою німецького невролога та засновника нейроморфології 

Пауля Флексінга (1847–1929),  щодо трьох асоціативних центрів: 1) лобний, або 

малий, 2) потилично-тім’яний, або великий, або задній та 3) середній, і найближче 

завдання асоціативних центрів полягає в об’єднанні та сполученні діяльності 

чуттєвих сфер; крім того, асоціативні центри поєднані між собою, і саме це й 

сприяє для об’єднання їх власної роботи. 

І. О. Сікорським наводяться дослідження щодо  анатомічних та клінічних 

даних П. Флексінга на підставі яких була визначена діяльність кожного з 

асоціативних центрів: 

І. Задній асоціативний центр призначений для перероблення чуттєвих 

вражень, що надходять від органів зору, слуху та нюху. З діяльністю цього центру 

пов’язане пізнання зовнішнього світу – об’єктивне сприймання та розуміння 

зовнішнього світу. 

ІІ. Передній – призначений для перероблення вражень, що надходять від 

власного тіла (шкіра, слизова оболонка, внутрішні органи, м’язи). З діяльністю 

цього центру пов’язана самосвідомість і взагалі суб’єктивність (самопочуття). 

ІІІ. Середній центр призначений для функції мовлення. 

При психічних захворюваннях, констатує І. О. Сікорський, має місце збій у 

роботі двох асоціативних центрів – 1-го та 2-го. При атрофії переднього 

асоціативного центру вражається характер людини та основи її особистості – 

взагалі страждає її «Я». При ураженні заднього асоціативного центру страждає 

здатність до оброблення вражень зовнішнього світу – невпізнання знайомих 

облич і предметів, неможливість орієнтуватися в просторі та впізнавати знайомі 

місця і т. ін. При ізольованому збудженні однієї із чуттєвих зон з’являються 
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галюцинації, але не божевілля. При хворобливому подразненні багатьох чуттєвих 

зон з’являється галюцинаторна сплутаність. Захворювання й атрофія асоціативних 

центрів призводять до втрати пам’яті. Відповідно, пам’ять локалізується, 

головним чином, в асоціативних центрах. Задній асоціативний центр пов’язаний із 

переднім за посередництвом дотикової зони, тобто зони тілесного сприймання. 

Цей зв’язок, вважає І. О. Сікорський, є необхідним для вищих проявів психіки, а 

саме – для довільного або суб’єктивного виклику уявлень. Відповідно до цього 

передній асоціативний центр є органом довільної уваги, а задній – органом 

мимовільної уваги. 

Оскільки свідомість здатна незалежно від синтезу психічних актів їх 

відтворювати, то для професора очевидно, що асоціативні центри слугуватимуть 

водночас і центрами відтворення. І. О. Сікорський цілковито погоджується з 

даними дослідження Пауля Флексінга, що асоціативні центри є спеціальним 

органом пам’яті та відтворення.  

Значний інтерес становить для представника київської школи філософської 

психології і порівняльна оцінка фізіологічної ролі центрів сприймання та центрів 

психічної або асоціативної діяльності. Спостереження над людьми, які отримали  

тяжке недоумство або страждають на фокусне враження мозку, показали, що 

руйнування чуттєвих центрів порушує або знищує лише діяльність сприймання, 

тобто робить людину сліпою, глухою і т. ін., але не позбавляє можливості 

пригадати, розуміти й обмірковувати те, що було побачене, почуте та взагалі 

сприйняте. Захворювання або руйнування асоціативних центрів (наприклад, при 

загальному прогресивному паралічі) руйнує психічне життя, сплутує думки, 

знищує досвід життя людини з усіма її свідченнями та пізнаннями, і позбавляє 

вищих почуттів і навіть здатності розуміти слова. 

 

3.3. Психофізіологічна проблематика у поглядах В. В. Зеньковського 

 

Над вирішенням питання про можливість або неможливість причинного 

зв’язку між матеріальним (тілесним) і нематеріальним (психічним) буттям завзято 
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працює більше чотирьох століть людська думка. Особливостям взаємовідносин 

між психічним і фізичним (душею та тілом або духом і тілом) присвячувалися 

праці психологічного змісту починаючи ще із давніх часів. Проведені нами 

історико-психологічні розвідки в цьому напрямі дозволяють свідчити про 

існування неминущого інтересу до означеної проблематики в усі часи. Взагалі і 

вся психологічна проблематика, як у минулому, так і в наш час, продовжує так 

або інакше обертатися навколо проблеми співвідношення психічного й фізичного 

та їх впливу на протікання розвитку людини як центральної проблеми 

психологічної науки. 

Згідно з поглядами В. В. Зеньковського (1881–1962) психічне життя 

уможливлюється при безперервному зв’язку з тілом. При цьому, незважаючи на 

те, що психофізична проблема досить активно розроблялася протягом усієї історії 

філософії та новітньої філософії, зауважує вчений, вона все ще залишається до 

певної міри вирішеною не до кінця: «За останній час із різних сторін проявилась у 

філософії та психології реакція проти паралелізму, який посів настільки очевидно 

міцне місце у свідомості сучасних мислеників. Але така реакція мала те величезне 

значення, що вона розкрила всю складність і всю невизначеність та корінну 

неясність ідеї паралелізму» [156, с. 371–372]. Тобто, відповідно до теоретико-

методологічного підходу В. В. Зеньковського та його теорії причинної взаємодії 

між фізичним і психічним, усе частіше паралелістичні побудови піддаються 

критиці: «Якщо і не показана досі дійсність взаємодії, не розкритий із достатньою 

ясністю їх конкретний сенс, якщо психофізична загадка залишається досі 

закритою для нас майже непроникним туманом, то зате критична робота, котра 

виконана цією теорією вже настільки в значному розмірі, що триматися на позиції 

паралелізму  при сучасному стані нашої проблеми не лише складно, але я готовий 

сказати, – майже неможливо» [156,  с. 372]. 

Представник київської школи філософської психології стверджував, що 

найважливішою умовою її вирішення є правильна постановка проблеми. Для 

вирішення психофізичної проблеми для В. В. Зеньковського суттєве значення 

становить два моменти – розуміння причинності та закон збереження енергії. 



 

174 
 

Якщо можлива психофізична причинність, тобто якщо можливий «перехід» 

фізичної сили в психічну, то це означає, переконаний В. В. Зеньковський, що 

такий перехід є однаково можливим для обох членів психофізичного зв’язку. Але 

на шляху до такого визнання існує низка складнощів, вважає професор, що 

пов’язана зі своєрідністю як фізичного, так і психічного світу. Проте ці складнощі 

не завадили дослідникам зблизити поняття психічної та фізичної енергії 

(наприклад, на психічну енергію розповсюджується закон збереження енергії). 

Професор був переконаний, що прямий перехід фізичної енергії в психічну при 

виникненні будь-якого психічного процесу неможливий, оскільки психічна 

робота не має просторових якостей механічної, і яка до того ж позбавлена 

своєрідності  психічного буття. Водночас відірвати зміст психічних процесів від 

самого акту, що їм відповідає, – не можна; їх реальна єдність є такою, що мислити 

психічний процес, який не має свого змісту, як мислити зміст, що існує без 

відповідного акту, не має жодної можливості. В. В. Зеньковський вважає, що 

«якщо фізична енергія і «переходить» в психічну, то це можливо лише в тому 

випадку, якщо фізична енергія, перетворюючись у психічну, надходить у 

загальний «резервуар» її, той основний її запас, котрий міститься в суб’єкті 

душевного життя. Лише через суб’єкт, вважає професор, фізична енергія може 

перейти в психічну енергію; говорити ж про перехід фізичної енергії в будь-який 

окремий психічний процес, який є продовженням фізіологічного процесу, ми не 

можемо, оскільки в психічних явищах перед нами виступає в нерозривній і 

непохідній єдності акт та зміст психіки» [156, с. 375–376]. 

В. В. Зеньковський стверджує, що перехід фізичної енергії в психічну (якщо 

він має місце в дійсності) підпорядкований (у кількісному відношенні) 

закономірностям. При цьому, на думку вченого, в психічній сфері спостерігається 

своєрідне явище – закон зростання духовної енергії. Власне, процеси пам’яті, у 

яких містяться переживання людини, віднаходять із повною ясністю те, що 

психічне багатство не зникає із часом, а продовжує бути психічно дійсним поряд 

із надходженням нових переживань. Тому, переконаний представник київської 

школи філософської психології, духовна міць індивідуальності, окрім інших 
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джерел, зростає разом із розвитком психіки завдяки цій унікальній здібності 

людини відстоювати саму себе від влади часу. Закон збереження енергії, котрий 

має своє дійсне значення в межах матеріального світу, не лише порушується в 

сфері психіки, але й віднаходить своє певне відновлення в законі зростання 

духовної енергії. Отже, з вищезазначеного виходить, що принципово цілком 

допустимою визнається вченими наявність причинної взаємодії між духовним і 

матеріальним світом. Закон збереження енергії не лише не заважає цьому, а 

навпаки, при обмеженні його набуває свого справжнього смислу. 

Для В. В. Зеньковського життєві явища надають місце дійству психічного 

фактору, без участі котрого унікальність життя не піддається вирішенню. При 

вивченні психофізичних відносин у вищому організмі між психічним і фізичним 

протиставлення носить лише відносний характер, оскільки психіка виступає як 

комплекс чисто психічно пов’язаних між собою процесів, а тіло є живим 

організмом, котрий у своїх діях є психічно керованим. 

Якщо звернутися до аналізу простіших форм психофізичних відносин, 

зауважує вчений, то в елементарному організмі – клітині – психічному началу 

належить головна роль у життєвому процесі. Основна особливість будь-якого 

організму полягає в тім, зауважує В. В. Зеньковський, що всі процеси, котрі 

відбуваються в ньому, регулюються творчою силою, йому притаманною, завдяки 

чому життя організму, з одного боку, має аутотеличний характер, тобто 

спрямоване саме на себе; а з іншого боку, життя організму є водночас його 

розвитком, тобто виконує ті цілі, котрі стоять перед організмом. Психічне начало 

виконує надзвичайно складну роботу, виявляючи при цьому телеологічну 

функцію психіки. Ті елементарні психічні процеси, котрі мають місце в клітині, 

розвиваються частково незалежно від зовнішнього середовища. Тому, за 

уявленнями представника київської школи філософської психології, сила життя, 

притаманна вже клітині, має своє джерело саме в психіці. Для В. В. Зеньковського 

психіка є тим живим центром, котрий підтримує єдність організму; усі фізико-

хімічні процеси підпорядковані цій здатності психічного, завдяки телеологічній 

природі якої вони набувають свого справжнього сенсу; так створюються органічні 
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процеси, основний зміст котрих полягає в здійсненні завдань, поставлених перед 

організмом, досягнення яких уперше дає місце органічній активності. Із цієї точки 

зору психічному началу належить головне значення в організмі; «сліпі» фізико-

хімічні процеси слугують цілі, яка для них є суттєво далекою, і лише ті межі, 

котрі визначаються основними властивостями матерії, набувають значення 

фактору в органічній активності. За суттю, стверджує В. В. Зеньковський, вона є 

цілковито психічною активністю, котра здійснює свої завдання за посередництва 

підпорядкованих їй фізико-хімічних процесів. Основний зміст органічної 

причинності полягає у фізико-психічних і психофізичних процесах. Усе «тіло» 

організму є органом цієї елементарної психіки, яка є творчою силою з величезним 

запасом психічної енергії. Вчений зауважує, що не можна відкидати того, що 

енергетичний взаємообмін має місце вже тут, оскільки лише при ньому психіка 

може мати регулюючий вплив на фізико-хімічні процеси: будь-яка зміна в 

матеріальній системі пов’язана із приростом енергії. Цей перехід фізичної енергії 

в психічну й навпаки можливий лише при корінній спорідненості цих двох форм 

енергії. В. В. Зеньковським визнається, що психічна енергія  є початковою, тобто 

існує від самого початку, ніж фізична, як при цьому переконують принципи 

спіритуалістичної метафізики. Також вчений висловлює думку про непохідність 

початкової психічної енергії, котра притаманна елементарній істоті, завдяки чому 

вперше стає можливим розвиток організмів [156]. 

В. В. Зеньковський підкреслює, що окрім самостійного життя в організмі іде 

постійний процес взаємодії із середовищем, яке знаходиться в постійному 

контакті з організмом. Тут виступає й інша сторона начала – здатність 

пристосування організму до середовища. Увесь цей складний процес, який 

приводить до того, що збільшується міць і гнучкість психічного начала, 

спричиняє органічну диференціацію – як морфологічного, так і фізіологічного 

характеру – істинний сенс котрої може бути зрозумілий лише психологічно, як 

вираження збільшення (зростання) влади над «тілом» організму, як відбиття його 

здатності досягати максимальних результатів при мінімальних напруженнях. Зі 

збільшенням органічної диференціації меншою є трата психічної енергії, тим 
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самим більше місця випадає на чисто психічні процеси. У людині ми маємо 

справу з вищою формою організму, у якій чисто психічне життя, зазначає             

В. В. Зеньковський, досягає «пишного» розквіту [156, с. 382]. Але основою цього  

чисто психічного розвитку є все ж таки органічні процеси, які впливають на 

творення багатого психічного життя, що йде на рахунок психічної енергії, котра 

вивільнилась в органічних процесах завдяки диференціації останніх. 

Це «звільнення» психіки має в собі два моменти – зі сторони змісту та зі 

сторони актів. На думку представника київської школи філософської психології,  

«по-перше, у вихідній властивій психіці здібності пам’яті душа знаходить імпульс 

для роботи, що веде до збереження «пережитого»; цим уперше висувається 

матеріал, котрий не стоїть у прямому зв’язку з органічними процесами. Обсяг 

цього чисто психічного матеріалу зростає в процесі як філогенетичного, так і 

онтогенетичного розвитку. Психічна енергія, необхідна  для цієї роботи душі, 

зростає разом із прогресом у чисто органічній царині» [156, с. 382]. Цей прогрес 

щодо психологічного сенсу вправ і повторень полягає в тім, вважає                           

В. В. Зеньковський, що психічна робота у звичних рухах вимагає набагато менше 

енергії. Із цього випливає, що саме утворення звичок є проявом роботи психіки 

та проявом для психіки, бо саме в результаті низки процесів, що наближаються до 

процесів узагальнення, утворюється загальна «схема» регуляції рухів [156]. 

Представник київської школи філософської психології, розмірковуючи над 

цим питанням щодо основи звичок, стверджує, що насправді утворення звичок як 

привілей для психіки можуть бути зрозумілими лише як продукти чисто 

психічної роботи – елементарних процесів впізнавання, порівняння й 

узагальнення. Саме в такому випадку телеологічний сенс звичок може бути 

врахований насправді лише психологічно, і так само утворення звичок може бути 

зрозумілим теж лише психологічно [156]. 

По-друге, інший бік того ж процесу полягає, на думку В. В. Зеньковського в 

явищах пристосування, результати котрого мають величезне значення в історії 

боротьби організму за своє існування. Пристосування, вважає вчений, є 

безкінечним, нерозривним процесом органічної еволюції; до пристосування, як 
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основного органічного фактору, сходить розвиток організмів. При цьому 

зазначається, що за своєю природою пристосування має психологічний сенс.  

У будь-якому разі для В. В. Зеньковського психічне начало, здійснюючи 

свою діяльність, розвивається, досягає свого вивільнення від чисто органічних 

завдань, і саме ця вивільнена енергія створює можливість психічного розвитку в 

напрямі тієї роботи, котра приводить до посилення й збагачення чисто психічних 

можливостей.  

Цей процес органічної активності надає можливості щодо вирішення й 

загального питання про розуміння В. В. Зеньковським природи психофізичних 

відносин. Психіка як система психічних можливостей частково «включена» в 

органічні процеси як активна сила буття. Але в ній зі зростанням та прогресом 

організму все більше й більше відокремлюється власне психічне життя, при цьому 

зберігаючи своє відношення до органічних процесів через свій зв’язок із 

психічними можливостями, що їх регулюють. Тіло не є просто механізмом, котре 

позбавлене психічних можливостей, адже у своїй чисто органічній діяльності вже 

вміщує в собі психічний фактор [153]. Для вченого відношення психіки у 

вузькому сенсі, тобто як сукупності лише психічних функцій до тіла, що 

розуміється як механізм, є надуманою та невирішальною проблемою. Буде 

помилковим розуміти під психікою, на думку вченого, лише одні чисто психічні 

процеси, сюди необхідно приєднати всю ту психічну роботу, котра лежить в 

основі органічних процесів, так само й тіло не можна розуміти як сліпий 

механізм, як просту суму фізико-хімічних процесів. Саме в силу цього, 

переконаний вчений, «справжня» психофізична проблема повинна бути зміщена 

до органічної причинності.  

З вищезазначеного слідує, що на основі елементарних психофізичних 

відносин розвивається система власне психічних процесів, зберігаючи 

відношення до рухів організму через ту психічну глибину, де психічне начало 

знаходиться в нерозривному зв’язку з матеріальною стороною організму та звідки 

піднялися до «свободи» ці власне психічні процеси. Спочатку все тіло організму, 

ще не диференційоване, може бути визнане органом психіки, вважає                                
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В. В. Зеньковський, як душа – ентелехією тіла. Але фактичний прогрес в 

органічному світі пішов, зокрема, і в тому напрямі, котрий був завершений 

виникненням окремих органів. Функції органів, що визначаються зсередини, як 

завдання чисто психічного характеру, віднаходять своє найкраще існування в міру 

виникнення органів. Уся складна система органів забезпечує функціонування 

організму, але серед них особливе значення припадає на той орган, котрий 

вступає в найбільш тісний зв’язок із психікою, – це мозок і нервова система. При 

цьому функціонування мозку та нервової системи уможливлюється, на думку 

вченого, завдяки наявності дійсного психічного початку.  

Вищі прояви психічного життя, стверджує В. В. Зеньковський, не є окремими 

від тієї психічної сторони, що пов’язана із життєвими процесами як у всьому 

організмі, так і в особливості з нервовою системою. Психіка  вченим розуміється 

як жива єдність усіх психічних функцій, може й сама мислитись як організм; це 

поняття дозволяє говорити як про існування відмінностей між проявами нижчої та 

вищої психіки, так і про їх органічну єдність. 

Для В. В. Зеньковського прояви вищого психічного життя мають 

найтісніший і багатосторонній  зв’язок із проявами нижчої психіки, тобто психіка 

найтіснішим чином пов’язана з мозком, якщо під останнім розуміти живий мозок 

завдяки психічному началу, яке його «запускає». Психіка і мозок, стверджує 

вчений –  це не дві протиставні одна одній життєві системи; їх єдність не 

становить ніякої загадки, якщо під мозком розуміти активний і дієвий мозок. Але 

в такому випадку по-новому висвітлюється ідея паралелізму, де будь-якому 

нервовому процесу відповідає психічний процес, і навпаки. І в цьому твердженні, 

на думку В. В. Зеньковського, є відома частка правди. Якщо нервовий процес, 

зауважує вчений, як прояв функціонування нервової системи за самим єством 

зобов’язаний дійству елементарного психічного начала, притаманного нервовій 

системі як дієвому цілому, тоді без усілякого сумніву виходить, що одночасно з 

нервовим процесом виникає цей елементарний психічний процес. Але 

характеризувати взаємовідносини нервового процесу й елементарного психічного 

процесу як відношення паралельних один одному явищ, на думку представника 
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київської школи філософської психології, є не зовсім правильним, оскільки 

ускладнює розуміння сутності їх внутрішнього зв’язку. Насправді, вважає вчений, 

обидва явища є нерозривно пов’язаними один з одним; але ця нерозривність 

виростає на ґрунті того, що одне без іншого не існує в дійсності. Лише в їх 

«внутрішньому взаємопроникненні», у «повному охопленні» одного з іншим 

уможливлюється функціонування нервової системи [156]. Отже, згідно з 

вищезазначеним випливає, що не існує жодного нервового процесу самого по собі 

так само, як і не існує жодного психічного процесу самого по собі, але існує 

єдиний процес життя, котрий полягає у взаємодії психічного та матеріального 

начала. Нервовий процес – це живе ціле, і протиставлення його психічному 

процесу, вважає В. В. Зеньковський, є таким, що не має ніякого сенсу. Звідси для 

вченого зрозумілою стає позиція паралелізму: у нервовому процесі незмінно 

присутнім є психічний момент. Саме цим створюється формальна можливість 

говорити про «паралельність» нервових і психічних процесів. Проте незмінність 

їхнього зв’язку можна вважати паралельністю, вважає професор, і формально це 

буде справедливо, але такий формальний «паралелізм» фактично зовсім не 

ґрунтується  на реальній паралельності, котра передбачає незалежність рядів. 

Представник київської школи філософської психології зазначає, що нервова 

система як орган вищого психічного життя, що виникає з диференціацією 

організмів, стоїть у більш тісному зв’язку з вищою психікою, а тому зв’язок 

усього організму із цією вищою психікою здійснюється через нервову систему. 

Вченим наводиться такий приклад: зв’язок емоційної та вольової сфери з руховою 

системою являє собою не що інше, як вираження генетичної близькості їх один до 

одного, у той час як розвиток інтелекту є головним вираженням «звільнення» 

психіки від зв’язку з органічними процесами. Проте, зауважує В. В. Зеньковський, 

в емоційній і вольовій сфері цей зв’язок ніколи до кінця не переривається, хоча 

залежно від відношення цих сфер до інтелекту він може значно слабшати. 

Порушені вище питання ставлять перед В. В. Зеньковським нову проблему, 

котра вимагає свого з’ясування. Якщо органічні процеси, розмірковує 

представник київської школи філософської психології, відбуваються за суттєвої 
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участі в них психічного начала, якщо в складних організмах розвивається не лише 

надорганічна психіка, а також розвивається й особливий орган останньої – 

нервова система, то яким чином психологічно можна пояснити взаємовідносини 

проявів нижчої та проявів вищої психіки – як зі статичної, так і з динамічної 

точки зору?  

Розпочати вирішення цього питання В. В. Зеньковський пропонує із 

зазначення психологічних складнощів, яких неможливо оминути при поясненні 

взаємовідносин проявів нижчої та вищої психіки. Дані феноменології, які 

висвітлюють характер вищого психічного життя переконують в тому, констатує 

вчений, що переживання людини мають своє психічне підґрунтя в єдиному 

суб’єкті – реальному центрі психічного життя. Феноменологічна приналежність 

усіх переживань до «Я» людини зовнішньо порушується явищами так званої 

психічної дисоціації, і це, вважає вчений, своєрідно утверджує єдність у психіці. 

Якщо визнати, існування проявів нижчої психіки як сукупності тих психічних 

процесів, за участю котрих лише й може існувати органічне життя, то тоді, 

задається питанням представник київської школи філософської психології, у 

якому ж співвідношенні стоять одне до одного прояви вищої та прояви нижчої 

психіки, і зауважує на існуванні двох проблем: 1) відносно можливого 

генетичного зв’язку двох форм психічного життя і 2) відносно їх фактичного 

зв’язку в цільній істоті, де вони знаходяться у взаємодії. 

Для В. В. Зеньковського не видається можливим, як занадто відмежовувати, 

так і занадто зближувати прояви нижчої та вищої психіки; вони визнаються 

вченим фактично пов’язаними не лише через реальну єдність індивідуума, у 

котрому вони розвиваються,  але й через їх внутрішню, суто психічну єдність, без 

якої була б неможлива постійна взаємодія. Вчений стверджує, що усі процеси 

вищого психічного життя щільно примикають у тій чи іншій мірі, у тій чи іншій 

формі до нижчих психічних процесів, так і навпаки. Цей постійний взаємообмін 

психічною енергією, цей внутрішній зв’язок за змістом уможливлюється, 

переконаний вчений, лише при докорінній єдності всієї психіки: реальне «Я», 

котре є дійсним центром усієї психіки, повинне бути до певної міри центром і для 
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проявів нижчої психіки. В. В. Зеньковський вважає ці дві психічні сфери єдиними 

у своєму реальному центрі, і лише через нього уможливлюється їх взаємодія. 

Тобто взаємодія між проявами психічного здійснюється через суб’єкта. Тут це 

положення має більш глибокий смисл для вченого, оскільки самі по собі вищі 

психічні функції не пов’язані суттєво з нижчими, а останні підпорядковуються 

своїй власній закономірності, що не зливається із законами вищої психіки, і лише 

в результаті дуже складного процесу іноді виступає злиття двох психічних сфер. 

Наприклад, власна закономірність проявів нижчої психіки виявляється в 

імпульсивних, звичних рухах, але характеристику причинності, що відбувається в 

даному випадку, надати занадто складно. На думку представника київської школи 

філософської психології, справа в тім, що прояви нижчої психіки являють собою 

цілу ієрархію відносин не лише між реальним «Я», що підтримує єдність 

індивідуума, і процесами нижчої психіки, але й між її окремими  елементами та їх 

угрупованням у численні системи нижчої та вищої складності. Осягнути природу 

цієї живої ієрархії, живої системи уявляється занадто складним завданням. 

Вченний констатує лише одне  – єдність цієї системи підтримується настільки ж 

знизу, наскільки ж і зверху, як окремими елементами системи, так і всією її 

цілісністю. Для В. В. Зеньковського важливим залишалося психологічне питання 

щодо процесу об’єднання всього психічного життя в організмі та єдиному 

вищому центрі, що становить творчу основу даної індивідуальності, а також 

особливостей збереження відомої незалежності елементарних проявів нижчої 

психіки. Проблема генетичного зв’язку проявів нижчої та вищої психіки 

вирішується В. В. Зеньковським на користь виведення нижчої психіки із вищої, а 

не навпаки, і це є психологічним смислом проблеми організації вищих 

індивідуумів із нижчих [333]. 

Відносить до кола психофізичної проблематики В. В. Зеньковський також  і 

питання про сенс та межі суб’єкта як творчої основи та його психічну енергію. 

Поняття «психічна енергія», стверджує вчений, зустрічається при аналізі проявів 

як вищої, так і нижчої психіки, і в такому разі виникає запитання – чи одна й та 

сама ця енергія, чи необхідно вважати їх різними? Під органічною, або життєвою 



 

183 
 

енергією вченим розуміється в сутності вся сукупність тієї енергії, котра 

витрачається організмом у його життєвих процесах, тобто і фізична, і психічна 

енергія. Будь-який організм із цієї точки зору є своєрідним «трансформатором» 

світової енергії, котра в ньому переходить з одних форм в інші; водночас організм 

як такий являє собою величезний запас потенційної органічної енергії – в обох її 

формах (психічній і фізичній). Цю потенційну енергію можна характеризувати як 

«зв’язану енергію». Перехід її в актуальну форму вимагає того, що за тих або 

інших умов ця «зв’язана» енергія була звільнена для виконання відповідної 

органічної роботи. Увесь запас цієї «зв’язаної» енергії повинен бути 

відокремлений від іншої психічної енергії, що притаманна проявам вищої 

психіки. Хоча, як було зазначено представником київської школи філософської 

психології, прояви вищої та нижчої психіки мають свій загальний корінь у 

суб’єкті, у котрому відбувається постійний взаємообмін психічної енергії, але 

притаманна організму фізична енергія до певної міри зв’язує психічну енергію, 

близьку їй за участю в органічних процесах. Тому весь запас психічної енергії 

організму складається із двох частин, що розподілені у вищій і нижчій  психічній 

сфері. При постійному енергетичному взаємообміні вони все ж повинні бути 

відмінними одна від одної, як «зв’язана» (у зазначеному вище сенсі) і свободна 

психічна  енергія [320]. 

Енергетичний взаємообмін має місце й між психічною та фізичною енергією, 

стверджує В. В. Зеньковський, але лише в органічних процесах, тобто не в 

потенційній їх формі. Згідно вченого енергія, яка потрібна для вищого психічного 

життя, може розвиватись лише із загального фонду психічної енергії, притаманної 

даному індивідууму. Звідси, на його думку стає зрозумілим, що вважати 

органічну енергію єдиним джерелом психічної енергії – означає вважати її дуже 

обмеженою в її обсязі. В. В. Зеньковський стверджує, що першим джерелом 

психічної енергії є здатність її до самозростання за відомих умов, другим – 

визнається досвід. Дані чуттєвого досвіду наближають людину через психічний 

розвиток цього матеріалу, який входить у зміст психіки при сприйманні та 

розгортається перед нею в неосяжний світ реальності в її різних формах. Але 
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окрім чуттєвого досвіду, з позицій вченого, людину наближає до реальності 

естетичний, релігійний, етичний досвід, у якому вона засвоює духовну дійсність. 

Чим ширшим і більшим є досвід людини, який аналізується інтелектом, тим 

легше їй буде орієнтуватися у світі, здійснювати керування й тим більше в ній 

буде психічної енергії. Пояснення, чому відбувається саме так, а не інакше, 

надається представником київської школи філософської психології                         

В. В. Зеньковським: «духовне зростання супроводжується економізацією 

психічної  роботи, збереженням сил душі»  [156, c. 392]. Так само як дані досвіду 

можуть слугувати причиною тяжких переживань, на які витрачається психічна 

енергія, так само дані досвіду можуть викликати в людини позитивні емоції, 

піднімати настрій і надихати, збагачуючи її психічне життя. Але не лише в цьому 

одному, переконаний вчений, полягає роль досвіду в розвитку психічної енергії 

людини; необхідно додати, що досвід часто стає прямим провідником психічної 

енергії ззовні, тобто духовне життя через духовний досвід безпосередньо 

наповнює людину психічною енергією ззовні. Наприклад, в естетичному досвіді 

людина стає близькою до світу прекрасного, входить у справжнє 

взаємоспілкування із цією стороною світової реальності, набираючись усе нових і 

нових сил. Новий світ, котрий уперше відкривається людині в духовному житті, 

робить її членом вищого світу із життям, наповненим змістом і неосяжною 

глибиною. В. В. Зеньковський зазначає, що «у сфері вищої духовної дійсності з 

особливою силою виступає закон зростання духовної енергії, і ніщо так не 

передає цієї невичерпності, цієї дивної продуктивності, як те слово, котрим ми 

намагаємося охопити природу Божества: любов» [156, с. 392–393].  

При постійному взаємоспілкуванні з вищим світом через вище духовне 

життя, переконаний В. В. Зеньковський, психіка людини набуває того багатства 

психічних сил, що енергія стає дійсно невичерпною [295]. Чим ширшим і 

повнішим стає духовне життя людини, наголошує професор,  тим меншого 

значення для неї має психічний розвиток органічного життя, котрий може 

надзвичайно спрощуватись, але все ж таки знаходиться у взаємодії з вищим 

психічним життям [323]. Над психофізичними процесами духовне зростання 
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утворює, так би мовити, «могутню будівлю». Психіка людини розвивається в бік 

вищого життя, знаходячи саму себе в цьому процесі розвитку. Саме таким чином, 

переконаний професор, над психофізичною причинністю звеличується 

причинність суто психічна, і в межах цієї незалежної психіки через духовний 

досвід організовується нове духовне життя, у котрому душа знаходить 

невичерпне джерело енергії. Таким чином, у цій близькості психічного життя до 

вищої духовної сторони дійсності виявляється метафізична визначальність 

психіки як форми буття, і органічне життя в світлі цього є лише першою 

сходинкою в розвитку психіки, пов’язаної з матеріальним буттям. 

Отже, унікальність і своєрідність розуміння психіки, її рівнів, функцій та 

особливостей розвиту в науковому доробку В. В. Зеньковського показує особливу 

лінію формування ідей про психіку і розвиток психіки. Зазначені вченим такі 

функції, які виконує психіка людини, як регуляція, пристосування та збереження 

цілісності, і у ХХІ ст. залишаються в полі актуальних досліджень. 

 

3.4. Внутрішні і зовнішні детермінанти психіки та психічного розвитку 

людини  у вітчизняній філософсько-психологічній традиції кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. 

 

У вітчизняній філософсько-психологічній традиції кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

походження людини вважалося наслідком надзвичайно складного й 

довготривалого процесу та низки подій еволюційного характеру. Представники 

київської школи філософської психології на рубежі ХІХ – поч. ХХ ст. 

категорично не погоджуються з думкою про раптове виникнення людини і 

вважають, що походження людини було тривалим і поступовим процесом. «Ще 

не так давно в геології панувало вчення про катаклізми, тобто раптових крупних 

переворотів на землі, наслідком яких нібито була зміна рельєфу земної кори; але в 

наш час геологія переконалась, що зміни відбуваються повільно, протягом 

тисячоліть. У подібному ж повільному, поступовому ході змін у царині живого 

світу переконалась у даний час біологія. Із незчисленної кількості років існування 
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землі (близько ста мільйонів років) на долю органічних явищ припадає незначний 

строк, і вся безмежна еволюція життя ще попереду!» [477, с. 55]. Поділ 

минущого часу існування землі за тогочасними науковими уявленнями був таким: 

первинний, вторинний, третинний і четвертинний, або дилювіальний. Щодо явищ 

життя, то вони виникають у третинному періоді. 

Людина починає своє існування в дилювіальному віці в міжльодовиковий 

період, тобто п’ятсот тисяч років тому. Останні десять тисяч років становлять 

історичний час, а весь передуючий цьому строк відноситься до доісторичного 

часу, і людині, котра жила в той час, дана назва доісторичної людини. Судження 

про фізичні та психічні властивості цієї віддаленої людини уможливлюються 

завдяки решткам скелетів і численних знарядь, де останні вважаються плодом 

розуму та творчості. Але наука на той час уже мала свідчення про те, що людина 

існувала і в більш ранню епоху, у третинному періоді. Таким чином, давність 

людини виявляється надзвичайною. Про це, на думку І. О. Сікорського, свідчить 

той факт, що самі знаряддя праці, котрі знаходять археологи, мають суттєві 

відмінності, тобто в них простежується процес розвитку й вдосконалення. 

Наприклад, знаряддя, що належать найдавнішій людині, являють собою лише 

відламки твердих гірських порід (каменів) необроблених, із відсутністю слідів 

полірування. Саме тому цей період існування людини називається кам’яним, а 

саме – періодом неполірованого каміння, або палеолітичним (давньокам’яним) 

періодом, за яким ішов період більш повного розвитку в людини розуму й 

пластичності, що відбилася у виготовленні красивих полірованих знарядь із 

каменю (ножів, пилок, сокир, різців, молотів та різних прикрас). Цей період у 

науці отримав назву періоду полірованого каміння, або неолітичного 

(новокам’яного) періоду. Потім ішов період бронзовий, залізний і, наостанок, 

настав історичний час існування людини. За цей неосяжний період, вважають 

представники філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., що обіймає сотні 

тисяч років, змінилися не лише психічні якості людини, але й сама її фізична 

організація. Відомі дані на той час щодо знайдених останків людини третинного 

періоду, знайдені  нідерландським антропологом Марі Ежен Франсуа Тома Дюбуа 
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(1858–1940) на острові Ява, є такими, що в науці існують сумніви щодо 

можливості називати цю істоту людиною, або ж слід визнати цю істоту нижчого 

рангу – попередником людини. Аналізуючи та розмірковуючи над цими 

останками, І. О. Сікорський висловлює сумніви й говорить про складність 

розмежування між людиною та тваринами, що стоять нижче від неї, до яких 

людина примикає за своєю організацією та властивістю: «Ближче всіх до людини 

мавпа, однак не вона була попередником людини, але подібно до людини сама 

походить від більш віддаленого пращура й пішла своєю дорогою, а людина, 

вийшовши з того ж кореня, піша іншою, вищою дорогою розвитку» [477, с. 57]. 

Сліди цього розвитку, вважає представник київської школи філософської 

психології, збереглися в знайдених скелетах Енгісової печери (Бельгія), 

Неандерської долини (неандертальська людина); вони також збереглись у 

знайденій потім кроманьйонській людині, в гренельській людині, у людині із 

Крапіни, з Кроації та ін. прошарків, у котрих знайдені зазначені скелети й разом із 

ними кістки давно вимерлих тварин, надали можливість науковцям із точністю 

визначити давність пралюдини. У 1900-1902 рр. останки неандертальської 

людини стали предметом повторного дослідження та критики вчених. Із цього 

дослідження з’ясувалося, що лобна частина голови виявилась менш розвиненою в 

неандертальця, і за властивостями черепа вона посідає середнє місце  між вищими 

мавпами та людиною (Homo Sapiens) і навіть стоїть ближче до мавп. За 

тогочасними уявленнями, місткість черепу неандертальської людини в ряді 

сучасних людей посідає дуже низьке місце, як показують такі цифри: 

неандерталець – 1, 230 куб. см, сучасна людина в середньому – від 1, 565 – 1,775 

куб. см. [477]. 

Розгляд стегнової кістки та її суглобних поверхонь показало, що 

неандерталець був істотою, ще не зовсім здатною ходити на двох ногах. 

Неандертальська людина в будь-якому разі стоїть на межі дилювіального та 

третинного періоду. Вважалося, що людиноподібна істота, що існувала в 

третинний період, являє собою нижчу форму існування, ніж людина, і була 

названа мавполюдиною. При цьому зауваживалось, що цій людиноподібній істоті 
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передував ще більш низький тип. Порівняння черепа дилювіальної людини із 

черепом мавпи показує, що обсяг її черепа переважає вдвічі, і це вказує на 

виразне переважання. Зокрема, цей успіх, якого досягла  дилювіальна людина у 

своєму розвитку, піднявшись над тваринами, залежав також і від зовнішніх умов, 

а саме – від теплого клімату. У цей, за висловом І. О. Сікорського, «теплий» час 

існування Землі і з’явилася людина, судячи з того, що вона втратила волосяний 

покрив майже на всьому тілі» [477, с. 58]. 

Людина третинного періоду, хоча її ще не зараховують до людського роду, 

уже використовує елементарні знаряддя з каменю. У 1901 р. уже досить значний 

список знахідок дилювіальної людини поповнився значним відкриттям низки 

скелетів у Крапині та Кроації. Виявилося, що скелети належать до типу людей 

короткоголових, як і в кроманьйонської людини у Франції. З іншого боку, 

неандертальська людина є довгоголовою, як і гренельська. Таким чином, 

виходить, зазначає представник київської школи філософської психології,  що вже 

в найбільш давні часи тип людини різниться у своїх істотних рисах. І тому            

І. О. Сікорський, розмірковуючи над цим, доходить такого висновку: «Очевидно, 

що або людина походить від різних пар, або умови життя й віддалення людей у 

різні місця проживання дали привід до вільного розвитку анатомічних відхилень. 

Можливість плідних схрещувань між усіма існуючими на землі расами говорить 

за походження людини від одного спільного кореня. Однак відмінності між 

людьми щодо зростання, форми голови та кольору шкіри такі великі й істотні, що 

необхідно дійти висновку, що ці відмінності встановилися надзвичайно давно, 

тобто вони сучасні самому найдавнішому періоду людства» [477, с. 58]. 

У філософській психології на рубежі ХІХ–ХХ ст. різноманіття типів людини 

вважається значним. Незалежно від первісної різниці типів, згодом виникли й 

вторинні відмінності. Це уможливилось завдяки переселенню людей та їх 

схрещенню, де завдяки останньому з’являлися нові антропологічні поєднання, у 

яких властивості та ознаки далеких пращурів довгий час продовжували існувати. 

Тому фізичні ознаки далеких пращурів надають можливість досліджувати 

антропологічні поєднання. Ці сліди залишені й на тому місці, звідки людина 
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вийшла, і на тих місцях, через які вона проходила, і там, нарешті, де вона 

зупинилася остаточно. При цьому сліди ці залишилися не тільки в землі, але й у 

крові та живих формах поколінь. Також зазначимо, що у вітчизняній 

філософсько-психологічній традиції наявність спільної мови в давніх людей 

визнавалася важливим духовним знаряддям та сприяла їхній згуртованості [320]. 

Головним методологічним принципом у розв’язанні питань щодо проблем 

психічного розвитку людини представник київської школи філософської 

психології І. О. Сікорський визнає принцип еволюції. Професором визнається 

залежність психічного розвитку людини від її антропологічних і фізичних ознак; 

психічний розвиток відбувається в русі: починається у давніх людей, що утворили 

раси, і продовжується в представників певних націй, де останні здебільшого 

складаються з різноманітних (антропологічних і фізичних) елементів: 

«Визначення цих елементів становить найважливіше завдання, оскільки залежно 

від них знаходиться загальний фізичний склад, здоров’я, сила нації та її духовні 

якості. Оскільки об’єднання групи людей в націю або народ часто відбувалося не 

шляхом насилля, а було наслідком природного зближення та злиття, то психолог 

не може не побачити в цьому явищі природи природничої події, що випливає з 

вимог еволюції та прогресу життя» [477, с. 61]. Із цього випливає, що лише мирне 

об’єднання народів дозволяє зберегти мову, фізичні та духовні якості, котрі 

входять як біологічний і моральний компонент у нову одиницю – народ. 

І. О. Сікорським визнається загальноприйнятий розподіл людського роду за 

його походженням, де за основу береться існування трьох первісних рас: а) біла 

або європейська (кавказька), б) жовта або монгольська (азіатська), в) чорна або 

негритянська (африканська). Кожна із цих рас, вважає представник київської 

школи філософської психології, має свої, притаманні лише їй відмінні риси як у 

фізичній будові, так і в психічному відношенні, тобто в характері, здібностях, а 

відповідно, і в сенсі майбутності, котра залежить від цих основних біологічних 

даних. 

Основні та другорядні ознаки, стверджує І. О. Сікорський, якими 

відрізняються раси та народи, становлять велику різноманітність, але оскільки ці 
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ознаки є досить стійкими й сама їх видозміна в спадковому переданні 

відбувається з відомою законністю, то ознайомлення із цими ознаками та їх 

групуванням не тільки надасть можливість класифікувати досліджуваного 

індивідуума або досліджуване плем’я, але може, понад те, вказати на більш-менш 

віддалене філогенетичне минуле, яке передувало даному індивідууму або стану 

племені. «Ця філогенетична спадковість має таке ж важливе значення для 

психолога, яке для психіатра має хвороблива спадковість з її анамнестичними 

прецедентами» [477, с. 64–65]. Філогенетичні ознаки, переконаний професор, є 

важливими для визначення психічних особливостей і не позбавлені практичного 

значення.   

Згідно з І. О. Сікорським, антропологічна програма досліджень повинна 

включати такі дані: 1) зріст, 2) форма і розмір голови, 3) колір шкіри, 4) колір 

очей, 5) форма вух, 6) інші ознаки. Описування цих даних професор здійснює 

нижчевикладеним способом. 

Зріст є однією з найважливіших антропологічних ознак. Уже новонароджені 

відрізняються за довжиною свого тіла, а також існує різниця за гендерною 

ознакою (дівчатка дещо нижчі за хлопчиків). За величиною зросту люди 

поділяються на чотири групи: І) низький зріст (нижче 1 м 60 см), ІІ) нижче від 

середнього (1 м 60 см – 1 м 65 см), ІІІ) вище від середнього (від 1 м 65 см), IV) 

високий зріст (від 1 м 70 см). Зріст за своєю наочністю надає можливість 

розпізнати належність досліджуваного індивідууму до тієї або іншої первісної 

раси, а ця остання обставина вирішує питання про психічні особливості, які 

закладені поряд з антропологічним складом.  

Форма і розмір голови. Людина високо піднялася над усім тваринним світом 

завдяки виключно своєму мозку та розумовим здібностям. Дослідження голови як 

вмістилища мозку належить до найважливішого відділу антропології, тому що 

форма та розмір голови відносяться до найбільш установлених ознак раси. 

Важливим для дослідження є вимір черепа та дані про вагу мозку. Форма черепа 

зазвичай уявляється овальною, і ця овальність буває неоднаковою як у різних рас, 

так і в окремих індивідуумів. Суб’єкти за розміром голови поділяються на 
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мезоцефалів, доліхоцефалів і брахіцефалів. Наприклад, представники негроїдної 

раси, ескімоси, середньоєвропейські раси мають довгі голови, слов’янські 

племена відносяться до короткоголових. За показником обличчя люди 

поділяються на тих, у кого широке або коротке обличчя, та на тих, у кого довге 

або вузьке обличчя. 

Колір шкіри і колір очей. Власне колір шкіри, його відтінки та різні 

комбінації в поєднанні з кольором очей здатні надати досліднику ключову ознаку 

про індивідуумів, тобто їх походження, переселення, схрещення з різними расами 

або, навпаки, показати ознаки незмінності. Наприклад, для слов’ян характерним є 

колір очей карий, для арійців – блакитний або сірий, для африканців – чорний 

колір. 

Форма вух. Зовнішнє вухо вимірюється в ширину та довжину; може бути 

меншим або більшим, може прилягати до голови й навпаки. Вухо може 

відрізнятися неправильністю. Антропологічна особливість вуха – горбок Дарвіна 

та вухо сатира. 

Інші ознаки. Вагомого значення для визначення раси мають очні впадини, 

котрі визначаються на черепі. Вимір ширини та довжини очниці дає цифру очного 

вказівника, і за цим показником черепи поділяють на черепи з середнім, низьким 

або високим розташуванням очних впадин. Очі поділяються за величиною та 

формою на великі та малі, і це залежить від ступеня розвитку очного віка, тобто 

від його розрізу. Наприклад, у семітів великі очі, у монголів – маленькі. За 

формою розрізу – на прямі й косі, трикутні. Ніс поділяється на чотири види:          

1) прямий, 2) курносий, 3) горбатий, 4) плоский. Ніс вимірюється в ширину й 

довжину та поділяється на середній, широкий і вузький.  

При дослідженні психіки людини, особливостей її розвитку, стверджує             

І. О. Сікорський, досліднику-психологу необхідно здійснити аналіз існуючих 

уявлень про канони людського тіла: «Скульптори та художники всіх часів 

намагалися помітити та визначити пропорції людського тіла. Такого роду 

визначення пропорцій тіла називалося в давніх греків каноном. Канон намічає 

пропорції, які відповідають ідеалу людських форм у творчому відтворенні таких 
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спостережливих людей, якими є обдаровані художники. Великі художники: 

Леонардо да Вінчі (1452–1519), Альбрехт Дюрер (1471–1528), Пітер Пауль Рубенс 

(1577–1640) і багато інших займалися визначенням форм і пропорцій людського 

тіла» [477, с. 78–79]. Таким чином, професор доходить висновку, що 

спостереження за формами та пропорціями вироблялося здавна, і здобуті 

результати в антропологічній і художній галузі, їх об’єднання можуть істотно 

сприяти для успішного вирішення психологічних завдань.  

Фізіологічні процеси нерозривно пов’язані із психічними процесами, і саме 

тому для І. О. Сікорського є також важливим для психологічної науки врахування 

фізіологічних особливостей рас. Професор наводить дані німецького дослідника, 

анатома та фізіолога Теодора фон Бішоффа (1807–1882) щодо малої кількості 

потових залоз в індіанців. Із причини фізіологічної важливості потових залоз, 

через які виділяється в людини багато шкідливих продуктів обміну та 

бактеріальні токсини, та чи інша кількість потових залоз може мати суттєве 

значення для нормальної роботи нервово-психічної системи (при самоотруєннях, 

хворобах і в умовах фізичної роботи. Але як антитезу цьому І. О. Сікорський 

наводить факт вікової національної традиції слов’ян щодо обмивання при 

потогінних умовах. 

Щодо вертикального положення тулуба вже були вказані вище факти, які 

свідчать про те, що не тільки в будові організму, але й у звичках деяких нижчих 

рас ще продовжують позначатися риси незакінченої або не цілком дозрілої звички 

до вертикального положення тіла, що виражається в схильності сидіти навпочіпки 

– схильності, від якої європейська раса уже цілком звільнилася. Сама поза, яку 

вони при цьому приймають, показує, що нижчими расами ще не цілком засвоєна й 

постійно бадьора напруга м’язів усього тіла та хребта, яка властива білим [624]. 

Не погоджуючись із цією думкою, І. О. Сікорський указує на звичку слов’ян 

молитися не інакше, як стоячи, що особливо вражає спостерігача на Сході, де 

молитва відбувається навпочіпки або лежачи. 

Професор спростовує також і твердження щодо кращої  розвиненості органів 

відчуття в певних народів: «Встановилася загальна думка, що нижчі раси 
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перевершують вищі гостротою органів чуття, але спостереження й досліди 

німецького природознавця та антрополога Адольфа Бернхарда Мейєра (1840–

1911) над жителями о. Муреа (за допомогою маятника, що робить 5 ударів на 

секунду й легко зупиняється, і знову пускається в хід) показали з досконалою 

ясністю, що гострота слуху в жителів острова менше, ніж у європейців. Жителі 

острова значно звикають лише до знайомих звуків, яких вони чекають у певному 

періоді та числі й до сприйняття яких вони підготувалися. Власне ж гострота 

слуху в них слабкіша» [477, с. 81–82]. І тут ідеться, констатує вчений, про 

часткову витонченість органів чуття, яка спостерігається у тварин, але тільки 

щодо деяких вражень, наприклад, у мишей щодо м’яких шершавих звуків. Це 

явище професор відносить до роду вузького психічного пристосування, а не 

всезагальної здібності. 

Порівняльна пристосовність народів до зовнішнього середовища та 

несприйнятливість до хвороб, вважає І. О. Сікорський, не є однаковою, і ця 

обставина є однією з найважливіших умов для майбутнього народів: «Мабуть, 

найбільш витривалою расою є китайці та монголи: вони задовольняються 

одноманітною їжею, невтомні в праці й мало схильні до сухот і сифілісу. 

Навпаки, європейцям загрожують сухоти, сифіліс та алкоголізм. У свою чергу для 

негрів згубною є сухота. Для американців дуже небезпечним і нерідко 

смертельним є сифіліс; настільки ж небезпечний сифіліс і для малайців, що 

позначається важкими наслідками навіть при схрещуванні їх з іншими расами»     

[477, с. 83]. Отже, виходить, що при численних переселеннях (міграції) народів, 

які відбулися в історичні та доісторичні часи, життя в нових місцях могло 

виявитися то сприятливим, то несприятливим для емігрантів. Ця обставина  могла 

закінчитися виживанням і розмноженням емігрантів із перевагою їх над корінним 

народом або загибеллю емігрантів у силу їх непристосованості до нового клімату. 

Лише одна нація називається науковцями, зокрема, французьким антропологом і 

засновником академічної антропології Полем Броком (1824–1880), що має 

найбільшу пристосованість до різного клімату, – євреї, вважаючи їх 

обдарованими властивостями  антропологічного космополітизму [604]. 
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Урахування фізіологічних особливостей для розуміння  психічного розвитку   

І. О. Сікорський продовжує, розкриваючи вплив схрещення рас. Професор 

переконаний, що схрещення рас здатне роз’яснити значною мірою питання про 

відносні фізіологічні особливості та властивості рас. Схрещування можливе між 

усіма племенами людського роду, а майже всі сучасні раси походять шляхом 

схрещування. Загалом на рубежі ХІХ–ХХ ст. питання про кровне змішання 

визнавалося недостатньо розробленими. «Мабуть,  в одних випадках така суміш 

призвела до племінного поліпшення, як ми це бачимо на прикладі Тюркських 

племен, після їх схрещування з білими. Зовсім протилежне відбулося з 

класичними греками, високі духовні якості яких загинули, ймовірно, унаслідок їх 

схрещування з албанцями, слов’янами та іншими народами. Але особливо 

разючий приклад демонструють японці, раса яких складається з трьох різко 

різнорідних елементів: з негритосів (чорна раса), білих – айносів (кавказької раси) 

і з монголоїдних елементів (жовта раса). Ці три основні раси внаслідок 

послідовних імміграцій, опинившись на загальній острівній території, злилися 

між собою етнографічно й антропологічно та дали расу більш талановиту, ніж 

раса чорних і жовтих окремо» [477, с. 83].   

У процесі схрещування, констатує представник київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., відбувається передання та 

видозміна як фізичних ознак, так і психічних здібностей. І. О. Сікорський 

переконаний, що народи майбутнього завдяки схрещуванню будуть менше 

відрізнятися по крові, будуть більш між собою близькими, будуть мати більше 

спільних прагнень, потреб та інтересів і все це може створити вищі форми життя 

проти тих, які відомі були в означений період. Такий висновок професор засновує 

на тому факті, що всі сучасні народи світу пройшли етап схрещування, а подекуди 

він продовжує відбуватися.   

Окрім антропологічних особливостей та їх ролі й впливу на розвиток психіки 

людини вагомого значення, на думку представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., відіграє спадковість. Вона являє собою, за 

уявленнями вчених, основну властивість живої матерії й полягає в переданні 
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своїм нащадкам не лише типових властивостей виду, а також і набутих 

властивостей та навіть особливостей організації, причому як нормальних, так і 

патологічних. Шляхом наслідування можуть бути отримані не лише вищі психічні 

якості, але й психічні порушення, що робить вчення про спадковість таким, котре 

набуває важливого практичного значення для психології, для психопрофілактики 

та для життя взагалі. 

За встановленими в біології на основі спостереження й досвіду поглядами, в 

означений вище час визнавалося, що матеріальним субстратом спадковості є 

продукти статевих залоз – ядро сперматозоїда та ядро яйцеклітини, у котрих 

містяться в потенційному стані майбутні фізичні якості й психічні задатки 

нащадків і потомства.  

Успадкування патологічних ознак є окремим випадком спадковості. Хоча, 

вважають представники вітчизняної філософської психології, патологічні риси та 

властивості не завжди передаються нащадкам, однак незаперечним для наукової 

спільноти все ж таки видається факт можливого передання нервових і психічних 

властивостей і хвороб. Зокрема, професор І. О. Сікорський стверджує, що для 

нервових хвороб характерна підвищена спадковість, і за частотою вони посідають 

перше місце серед хвороб взагалі. При цьому питання про нормальну та 

патологічну спадковість визнається важливим, складним й неоднозначним та 

специфічним для кожного окремого випадку. 

Успадковуються також і сімейні властивості характеру та звички. Вроджений 

характер цих якостей з’ясовується найбільше за їх ізольованістю в психіці: вони 

можуть бути наявними при відсутності або слабкому розвитку справжніх вищих 

якостей характеру – благородства, співчуття, самовідданості, моральної гідності. 

Особливі моральні якості та властивості характеру зустрічаються в замкнутих 

суспільних колах і станах. Вроджений характер подібних, так званих «сімейних 

властивостей характеру» укріплюється кровними шлюбами. Такі шлюби мають як 

свої преваги, так й негативні сторони. Вони звужують коло природних 

властивостей, замикаючи їх у сімейні рамки, проте можуть посилювати вигідні 

фізичні та психічні якості, що вже є наявними  у відомій сімейній групі. Але якщо 
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порівняти, констатує І. О. Сікорський, у цьому співвідношенні здорову та 

патологічну спадковість, то остання має тенденцію до зростання у зв’язку із 

кровними або близько кровними шлюбами. 

Основні закони спадковості на рубежі ХІХ–ХХ ст., що мали місце бути в 

положеннях представників філософської психології, можуть бути сформульовані 

так. По-перше, пряма спадковість означає передання нащадкам властивостей 

батька та матері. По-друге, непряма спадковість, коли передається не тип і не 

якість батька або матері, а тип і властивості рідних по боковій лінії, тобто дядьків, 

тіток, двоюрідних братів та сестер і т. д. По-третє, зворотна спадковість має 

місце, коли властивості передаються через одне покоління, тобто від діда або 

бабці до внуків; якщо схожість передається від більш віддалених пращурів, то 

такий вид зворотної спадковості називається атавізмом. По-четверте, 

спадковість шляхом впливу полягає в появі в нащадків даної особи фізичних і 

моральних якостей першого шлюбу, наприклад, якщо вдова виходить заміж, і в 

неї від другого чоловіка народжуються діти із зовнішніми рисами та з характером 

першого чоловіка. Наприклад, зазначає І. О. Сікорський, спадковість шляхом 

впливу спостерігається і у тварин, коли чистокровна кобилиця, запліднена один 

раз звичайним жеребцем або віслюком, втрачає назавжди здатність народжувати 

чистокровних лошат навіть із чистокровним жеребцем: вона буде народжувати 

лошат, схожих то на віслюків, то на лошаків. При спадковості шляхом впливу, на 

думку І. О. Сікорського, вплив обох батьків однаково позначається на нащадках, 

зрідка в поодиноких випадках один із батьків переважає. 

У вітчизняній філософсько-психологічній традиції кінця ХІХ – поч. ХХ ст.  

задля розширення уявлень про спадковість використовувались факти, які містили 

значний матеріал і були запозичені з біографії видатних людей, зокрема, видатних 

людей за ступенем їх обдарування поділяють на три групи: 1) геніальні люди або 

генії, 2) талановиті люди, 3) обдаровані люди. Під геніальністю розуміється 

надзвичайний, вражаючий, всебічний розвиток психічних здібностей у поєднанні 

зі схильністю до узагальнення та творчої діяльності. Продуктивність геніальних 

людей пояснюється не лише всезагальністю й силою їх розумових здібностей, а 
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також і силою волі, котра надає їм необхідної наполегливості у вчиненні дій. 

Талант являє собою деякі властивості геніальності в будь-якій окремій сфері 

психічної або фізичної діяльності. Відсутність всезагальності відрізняє 

талановитість від геніальності. Обдарованість визначається як найслабкіший 

прояв талановитості в сенсі охоплення й кола психічної діяльності. 

Геніальні люди мають не лише великі задуми та наміри, але й здійснюють їх 

у житті. Цим геніальна людина відрізняється від звичайних людей, нерідко 

обдарованих, котрі також багато пізнають у житті й намагаються пізнане 

здійснити, однак у дійсності не доводять свою власну справу до її природного 

кінця за відсутністю сили волі й глибини та закінченості розумових концепцій. 

Таким чином, виконання задуманого та творчі здібності звеличують 

геніальність над талантом й обдарованістю.  

З позицій вітчизняної філософсько-психологічної школи кінця ХІХ – поч. ХХ 

ст. стверджувалось, що серед представників різних національностей видатні 

особистості (поети, художники, вчені, композитори) з’являються не постійно, а в 

певний час, після чого настає більш або менш значна пауза, котра заповнюється 

появою звичайних людей і людей із талантами й обдарованістю. Але кожна нація 

час від часу дає світу генія. Нерідко геніальність фіксується у відомій групі 

прізвища, тож через деякий проміжок часу така родина  надає світу видатну 

людину, після чого її продуктивні здібності знижуються, і вона дає людей лише зі 

звичайними обдаруваннями. Діти видатних людей зазвичай бувають звичайними 

людьми, або оригінальними, але позбавленими глибини мислення й таланту. 

Геніальність  однаково з’являється як у чоловічому, так і в жіночому поколінні. 

Нерідко появі генію передує народження талановитих та обдарованих натур, після 

котрих безпосередньо або невдовзі народжується геній. Поряд із родинами, які 

подарували світу талановитих людей, існують й інші, котрі навіть за тривалий 

період своєї історії не надали талановитих людей. Таким чином, згідно з 

положеннями київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

зв’язок геніальності з відомими родами та сімействами визнається очевидною й 

може вказувати на віддалену, що губиться в глибині віків, підготовку, закріплену 
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внутрішніми детермінантами розвитку психічного. Взагалі можна сказати, що 

представники київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

підтримують ідею спадкової складової психічного, тобто визнають позицію 

психічної спадковості. 

Розуміння впливу зовнішніх детермінант психічного розвитку людини у 

вітчизняній філософсько-психологічній традиції на рубежі ХІХ – ХХ ст. 

будується на принципах єдності розвитку психіки та культури. Вихідним 

розумінням психіки в цьому контексті виступає уявлення про психіку як цілісний 

феномен, котрий підпорядковується закономірностям спадковості та є соціально-

культурно обумовленим. 

Соціально-культурна обумовленість розвитку психіки виявляється в процесі 

перенесення індивідом на самого себе тих форм соціальної поведінки, котрі 

первинно вироблялись у його відносинах з іншими людьми, у результаті чого 

перетворюється структура пізнавальних процесів. 

У працях представників київської школи філософської психології кінця ХІХ 

– поч. ХХ ст. соціально-культурна детермінація психіки розглядається в контексті 

діяльності як взаємозв’язок психіки й умов життя людини та обов’язковою 

визнається необхідність урахування залежності різних проявів психічного від 

відмінних умов життя. Визнаним видається факт, що в ході історичного розвитку 

відбувається розвиток проявів психічного, психічної діяльності взагалі та 

психічного складу людей. Ці зміни, насамперед, пов’язуються зі змінами умов й 

способу їх життя, форм людської діяльності та її продуктів, що спричиняє 

нерівномірність і різний темп змін окремих компонент. Таким чином, у поглядах 

представників київської школи філософської психології на рубежі ХІХ–ХХ ст. 

визнається, що в психіці людини є властивості, котрі суттєво змінюються в ході 

історичного розвитку людства в різних історичних періодах, і саме визнання 

положення про соціокультурну детермінацію психічного розвитку приводить до 

ідеї розвитку психіки в історії, де розвиток культури визнається очевидним і 

незаперечним фактом. 
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З позицій вітчизняної філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

вважається, що розвиток психіки індивіда в онтогенезі відбувається відповідно до 

темпів фізіологічного дозрівання всіх систем організму та під впливом 

оточуючого його середовища. Причому, переконані представники, соціально-

культурна обстановка може як стимулювати розвиток визначених здібностей, так 

і заважати, або взагалі гальмувати. Основним процесом розвитку психіки в 

даному контексті визнається диференціація. Її можна простежити на розвитку як 

емоційно-особистісної, так і пізнавальної сфери. Представники стверджують, що 

дитині до визначеного віку достатньо складно здійснювати поділ цілого на 

частини й подальше об’єднання частин у ціле; певний час уможливлюється 

змішення частини та цілого, окреме сприйняття деталей. Таку особливість 

світосприймання дитини представники київської школи філософської психології 

називають дитячим синкретизмом і вважають початковою стадією в розвитку 

понять, котра характеризується ненаправленим переносом значення слова на 

низку зовнішньо пов’язаних, але внутрішньо не об’єднаних між собою предметів. 

Синкретизм має вагоме значення як фактор подальшого розвитку психіки та її 

представленості в мисленні, оскільки синкретичні зв’язки слугують подальшим 

відбором відповідних зв’язків, що перевіряються на практиці. Тому 

диференціація, вважають представники київської школи філософської психології 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст., сприяє розвитку психологічної організації 

інтелектуальної діяльності. 

Недостатня диференційованість зовнішнього та внутрішнього світу пояснює 

перенесення дитиною своїх якостей на оточуючі її предмети, що, наприклад, 

проявляється в схильності дітей оцінювати неживі предмети як живі, котру 

представники називають дитячим анімізмом. Дитина немовби прагне 

компенсувати нестачу об’єктивних зв’язків суб’єктивними. Афективність 

пронизує всі сфери життєдіяльності дитини, і в ній представники київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. вбачають причину цих дитячих 

проявів. Взагалі анімізм та синкретизм були достатньо популярними темами в 

психології на рубежі ХІХ–ХХ ст. 



 

200 
 

Отже, представники київської школи філософської психології кінця ХІХ – 

поч. ХХ ст. стоять на позиції, що розвиток психіки людини здійснюється в 

безпосередньому зв’язку із соціокультурним середовищем, яке її оточує, і саме 

під його впливом відбувається розвиток усіх морфо-функціональних систем 

психіки. Закономірності розвитку психіки уможливлюються описанням етапів 

дозрівання морфо-функціональних систем. Без дозрівання мозку, мозкових 

механізмів мимовільне дозрівання психічних функцій неможливе. Існують 

визначені закономірності в послідовності формування мозкових структур. Так, 

структури, що забезпечують функціонування зорового сприймання (потиличні та 

тім’яні відділи) дозрівають до кінця раніше, ніж мовленнєві (скроневі зони), а 

лобні відділи дозрівають останніми. Відповідно цілком закономірно, що наочно-

образне мислення є генетично більш ранньою формою, ніж понятійне, а здатність 

до передбачення, творення цілей  та контролю своєї поведінки у внутрішньому 

плані, за котру відповідають лобні відділи, дозріває достатньо пізно на основі 

розгорнутого мовлення й понятійного мислення. Отже, головну концепцію щодо 

описання закономірностей розвитку психіки, визнану у київській школі 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., можна звести до положення: 

диференціація дитини з оточуючим світом та інтеграція культурного досвіду 

людства сприяють розвитку всіх сфер психічного життя людини. 

Представники київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ 

ст. висловлювали думки із приводу існування зв’язку між розвитком психічних 

функцій і культурно-історичними умовами життя. Наприклад, Г. І. Челпанов і      

О. М. Гіляров розвивали ідеї про те, що джерела складних форм 

запам’ятовування, як і складних уявлень про простір і час слід шукати в 

конкретній історії суспільства. Щодо проблем персоногенеза В. В. Зеньковський 

вважав, що особистість необхідно розглядати як конструкцію, котра створюється 

та видозмінюється протягом історії, проходячи певні стадії. Якісні зміни в 

розвитку психіки людей, на думку І. О. Сікорського, уможливлюються завдяки 

розвитку суспільних умов життя. При цьому принцип розвитку розуміється в 
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сенсі існування закономірностей, котрі за наявності відповідних умов можуть 

бути реалізовані. 

У вітчизняній філософській психології ролі культури в розвитку психіки 

людини надається особливо важливе значення. Культура в означеному напрямі 

розглядається як ключова зовнішня детермінанта розвитку психіки людини. І на 

сьогодні не викликає сумніву той факт, що культурний розвиток людства має свої 

закономірності. При всьому різноманітті історико-культурного розвитку людства 

можна виділити декілька віх, котрі проходять усі народи. Вони пов’язані зі 

зміною способу життя та праці, соціального устрою, розвитком писемності й 

наук. І одна з основних ліній розвитку йшла в напрямі від конкретного та образів 

до символів і знаків. Так, розвиток писемності у всіх народів проходив через 

піктографічне письмо до фонетично-символічного, проходячи низку етапів від 

наочно-образного уявлення предмета через стандартизацію ідеографічних 

елементів до знаку звука. Схожі тенденції були в математиці при винаході форми 

чисел. Прийоми обчислень розвивались від простого підсумовування та 

використання таблиць до формул. Усі ці зміни були б неможливими без розвитку 

понятійного мислення, позбавленого образів.  

Інша лінія розвитку – від переважання конкретних і практичних форм 

діяльності до збільшення теоретичних форм діяльності. Концентруючись на 

цьому аспекті проблеми, типологію культури буде доречно побудувати на ідеях 

діяльнісного підходу, аналізуючи види та типи діяльності, що панували в первісні, 

давні, середньовічні та інші часи. Доречно в рамках цієї лінії здійснювати аналіз 

навчання, наприклад, невербальний або вербальний практичний характер, його 

планування, а також прагматичні та інформаційні аспекти. Незаперечними 

видаються факти про необхідність урахування причинно-наслідкових зв’язків між 

пануючим у суспільстві типом діяльності, з одного боку, і характером культури, 

мислення, самосвідомості, з іншого, щодо проблеми історіогенеза розвитку 

психіки людини. Отже, соціально-культурна детермінація відіграє вагому роль у 

розумінні розвитку психіки людини у вітчизняній філософсько-психологічній 

традиції. 
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На рубежі ХІХ–ХХ ст. остаточно утверджується положення, що людська 

психіка не виникає без людських умов життя. І будова мозку, і визначені умови 

життя є необхідними, щоб стати людиною. Надзвичайна пластичність, здатність 

до навчання – це і є одна з найбільш важливих особливостей людського мозку, що 

відрізняє його від мозку тварин. Представники київської школи філософської 

психології дотримувалися думки, що процес формування мозку у тварин  в 

основному закінчується до моменту народження, а в людини продовжується після 

народження й залежить від умов, у котрих відбувається її розвиток. Відповідно, ці 

умови не лише заповнюють «чисті сторінки» мозку, але й впливають на саму його 

будову [319]. 

Якщо у тваринному світі досягнутий рівень розвитку поведінки, переконані 

представники київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., 

передається від одного покоління до іншого так само, як і будова організму, – 

шляхом біологічного наслідування, то в людини властиві їй види діяльності, а 

разом із ними й відповідні знання, вміння та психічні якості передаються іншим 

шляхом – шляхом соціального наслідування. Так, кожне покоління людей 

виражає свій досвід, свої знання, психічні якості в продуктах своєї праці. До них 

відносяться як предмети матеріальної культури (оточуючі речі, предмети, 

об’єкти), так і витвори духовної культури (мова, релігія, наука, мистецтво). Кожне 

нове покоління отримує від попереднього все, що було створене раніше, вступає у 

світ, який увібрав у себе діяльність людства. Опановуючи цей світ людської 

культури, людина поступово засвоює вкладений у неї суспільний досвід, ті 

знання, вміння, психічні якості, котрі їй властиві. Це і є, на думку представників 

київської школи філософської психології, соціальне наслідування. 

Уможливлюється розшифрування досягнень людської культури дитиною не 

самостійно, а за постійної підтримки та під керівництвом оточуючих дорослих – у 

процесі виховання та навчання. Виходить, що природні властивості дитини 

створюють умови для породження психічних якостей, створюють передумови для 

їх утворення, а власне, самі ці якості виникають завдяки соціальному 

наслідуванню. Так, наприклад, однією з найважливіших психічних якостей 
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людини є мовленнєвий слух, що надає можливості розрізняти та взнавати звуки 

мови. Від природи дитина отримує будову слухового апарату та відповідні відділи 

нервової системи, що призначені для розрізнення мовленнєвих звуків. Але сам 

мовленнєвий слух розвивається лише в процесі засвоєння  тієї або іншої мови під 

керуванням дорослих.  

Від народження дитина не має будь-яких форм поведінки, що властиві 

дорослій людині. Але деякі найпростіші форми поведінки – безумовні рефлекси – 

у неї є вродженими й абсолютно необхідними як для того, щоб дитина змогла 

вижити, так і для подальшого психічного розвитку. Дитина народжується з 

набором органічних потреб – потребою в кисні, у визначеній температурі 

оточуючого повітря, в їжі і т. ін. та з рефлекторними механізмами, що спрямовані 

на задоволення цих потреб. Різні впливи оточуючого середовища викликають у 

дитини захисні та орієнтувальні рефлекси. Останні у філософській психології 

вважались особливо важливими для подальшого психічного розвитку, оскільки 

становлять природну основу отримання та перероблення зовнішніх вражень. 

Згідно з поглядами представників київської школи філософської психології 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст. на базі безумовних рефлексів у дитини вже дуже рано 

починають вироблятись умовні рефлекси, котрі приводять до розширення реакцій 

на зовнішні впливі та до їх ускладнення. Елементарні безумовно- та умовно-

рефлекторні механізми забезпечують первинний зв’язок дитини із зовнішнім 

світом і створюють умови для встановлення контактів із дорослими та переходу 

до засвоєння різних форм суспільного досвіду. Під його впливом згодом 

утворюються психічні якості та властивості особистості дитини. 

У процесі засвоєння суспільного досвіду окремі рефлекторні механізми 

поєднуються в складні системи – функціональні органи мозку. Кожна така 

система працює як єдине ціле, виконуючи нову функцію, котра відрізняється від 

функцій, що становлять її ланки: забезпечують мовленнєвий слух, музикальний 

слух, логічне мислення та інші властиві людині психічні якості. 

Саме період раннього дитинства називається представниками філософської 

психології періодом інтенсивного дозрівання, зокрема дозрівання нервової 
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системи та мозку. Протягом цього періоду маса мозку зростає, змінюється його 

будова, удосконалюються функції. Дозрівання мозку є дуже важливим для 

психічного розвитку – завдяки йому збільшуються можливості засвоєння різних 

дій, підвищується активність дитини, створюються умови, котрі дозволяють 

здійснювати все більш системне та цілеспрямоване навчання й виховання. Вкрай 

важливим для розвитку психіки у філософській психології кінця ХІХ – поч. ХХ 

ст. визнається отримання дитиною достатньої кількості зовнішніх вражень, 

процес спілкування між дитиною та дорослим, сприятливі умови виховання, які б 

забезпечували активну роботу мозку. Дозріваючий організм уявляється 

найсприятливішим для виховання. Враження та події, які пережила дитина в цей 

період, можуть здійснювати вплив на все її подальше життя. Навчання, яке 

здійснювалося в дитинстві, має величезний вплив на розвиток психіки та її 

якостей, ніж навчання дорослої людини. 

Таким чином, внутрішні детермінанти психічного розвитку – будова мозку та 

нервової системи, а також організму та органів, їх функції й дозрівання, 

успадковані особливості – необхідні для психічного розвитку людини, без них 

розвиток відбуватися не може, але вони не визначають того, переконані 

представники київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., 

які саме психічні якості з’являться в подальшому в людині. А залежить це від 

зовнішніх детермінант психічного розвитку – умов життя та виховання, 

особливостей спілкування, під впливом яких відбувається засвоєння досвіду. І 

саме останній слугує джерелом психічного розвитку, із нього дитина через 

дорослого отримує матеріал для побудови психічних якостей і властивостей 

особистості.  

 

Висновки до розділу  3 

 

1. Винятковість важливості психофізіологічної проблеми полягає у вирішенні 

одного з найважливіших питань у філософській психології – про сутність 

психічного. Психофізіологічна проблема є однією з ключових складових у 
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вирішенні питання про психічне і його безпосереднього носія, органу – мозку. 

Характер і стан вирішення психофізіологічної проблеми завжди були тісно 

пов’язані з розвитком психології і фізіології. Психофізіологічна проблема виникає 

спочатку в античні часи у вигляді проблеми душі і тіла. В історії розвитку 

людського знання психофізіологічна проблема представлена у вигляді ряду 

концепцій: незалежності душі від тіла, тотожності душі і тіла, 

психофізіологічного паралелізму, психофізіологічного монізму, рефлекторної 

концепції психіки, концепції нервових основ психічної діяльності. 

2. Безпосереднім філософським підґрунтям вирішення психофізіологічної 

проблеми у представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – 

поч. ХХ ст. виступила концепція єдиного закономірного світового процесу 

розвитку, що відображає діалектику співвідношення вищого і нижчого, вищих і 

нижчих форм матерії, котра складає теоретичну базу вирішення проблеми 

співвідношення психічного і фізіологічного. Другим, важливим теоретичним 

моментом, що складає філософську основу вирішення психофізіологічної 

проблеми, слугує наукова концепція ідеального як вищої форми відображення 

матерії, продукт безкінечного розвитку та властивостей вищої форми – людини. 

3. Психічні і фізіологічні процеси взаємодіють безперервно, не порушуючи 

самостійності одне одного. Субстратом психічного життя є нервова система та 

головний мозок. Психічне не зводиться до фізіологічного. Підтримується ідея 

локалізації психічних процесів і розумових здібностей у корі головного мозку. 

Визнається ідея компенсаторного механізму. 

4. Всі явища життя відбуваються в силу загальної еволюції в природі, і сам 

розвиток нервової системи, як і поступове її високе вдосконалення, були 

наслідком та окремим випадком загальної еволюції. Знання найголовніших фаз 

цього розвитку має суттєве значення для психології, зокрема, для розуміння 

психіки та її розвитку. Цей шлях розвитку не зникає безслідно, а залишається 

вкарбованим філогенетично в сучасних живих формах: його можна 

прослідкувати, вивчаючи будову нервової системи у тварин, починаючи від 

нижчих форм і закінчуючи вищими. Цей шлях розвитку також відкарбований в 
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онтогенетичному розвитку людської дитини, його можна вивчити, слідуючи крок 

за кроком за розвитком зародку й потім спостерігаючи життя немовляти. 

5. Розуміння відмінності психічного та фізичного виступає ключовим у 

психологічній науці наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. між представниками 

фізіологічного та філософсько-психологічного напрямів. Головна відмінність між 

фізичним і психічним представниками філософської психології вбачалась у 

наявності свідомості. Свідомість і воля мають бути предметом дослідження лише 

психології. 

6. Психіка є тим живим центром, котрий підтримує єдність організму, має 

регулюючий вплив та приймає участь у процесі пристосування, що за своєю 

природою має психологічний сенс. Основою психічного розвитку є органічні 

процеси, завдяки яким відбувається формування внутрішньо багатого психічного 

життя. Психічний початок здійснюючи свою діяльність розвивається, досягає 

свого вивільнення від чисто органічних завдань, і, саме ця вивільнена енергія 

створює можливість психічного розвитку у напрямі тієї роботи, котра призводить 

до посилення і збагачення суто психічних можливостей людини. Визнається 

певна залежність  психічного розвитку людини від її антропологічних і фізичних 

ознак. 

7. Психіка визнається вищим началом людської природи та переважає над 

усім фізіологічним. Завданням  людини є розширення меж психіки через її 

розвиток. Визнається докорінна єдність психіки, як на елементарному так і на 

вищому рівнях. Ці два рівні психічної сфери є єдиними у своєму реальному центрі 

– “Я” і лише через нього уможливлюється їх взаємодія; взаємодія між проявами 

психічного здійснюється через суб’єкта. Джерелом розвитку психіки людини 

визнається здатність до самозростання і досвід  – чуттєвий естетичний, релігійний 

та етичний.  

8. Розуміння впливу зовнішніх детермінант психічного розвитку людини у 

вітчизняній філософсько-психологічній традиції на рубежі ХІХ–ХХ ст. будується 

на принципах єдності й розвитку психіки та культури. Соціально-культурна 

детермінація психіки розглядається в контексті діяльності як взаємозв’язок 
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психіки й умов життя людини та обов’язковою визнається необхідність 

урахування залежності різних проявів психічного від відмінних умов життя. 

Культура визнана  ключовою зовнішньою детермінантою розвитку психіки 

людини. Психічний розвиток передбачає взаємодію між внутрішніми та 

зовнішніми детермінантами. Внутрішні детермінанти створюють визначену 

послідовність фаз розвитку, обумовлену зростанням органів. Розвиток психіки 

людини в онтогенезі відбувається відповідно до темпів фізіологічного дозрівання 

всіх систем організму та під впливом оточуючого його середовища. Соціально-

культурна обстановка може як стимулювати розвиток визначених здібностей, так 

і заважати, або взагалі гальмувати. Основним процесом розвитку психіки в 

даному контексті визнається диференціація. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ПСИХІКИ У 

НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ 

ФІЛОСОФСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

4.1. Розвиток людської психіки у науковому доробку 

С. С. Гогоцького 

 

Психічний розвиток починається, стверджує С. С. Гогоцький (1813–1889) з 

відчуттів. Розвиток психічного залежить від внутрішніх умов і не обмежується 

зовнішніми, адже одними зовнішніми умовами, вказує вчений, не пояснити 

значення уяви у порівнянні з діяльністю уявлень.  Розвиток психічних проявів не 

відбувається за зовнішнім поштовхом, а передбачає наявність внутрішньої, 

іманентної мети, до якої сама природа скеровує цей розвиток людського 

душевного життя, а саме – самопізнання, самовладання і самоосвіта. Ознаками 

розвитку психіки вченим визнається рівень розвитку самосвідомості і 

самовладання. Психічний розвиток має порядок, йде по чітко визначеному плані 

від простого до складного. Розвиток самосвідомості, власне свідомості рухає 

психічний розвиток людини до його вершини. На розвиток людської психіки 

впливає походження, умови і обставини. Наполягає С. С. Гогоцький на 

важливості генетичного принципу, а саме – розглядати умови, при яких 

зароджуються і розвиваються психічні прояви. Визнає вчений причинний 

взаємозв’язок психічних проявів, внутрішню єдність всіх психічних проявів і 

послідовний характер психічних проявів. Знання законів фізичної природи, за 

переконаннями С. С. Гогоцького, не має жодного сенсу без розуміння 

внутрішньої природи людини,  «психологія як наука про психічне життя є 

вихідним початком і носієм будь-якої науки і освіти» [105, с. 12]. 

Розгляд душевних проявів людини С. С. Гогоцький пропонує розпочинати зі 

свідомості, адже саме в ній вони беруть свій початок, і зауважує, що «все душевне 

життя походить від свідомості» [105, с. 31]. Внутрішній розвиток людини 
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передбачає роботу над змістом свідомості. Перевагою людського розвитку 

визнається саме свідоме керування всіма психічними проявами. Власне, згідно 

поглядів вченого виходить, що особливість людського розвитку полягає не тільки 

в тому, що він відбувається згідно законам, але й у тому, що цей розвиток 

підпорядковується свідомості. Свідомість повинна бути вихідним поняттям навіть 

для оцінки співвідношення фізіологічних досліджень до психології і межі, що 

відокремлює одну сферу від іншої. Свідомість як властивість психічного життя 

уможливлює появу абсолютної ідеї або абсолютного духу. Свідомість 

визначається вченим як самостійний початок душі. Завдяки свідомості 

відбуваються відкриття, розрізнення безлічі відношень між об’єктами і об’єктів 

до суб’єкту, котрий їх усвідомлює.   

Свідомість представник київської школи філософської психології розглядає з 

двох сторін: форми і змісту. З боку форми до складових моментів, що утворюють 

цілісність відносяться: 1) момент розмежування, розрізнення і 

самоспостереження; 2) єдність свідомості в кожному акті розрізнення ніколи не 

розпадається на частини, утримання зв’язків між предметами, що спостерігаються 

забезпечується цілісністю і єдністю свідомості; 3) свідомості як формі властива 

єдність у своєму продовженні у часі, тобто тотожність у всі періоди життя – 

людина  усвідомлюючи  своє «Я», як саме її «Я» завжди залишається цим «Я», а 

не іншим «Я». Зміст свідомості складається з: 1) різноманітності перцепцій;             

2) категорій і форм; 3) багаточисленних та різних формацій уявлень, понять та 

ідей. При цьому, зауважує С. С. Гогоцький, готових вроджених форм і категорій 

не існує, їх усвідомлення розвивається поступово. Розвиток свідомості 

уможливлюється лише завдяки дійсного, реального початку – психіки. На 

свідомість здійснюють вплив певні умови: 

 

Рисунок 4.1.1. Розуміння походження свідомості С. С. Гогоцьким 
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С. С. Гогоцький висловлював думки з приводу поступового вдосконалення 

свідомості задля виконання завдань, повноти і виразності психічних проявів: 

пізнавальних, теоретичних, чуттєвих і практичних. Свідомості, у всіх її актах, як 

моментах її діяльності, постійно властива єдність і тотожність.  

Головними психічними проявами представником київської школи 

філософської психології називаються:  

А) Теоретичні  або пізнавальні. 

Б) Бажанні або діяльні. 

В) Чуттєві. 

Такий поділ психічних проявів має підстави, переконаний С. С. Гогоцький, і  

надає наступне пояснення: «Підстави його полягають в самій натурі 

індивідуального душевного життя, як такої, що сприймає і переробляє зовнішні 

перцепції, як такої, що відчуває все сприйняте і те, що відбувається в її власних 

внутрішніх станах, то приємні, то неприємні видозміни, і потім такою, котра 

впливає на оточуюче її середовище, для перетворення її відповідно своїм 

моральним вимогам» [105, с. 47]. 

Діяльнісна єдність психіки і свідомості саме в тому і полягає, вважає вчений, 

що виражається в різних, але завжди зв’язаних актах. Розвиток психічного 

відбувається від нижчого до вищого. Єдність свідомості забезпечує психічний 

розвиток.  

С. С. Гогоцький виділяє етапи розвитку психічних проявів. Перший етап – 

перцепування зовнішніх вражень і послідовна переробка чуттєвих перцепцій до 

вищих проявів мислення. Другий етап – розділення всіх проявів пізнавальної і 

теоретичної діяльності на групи: 1) чуттєва свідомість, 2) діяльність уявлення і      

3) діяльність мислення. Третій етап – поступовий розвиток свідомості вимагає 

постійної обробки і співвідношень перцепцій і відбувається під впливом 

різноманітних зовнішніх умов, адже послідовність пізнавальних проявів не може 

не виражати в собі поступового розвитку свідомості. При цьому, вчений зауважує, 

що психічний розвиток не відбувається випадково, а відбувається у визначеному 

порядку. 
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За переконаннями С. С Гогоцького розвиток психічного розпочинається з 

чуттєвої свідомості. До складу чуттєвої свідомості входять: а) відчуття, б) бачення 

і спостереження, в) визнання. Відчуття визначається вченим як збудження за 

допомогою чуттєвого враження, відповідь на подразнення. Органічною основою є 

головний і спинний мозок. Відчуття є простим і первісним психологічним фактом 

і явищем не матеріальним, а самостійним початком психічного. «Щоб з’явилось 

відчуття, –  пише Сильвестр Сильвестрович, –  окрім збудження нервів повинно 

відбутись ще дещо, задля того, щоб виникло відчуття. Відчуття до певної міри є 

дещо від нервових подразнень незалежне» [105, с. 53]. 

Психічний розвиток починає свій прояв з відчуття і відбувається у 

подальшому за схемою: 

 

  

Рисунок 4.1.2 Порядок здійснення психічного розвитку за С. С. Гогоцьким 

 

С. С. Гогоцький був переконаний, що зміст відчуттів викарбовується в психіці, 

а не у властивостях нервової системи, наполягаючи, що відчуття не виводяться із 

нервового збудження. Саме з зоровими відчуттями вчений пов’язує новий етап у 

розвитку психічного, вважаючи що з ним «починається свідомий розвиток 

психічного життя» [105, с. 60].  Слухові перцепції С. С. Гогоцький визнає більш 

глибшими і безпосередніми, які легше поєднуються з психічним, ніж зорові. Без 

участі психіки унеможливлюються кількісні і якісні розрізнення звуків, їх 
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утримання, їх зв’язки і послідовності, а також без психіки, визнає вчений, 

неможливо розрізняти напрям звука. Визнання ролі психіки у слухових 

перцепціях доводиться при проясненні смислу співу, музики і при  

членороздільних звуках слів. 

Дотикові відчуття та сприймання, на переконання С. С. Гогоцького пов’язані з 

розвитком свідомості і виникають в результаті розрізнення у свідомості між 

твердим і легким, плинним і щільним, гладким і шершавим, легким і тяжким, 

холодним і теплим. Дотикові відчуття являють собою мускульно-діяльний 

характер. Вченим визнається важливість дотику при комбінації з іншими видами 

відчуттів і сприймань. При цьому участь психіки в прояві дотику доводиться 

локалізацією відчуттів і почуттям геометричних вимірів власного тілесного 

організму. 

Розвиток нюхових і смакових відчуттів проявляється у витонченості. Вони 

надають інформацію про відчуття приємного і неприємного. Кількість внутрішніх 

відчуттів визначається настроєм,  а настрій може впливати на пізнавальну і 

вмотивовану діяльність. В межах психічного життя, зазначає                                      

С. С. Гогоцький, цьому внутрішньому відчуттю буде відповідати внутрішнє 

(психічне) чуття, що залежить не лише від одних чуттєвих перцепцій, а й від 

уявлень, понять та ідей. На внутрішні чуття людина може впливати силою думки і 

волі.  

Як зазначалось вище, відчуття являють собою вихідний початок для 

пізнавальної діяльності. Початок розвитку відчуттів знаходиться в психіці, 

завдяки ній вони усвідомлюються і розрізняються. При відсутності 

самоусвідомлюючого початку кожне відчуття існувало само по собі, без будь-

якого відношення до попереднього. С. С. Гогоцький зазначає: «…розвиток 

свідомості, саме джерело її сили до певної міри буде змінюватись: він буде 

запозичувати силу в глибині і внутрішніх інтересах усвідомлюючого початку. Без 

цієї умови самий розвиток свідомого душевного життя був би абсурдом» [105,       

с. 75]. Вчений переконаний, що акт розрізнення відчуттів і співвідношень 

відбувається не від чуттєвих перцепцій, не від їх схожості й відмінності, а від 
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узгодженої діяльності психіки, котрій у всіх актах розрізнень і співвідношень 

властива єдність і тотожність. Завдяки цій діяльності відбувається безперервне 

вдосконалення розрізнень і співвідношень.  

За погядами С. С. Гогоцького бачення є першим свідомими актом психічної 

діяльності. Відчуття передують баченням та не можуть бути джерелом 

походження в свідомості людини форм простору і часу, адже у відчуттях 

унеможливлюється абстрагованість. Щоб утворилось бачення необхідно дві 

сторони –  суб’єкт і об’єкт. Спонукають виникнення бачення інтерес і внутрішній 

мотив, а останній ще й здійснює керування напрямом бачення. Бачення для 

вченого пов’язане з увагою, як пасивною так і активною, а завдяки роботі психіки 

уможливлюється активна і самостійна увага.  

Третя складова чуттєвої свідомості визнання є актом свідомості, що 

розвивається, котрому властиве здійснювати розумове заключення або 

заперечення, позитивне або негативне визначення. С. С. Гогоцький стверджує, що 

визнання вважається вищим проявом роботи психічного і розвитку психіки ніж 

бачення: по-перше, предмет або перцепція чуттєвої свідомості не лише фіксується 

у визначеному просторі і часі, але й отримує визначений вид у чуттєво-даних 

окресленнях; по-друге, у ньому передбачається не лише виділення однієї 

перцепції від решти, але й деяке звірення її з іншими перцепціями; по-третє, у 

ньому вже міститься деякий зародок абстрагування; адже визнаючи чим-небудь 

річ, людина відділяє її подумки від чогось несхожого з нею і поєднує з речами 

схожими. Із цих властивостей визнання, зауважує вчений, «достатньо видно, що 

чуттєві перцепції лише тоді стають пізнанням, коли вони самодіяльно 

розробляються душевним агентом» [105, с. 80].  

Отже, згідно поглядів С. С. Гогоцького, в межах чуттєвої свідомості вже 

міститься в ембріональній формі початок майбутньої діяльності уявлення і розум 

з його одиницями в поняттях і узагальненнях, і з судженнями, які чітко 

поєднуються і відокремлюються одне від одного. Лише на основі цих первинних 

проблисків форм, вважає С. С. Гогоцький, властивих мисленню в межах чуттєвої 
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свідомості, отримує сенс і важливе освітнє значення наочне навчання в межах 

початкової освіти.  

Подальший розвиток психіки людини, зауважує вчений, який можна 

простежити  відбувається у діяльності уявлення. Уявлення займає проміжну ланку 

між чуттєвими проявами і логічним мисленням: 

 

  

Рисунок 4.1.3 Логіка психічного розвитку за С. С. Гогоцьким 

 

Для С. С. Гогоцького діяльність уявлення пов’язана з образами мислення або 

копіями чуттєвих перцепцій, що мали місце у минулому і поєднань цих копій, які 

замінюють данні поєднання самих перцепцій, що мали місце бути у минулому. В 

чуттєвих перцепціях присутні матеріальні властивості, а уявлення є вільними від 

підкорення чуттєвим враженням, що ними виробляються в тілесному організмі. 

Вчений переконаний, що з утворенням уявлень пов’язаний процес розвитку 

психіки людини, зокрема, передбачається можливість тієї безперервної переробки 

уявлень, котру безперервно буде переслідувати свідомість, яка розвивається. 

«Тому, – пише С. С. Гогоцький, –  уявлення не можна назвати вродженими 

відчуттями; якщо б уявлення були вродженими відчуттями, то наша свідомість 

зупинилась би нерухомо на чуттєвих перцепціях, без будь-якої подальшої їх 

переробки у поняття, ідеї і т. ін.» [105, с. 81–82]. Вчений вважає, що в уявленні 

присутні завдатки нерефлективного мислення. 

Усуваючи чуттєві враження в уявленні, констатує представник київської 

школи філософської психології, свідомість віднаходить роздвоєність між 

суб’єктом і об’єктом. І саме це надає можливість переробки як одиниць уявлення, 

так і їх поєднань в понятті, судженні. Слово в цій роботі виступає як знаряддя, що 

фіксує варіації синтезу та аналізу (виразами: причина, род, вид, якість). Без 
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подальшого логічного розвитку уявлення не можливе. Розвиток уявлень               

С. С. Гогоцький аналізує за ступенями: 1) діяльність уявлень у власному сенсі 

слова, 2) діяльність продуктивної уяви і 3) пам’ять. Завдання аналізу всій 

діяльності уявлень вченим вбачається у відкритті в ній особливостей, котрі 

сприяють діяльності чіткого логічного мислення з усвідомленням законів і форм. 

С. С. Гогоцький зазначає, що уявлення можуть бути одиничні і множинні. 

Походження діяльності уявлень має внутрішню природу. Діяльність уявлень має 

свою основу в суб’єкті і його свідомості, що розвивається. Умови для діяльності 

уявлень надані в сфері чуттєвої свідомості – в локалізації відчуттів і у 

споглядальному уявленні. Збереження уявлень не може бути у вигляді рефлексів. 

Поєднання і об’єднання уявлень відбувається за положенням у просторі, за 

слідуванням у часі і за контрастом. Розвитку уявлення сприяє діяльність 

продуктивної уяви і мислення при сприянні пам’яті. Процес творення уявлень         

С. С. Гогоцьким можна представити наступним чином:  

Таблиця 4.1.1 

Етапи утворення уявлень 

ЕТАПИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

І ЕТАП – залежність від чуттєвих перцепцій; 

– залежність від суб’єктивних причин 

     (настрою, схильностей, уподобань) 

ІІ ЕТАП – виникнення мимовільних уявлень у свідомості  

за категоріями; 

– чітке поєднання і розкладання уявлення  

     задля утворення понять про речі 

 

Психічний розвиток людини, переконаний С. С. Гогоцький не можливий без 

розвиненої уяви. Уява визначається відношенням до попередньої діяльності, 

зауважує вчений, і до діяльності логічного або рефлектуючого мислення, що 

розвивається згодом або поряд з уявою. Відмінність між уявою і уявленням             

за С. С. Гогоцьким можна представити так:  
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Таблиця 4.1.2. 

Характеристика відмінностей психічних  процесів уяви і уявлення 

 

№ УЯВЛЕННЯ № УЯВА 

1 Повторення одиниць вражень від 

відчуттів та сприймань 

1 Відхід, абстрагування від даних у 

 досвіді  одиниць вражень або  

 уявлень 

2 Копіювання в мисленні одиниць  

вражень  відчуттів та  сприймань, 

 що мали місце у минулому 

 

2 Довільна видозміна образу і  

образів уявлення 

3 Пригадування по одній одиниці 

 вражень 

 

3 Утримання або відкидання  

властивих ознак уявлення 

4 Пов’язування багатьох вражень, 

котрі вже містяться у свідомості 

 

 

4 Приєднання  ознак  інших уявлень 

 і  створення нових оригінальних,  

довільно компонованих уявлень 

 

С. С. Гогоцький акцентує увагу на відмінних властивостях уяви. По-перше, 

уява в жодному разі не є пасивним процесом, а створює дещо нове. По-друге, уява 

завжди спирається на дійсність; відкидається випадкове, несуттєве, потім 

утримання і привнесення дещо відповідного, поєднання і створення дещо 

узагальненого в образах або досконаліший вираз визначеного роду уявлень. 

Представник київської школи філософської психології пише: «…уява виявляє 

схильність, не відступаючи від законів дійсності, до чогось вищого у порівнянні з 

фактичним, одиничним і чуттєво-перцепуючим» [105, с. 88]. Пояснення такої 

діяльності уяви виходить від наявності органічного зв’язку уяви з діяльністю 

мислення, з його законам і формами. По-третє,  здатність до вираження уяви своїх 

узагальнених, типових уявлень; з одного боку, уява виявляється вільною стосовно 

створюваних образів, а з іншого – залежить від мислення.  

Створення образів уяви, вважає вчений, залежить від свідомості, що 

розвивається і активної творчої діяльності суб’єкта. Розвиток уяви пов’язаний з 
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усвідомленням людиною в собі творчого початку і вимагає систематичного 

научання. Уява у своїй теоретичній діяльності має глибоку практичну основу. 

«Перший прояв уяви, – пише Сильвестр Сильвестрович, – можна назвати 

витонченим розумом, загостреною думкою, другий – дотепність» [105, c. 91]. 

Уява утримує за собою свободу творчості, переконаний вчений, виконує її в 

формах і законах, відповідних дійсному життю. Розвиток самосвідомості завдяки 

психіці здійснює перетворення механічного протікання і зціплення уявлень в 

органічне і логічне, адже без цього образи хаотичні, позбавлені сенсу, змішані. 

Зародження уяви, переконаний С. С. Гогоцький, її корінь знаходиться не в 

наслідуванні природі, не в шуканні задоволення, не в тілесних збудженнях, а 

набагато глибше. С. С. Гогоцький стверджує, що психічний розвиток людини 

продовжується зі здатністю до пояснення високого та прекрасного, і називає 

слово «витвором психіки з покликанням до розвитку власної свідомості і 

голосового апарату» [105, с. 95]. 

Відношення між образами уяви і конкретним їх вираженням, згідно поглядів    

С. С. Гогоцького, поділяються на символічні, алегоричні і художні. Наполягає 

вчений й на існуванні найтіснішого зв’язку між наукою і рівнем розвиненості 

уяви у людини. Уява і наука мають найтісніший зв’язок, а читання художніх 

творів, сприяє розвитку уяви. Розвиток уяви, по-перше, повинен відбуватись у 

поєднанні з розумом; по-друге, переважання чуттєвих потягів або їх посилення 

означають неправильний розвиток уяви і, по-третє, надмірне захоплення, 

поглинання діяльністю уяви може розвити недолік зосередженості і не бажання 

до систематичної праці. С. С. Гогоцький зазначає, що «для правильного розвитку 

уяви необхідна серйозна розумова і моральна освіта. На таку необхідність вказує і 

послідовний порядок проявів душевного життя – теоретичних і практичних» [105, 

с. 98]. 

Психічному процесу пам’яті  в системі свідомих проявів психічного життя, в 

роботі уяви С. С. Гогоцький надає особливого значення: «…в діяльності уяви 

уявлення  і довільні звукові знаки (слова), що їх виражають виводяться на сцену 

не за одним їх зціпленням, або не за повторенням їхнього зціплення, що мало 
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місце у минулому в просторі і часі, але в тому новому, самому 

найрізноманітнішому їх ході, який виявиться необхідним за вимогою 

(нерефлективної) логіки уяви або внутрішньої залежності між її образами»  [105, 

с. 99]. Це, на думку вченого, означає, що завдяки пам’яті уможливлюється 

композиційна робота уяви, адже в пам’яті містяться всі уявлення людини, запас 

знаків і слів як матеріал для формуючої роботи уяви і логічної думки, якою 

завідує пам’ять.  

С. С. Гогоцький вважає, що пам'ять не походить від діяльності мозку і 

нервової системи, хоча й відбувається при їх посередництві. Пам’ять впливає на 

продуктивність уяви і мислення. Основа пам’яті, як і пригадування є єдність і 

тотожність свідомого початку. Все, що відбувається перед фокусом свідомості, 

зберігається у психіці. Предметом пам’яті виступає все, констатує представник 

київської школи філософської психології, що входить в поле свідомості людини. 

Стан пам’яті, її можливості та особливості мають спадковий характер. Функціями 

пам’яті вченим зазначені збереження і пригадування. Види конкретної пам’яті є 

такі: 1) швидка і міцна, 2) швидка і неміцна і 3) міцна і повільна. У психічному 

розвитку людини на важливу роль пам’яті вказує те положення, стверджує               

С. С. Гогоцький, яке вона займає в системі проявів психічного життя і її значення 

для всієї організуючої розумової діяльності. Розвиток і вдосконалення пам’яті має 

вагоме значення для всієї розумової діяльності людини. 

Діяльність мислення С. С. Гогоцький розглядає як вищий ступінь теоретичних 

проявів психічного життя. «З психологічної точки зору, – пише вчений, –

мислення є не що інше, як вища форма усвідомленості, що розвивається, тобто 

розумова робота над чітким розрізненням і співвідношенням між перцепціями і 

уявленнями, а також і між усвідомлюючим суб’єктом і об’єктом, котрий йому 

протистоїть» [105, с. 105]. Одиницями мислення вченим зазначені: 1) поняття,      

2) форма суджень і 3) умовивід. 

В мисленні віднаходить свій вираз психічний розвиток людини, її психічне 

життя. Робота мислення починається поступово, а її роботі передують нижчі 

прояви. С. С. Гогоцький вважає, що задатки і нижчі форми логічного мислення 
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мають місце не лише в діяльності уявлення і уяви, але й в сфері чуттєвої 

свідомості, з її чуттєвими перцепціями. Особливістю роботи мислення вченим 

називається той факт, що людина усвідомлює різноманітні враження від 

перцепцій не в кучі, а окремо. Будь-які нові форми психічних проявів, наполягає 

Сильвестр Сильвестрович, не можуть відбуватися випадково, без послідовності і 

відсутності мети, «а повинні мати будь-яке підґрунтя» [105, с. 108]. Загалом, 

представником київської школи філософської психології заперечується 

випадковість в розвитку психічних явищ, а  властивість свідомості до розвитку є 

заданою у людському суб’єкті.  

Процес утворення поняття, як розумової багатоскладової одиниці, стверджує   

С. С. Гогоцький, має визначені складові моменти: а) виокремлення чуттєвих 

уявлень від органів відчуття та сприймань із невизначеної спільності про річ, 

предмет; б) усвідомлення об’єму, котре займає поняття; в) визначене  поєднання 

суттєвих властивостей з відокремленням їх від несуттєвих, які можуть бути або не 

бути, не порушуючи відмінності цієї понятійної сфери від іншої.  

Між поняттям і уявленням існує співвідношення, яке за С. С. Гогоцьким 

можна простежити за етапами формування понять:  

 

  

Рисунок 4.1.4. Етапи формування понять за С. С. Гогоцьким 

1. Поняття утворюються 
виключно розумовою 

роботою, здійсненою над 
уявленнями 

2. Сформовані поняття 
завжди поєднанні з 

уявленнями 

3. Поєднання понять з 
уявленнями не знецінює 

значення поняття 

4. Поняття не надані у 
готовому виді, постійно 
знаходяться в процесі 

утворення за допомоги 
уявленнь 

5. Конкретним знаком, до 
якого співвідносна  

діяльність суб'єкта зводить 
складові моменти поняття, 

слугує уявлення 

6. Задяки поняттю 
уможливлюється 

розмежування чогось і 
об'єднання, яке 

виражається звуковими 
знаками 

7. Походження 
відмінностей в поняттях  

бере свій початок у 
наявній інформації, яка є 
відмінною у людей про 

одні й ті самі речі 

8. Розвиток понять, 
суджень і умовиводів 

нерозривно повязаний з 
розвитком слова 
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С. С. Гогоцький зауважує, що психіка людини продовжує свій розвиток за 

умови розвитку розумових здібностей і називає такі головні категорії, котрі 

спрямовують розумову діяльність: 1) категорія буття або об’єму; 2) категорія 

причинного зв’язку; 3) категорія доцільності; 4) категорія умовності. Заперечує 

вчений наявність у травин понять, суджень і умовиводів, вважаючи наявним у них 

лише інстинкт, котрий керується лише тваринними потребами.  

Слово, у вченого, визначається як знаряддя розумової діяльності. Розумова 

діяльність людини залежить від психічних і психологічних особливостей, від 

систематичного розвитку вищого світогляду, до якого С. С. Гогоцький відносить 

ідею Бога, ідею світу і людської істоти. Зауважує представник київської школи 

філософської психології і на важливість правильного ходу розвитку розумових 

здібностей людини, вважаючи за умови:  «чистоту серця» і  «правильне поняття 

про етичну природу людини» [105, с. 127]. С. С. Гогоцьким визначена певна 

послідовність у розвитку мислення: 

Таблиця 4.1.3 

Послідовність розвитку мислення 

 

ЕТАПИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Розрізнення і поєднання даних чуттєвого досвіду 

2 Розрізнення і поєднання уявлень 

3 Читання і аналізування творів 

4 Граматичне вивчення мови і систематичний граматичний  

розбір мовлення 

5 Наукова освіта взагалі 

6 Вивчення логіки, філософії (особливо теорії пізнання) і психології 

 

Згідно переконань С. С. Гогоцького, розумовий розвиток повинен відбуватись 

систематично, адже від цього залежить його успішність, а також мати мету, 

організовуватись у процесі виховання і навчання. Щодо розумового, або взагалі 
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психічного розвитку людини вчений стоїть не позиції відсутності меж такого 

розвитку, вважаючи його таким, котрий постійно знаходиться в процесі руху.  

 

4.2. Концепція психічного розвитку людини згідно уявлень 

О. М. Гілярова 

 

Для О. М. Гілярова (1855/1856–1938) розвиток психіки здійснюється за 

визначеними законами. Перший закон стосується визначення співвідношення між 

фізіологічними і психічними процесами. Фізіологічні процеси знаходяться  у 

прямому співвідношенні з психічними і уможливлюються та відбуваються в 

нервовій системі. Без знань про будову нервової системи неможливо пояснити 

психічні прояви, але й ретельні свідчення про нервову систему, зауважує              

О. М. Гіляров,  «не проливають світла на сутність психічних станів, а вказують 

лише на тісну залежність їх від нервових процесів» [93, с. 47]. Головний мозок є 

органічною основою психіки та найголовнішим нервовим центром. Визначеним 

частинам головного мозку відповідають визначені психічні стани. Помилковою 

визнається думка, констатує представник київської школи філософської 

психології, що одні психічні стани більше обумовлені однією частиною мозку, 

ніж іншою. «Зорові відчуття, нюхові, дотикові обумовлені відомими нервовими 

центрами, відомими частинами мозку, що приймають в цих відчуттях особливу 

участь, але поряд з цими частинами й весь мозок приймає участь в кожному 

нашому переживанні, так як мозок перебуває в тісному і нерозривному зв’язку з 

усією нервовою системою. Вся нервова система приймає участь у нашому 

душевному житті» [93, с. 47]. Тобто, у всіх психічних проявах приймає участь вся 

нервова система, весь організм людини. Ідеальні переживання, зазначає               

О. М. Гіляров, локалізуються у головному мозку, в його вищих центрах, і такі 

переживання вчений називає вищими у порівнянні з переживаннями, які мають 

свою основу у нижчих центрах. Почуття любові, ненависті переважно мають 

фізіологічну основу. Проте «вища» любов мало залежить від фізіологічних 

процесів; переживання «вищої» любові визнаються вченим ідеальними.  



 

222 
 

Другий закон, який уможливлює розвиток людської психіки, згідно уявлень      

О. М. Гілярова є закон стимулу. Цей закон полягає у тім, що кожний психічний 

прояв людини можливий за умови спонукальної причини для кожного психічного 

прояву, котра може бути як зовнішньою, так і  внутрішньою. Для з’ясування 

появи будь-якого психічного стану, переконаний вчений, необхідно звернути 

увагу, що викликало цей стан. «Коли ми говоримо, – пише О. М. Гіляров, – ми 

маємо на увазі елемент, що відноситься до фізіології, до нервової системи. Будь-

яке душевне переживання корениться в стимулі або в подразненні, котре 

випробовує нервова система. Немає душевних переживань, котрі не коренились 

би в стимулі, внутрішньому або зовнішньому. Він завжди повинен бути відомого 

напруження або інтенсивності, щоб ми усвідомлювали викликане ним душевне 

переживання» [93, с. 49]. Отже, якщо сила стимулу є нижчою за поріг 

сприймання, психічні прояви не усвідомлюються, відбуваються на несвідомому 

рівні, під порогом свідомості.  

Третій закон – закон активності. Полягає цей закон у наступному: кожний 

психічний стан, в разі досягання рівня свідомості психічний стан прагне так або 

інакше до свого виявлення. Прагнення до виявлення вчений пояснює 

обумовленістю фізіологічними процесами кожного психічного стану, що 

відбувається в нервовій системі. Тобто, О. М. Гіляров зазначає: «Якщо нервова 

енергія досягає відомої напруги, то вона прагне до виявлення» [93, с. 49]. Із цього 

уявлення слідує, якщо людина відчуває сильні почуття – любов, ненависть, гнів – 

вони прагнуть до свого виявлення. Прояв означених почуттів піддається 

корегуванню при вихованні і вправлянні. Уявлення про дію в разі досягання 

особливої напруги переходить у дію всупереч волі. «У людини з витонченим 

смаком, – пише представник київської школи філософської психології, – думка 

про нудотне викликає нудоту. Думка про сумне у чуттєвих людей викликає 

сльози. При думці про те, що ми скріпимо зубами по розбитій тарілці, у нас буває 

тремтіння. Якщо, стоячи на краю обриву, ми будемо думати, що впадемо, то 

необхідно міцно триматись, щоб дійсно не впасти. Уявлення загрози досягає 

відомої напруги, і людина падає, її немов би тягне  у прірву. Причина тут не в 
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законі тяжіння, як думали раніше, а у переході в дію думки про загрозу падіння» 

[93, с. 49–50]. 

О. М. Гіляров переконаний, що психічна активність має вагоме значення в 

процесі виховання, зокрема, моральне виховання полягає в тім, що людині 

навіюються ідеї, котрі згодом вимагають здійснення. Виховання певних ідей, 

корегування схильностей при навіюванні у подальшому обов’язково себе 

проявить.  

Четвертий закон – закон самозбереження, вважає О. М. Гіляров є головним 

двигуном будь-якого життя, адже будь-яка жива істота прагне до самозбереження. 

Проте, зауважує вчений, якщо прагнення до самозбереження є єдиним двигуном в 

житті тварин, то для людини самозбереження не є таким.  

Згідно п’ятого закону психічного розвитку зазначена роль мотивації. Закон 

мотивації полягає в тім, констатує О. М. Гіляров, що будь-яка свідома дія повинна 

викликатись відомим спонуканням або мотивом. Під мотивом свідомої дії вчений 

розуміє задоволення або незадоволення. Проте зауважує, що «лише дії, що 

викликаються постійними ідеями, не відбуваються за мотивом задоволення або 

незадоволення. Мотиви таких дій часто не усвідомлюються. У свідомому житті 

значна більшість наших дій викликається прагненням і відразою від 

незадоволення. Однак, у нас можуть бути такі правила для дії, котрі не зважають 

на задоволення або незадоволення» [93, с. 51]. Корінь таких дій вчений вбачає у 

значимих для людини ідеях: людина в таких діях не діє обмірковано і починає 

розмірковувати про свою дію лише по її здійсненню. Наприклад, зауважує          

О. М. Гіляров, якщо людина спішить на допомогу іншій людині, яка потопає, вона 

не розмірковує про свою дію; її дії імпульсивні. Проте іноді, констатує вчений, 

такі дії передбачають і свідомі спонукання, і саме тому, межу між свідомими і 

несвідомими діями провести дуже складно. Достовірним визнається для 

представника київської школи філософської психології лише той факт, що всі дії 

людини викликаються або мотивами задоволення або мотивами незадоволення, 

або значимими ідеями-правилами, котрі були навіяні людини, або які стали для 

неї провідними самостійно.  
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Шостий закон – закон дифузії полягає у тім, якщо людина відчуває відомі 

стани – задоволення, незадоволення, збудження, які хоч і мають локалізацію у 

відомій частині тіла, проте вони захоплюють і розповсюджуються на увесь 

організм людини. «Сум, радість, збудження, – пише О. М. Гіляров, – 

відображаються у всьому організмі, хоча особливо сильно ці переживання 

позначаються в окремих областях. У радості увесь організм бадьорий, при сумі 

весь організм пригнічений» [93, с. 51]. Будь-яке збудження, зазначає вчений, 

відображається у всіх частинах нервової системи, адже вона представлена у 

всьому організмі людини.  

Сьомим законом, який регулює процес психічного розвитку за переконаннями 

О. М. Гілярова визнається закон асоціації. О. М. Гіляров розрізняє три види 

утворення асоціацій: 1) асоціації за суміжністю, 2) асоціації за схожістю і              

3) асоціації за суміжністю і за схожістю. Вказані види утворення асоціацій мають 

значення взагалі для всіх проявів психічного, а також виявляються і в рухах. 

«Часто говорять, – пише О. М. Гіляров, –  що закони асоціацій є закони поєднання 

ідей, тобто станів розумової діяльності. Таке розуміння асоціацій є вузьким. 

Закони асоціацій розповсюджуються на все психічне життя і на ті рухи, в котрих 

воно виражається. Особливо яскраво вони виражаються у розумовій сфері, в сфері 

ідей, при цьому не обмежуються лише цими сферами» [93, с. 51]. 

Розуміння закону асоціацій за суміжністю для вченого є наступним: стани, 

котрі зустрічаються часто разом або часто  і швидко слідують одне за одним, 

зв’язуються між собою таким чином, що коли згодом пригадується одне  з них, то 

потім виникають інші стани, пов’язані  з ним, але, щоб це відбулось необхідні 

певні умови;  щоб даний стан викликав за собою те, що у попередньому досвіді 

було з ним пов’язано. Перш за все цей закон виявляється в сфері відчуттів. 

«Слухаючи гру будь-якого артиста, – пише О. М. Гіляров, – ми одночасно 

сприймаєм і зорові і слухові відчуття; згодом, пригадуючи облік артиста, ми 

пригадуємо і гру, і навпаки, пригадуючи гру артиста, ми пригадуємо і його облік. 

Закон асоціації за суміжністю розповсюджується не лише на відчуття, але й на 

інші душевні стани» [93, с. 52]. Тобто, за цим законом можуть пов’язуватись  
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відчуття і думки, емоції і почуття. Цим законом О. М. Гіляров пояснює житійні 

звичаї, зокрема, прагнення людей відвідати святі місця пов’язані  з переживанням 

релігійного почуття, яке вони викликають. Завдяки закону суміжності  свого 

значення набувають речі, які самі по собі цього значення не мають. Наприклад, 

зазначає вчений, більшість людей люблять гроші. Проте гроші самі по собі не 

приносять задоволення, але люди досить жадібно тримаються за гроші тому, 

зазначає вчений, що вони слугують джерелом задоволення, радості. Люди 

пов’язують гроші з отриманими від них задоволеннями і в силу цього зв’язку їх 

цінують. На дії цього закону тримається звичай дарувати подарунки і сувеніри, 

що нагадують одній особі іншу. «Дорога особа дарує річ саму по собі безцінну, 

але вона стає цінною тому, що пов’язується з цінною особою. Дивлячись на 

сувеніри, ми пригадуємо особу, що дала нам його» [93, с. 53]. Цим законом 

частково, вважає О. М. Гіляров, можна пояснити звичай зберігати листи. Без 

знання закону асоціацій за суміжністю також не можливо тлумачення і вольових 

дій. 

За законом асоціації за суміжністю пов’язуються не лише психічні стани, але й 

психічні стани з рухами і рухи між собою. При виникненні думки про рух у 

людини з’являється бажання здійснити сам рух; якщо думка про рух часто 

супроводжується рухом, то зв’язок стає міцним і людина прагне здійснити і сам 

рух. «Люди, що захоплюються співом, –  пише представник київської школи 

філософської психології, – переповнені своїм мистецтвом. Вони відтворюють в 

умі мотив і іноді, непомітно для самих себе, починають співати, коли не слід. У 

них виникає пригадування про мотив і відбувається пов’язування з дійством. 

Людина, яка любить танці, може почати танцювати і одна в кімнаті. Якщо б ми не 

стримувались, то подібні дії відбувались би часто» [93, с. 53].  

Для набуття майстерності у мистецтві, у будь-якій справі, зауважує                   

О. М. Гіляров, необхідне систематичне вправляння в ній. При вправлянні 

пов’язуються між собою рухи, що є необхідними  у даній справі або певному виді 

мистецтва, і від цього такі рухи міцніше пов’язуються між собою, а при 

тривалому вправлянні рухи стають автоматичними. Швидкість і спритність, 
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констатує представник київської школи філософської психології, обумовлена 

природніми здібностями, що задані від народження і , по-друге, вправлянням. При 

цьому вченим зазначено, що без природніх здібностей вправляння не допомагає. 

«Музикою займається багато хто, – пише О. М. Гіляров, – але хороших 

музикантів мало. Одне вправляння не робить ще хорошого музиканта; для тих же, 

у кого є здібність до музики, вправляння необхідні» [93, с. 54]. 

Другий закон – закон асоціацій за схожістю полягає у тім, що наявні психічні 

стани здатні викликати стани, які переживала людина раніше при допомозі 

процесу пригадування. Здатність віднаходити схожість між явищами                    

О. М. Гіляров вважає ознакою здібності або таланту. «Талановиті люди, – пише 

вчений, – віднаходять схожість там, де звичайна людина її знайти не може»       

[93, с. 54].  

Особливо важливо для О. М. Гілярова видається звернення уваги на діяльність 

закону схожості, по-перше, в психічних процесах, що обумовлюють пізнавальну 

здібність, адже всі пізнавальні процеси (класифікація, узагальнення, 

абстрагування, співставлення, розрізнення) віднаходять своє поясненні із закону 

схожості і, по-друге, в процесі художної творчості. 

О. М. Гіляров стверджує, що наука спирається на поняття, що об’єднані 

схожістю уявлень, на загальні положення, тобто на судження, які об’єднують 

схожі окремі судження і найширші узагальнення або закони природи. Будь-яке 

узагальнення виробляється за законом схожості. Без дії закону схожості 

унеможливлювались би здійснення класифікацій, творення понять і широких 

узагальнень. Будь-яке знання потребує доказу. Виключенням, на думку                   

О. М. Гілярова є лише самоочевидні істини. Головними методами доказів 

тверджень або заперечень вченим визнаються індукція і дедукція. «В ботаніці, 

фізиці, хімії, математиці, – пише Олексій Микитович, – усюди виявляється дія 

закону схожості, незалежно від того, чи спирається доказ на дедукцію або 

індукцію. Можна стверджувати без всякого перебільшення, що наші наукові 

положення зобов’язані своїм існуванням закону схожості. Будь-яка наука в своїх 

узагальненнях спирається на цей закон. Вчений або дослідник, котрий не володіє 
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здібністю знаходити схожість, ніколи не відкриє нового, а буде лише розробляти 

старе» [93, с. 55]. Всі великі винаходи і відкриття в науці і техніці спираються на 

закон схожості.  

О. М. Гіляров називає умови, які сприяють утворенню та розвитку асоціацій за 

законами суміжності і схожості й тим самим здійснюють вплив на розвиток 

людської психіки. За законом суміжності першою умовою відмінного 

запам’ятовування зазначається вченим часте повторення.  Друга умова, яка сприяє 

запам’ятовуванню – кількість зв’язків між явищами, котрі бажано запам’ятати. 

Третьою умовою відмінного запам’ятовування визнана сила і різкість враження. 

Четверта умова є збудження, що супроводжує те або інше враження. До п’ятої 

умови високого рівня запам’ятовування відносяться  природні схильності. 

Умови, що сприяють утворенню асоціацій за схожістю, на думку                     

О. М. Гілярова є такі: перша умова – поточні психічні стани тим легше 

викликають схожі, що відчувались раніше, чим більше між ними подібностей; 

друга умова – термін враження; третя умова – об’єм досвіду; четверта умова є 

особливо важливою для утворення асоціацій за цим законом – вроджені здібності, 

і саме цими здібностями визначається талановитість. 

Закон змішаної або складної асоціації роз’яснюється О. М. Гіляровим 

наступним чином: асоціації, які виникають за законом схожості людина 

запам’ятовує за законом суміжності, і навпаки. Прикладом одночасної дії законів 

схожості і суміжності можна простежити в наступних випадках: 1) особливості 

запам’ятовування (те, що складно запам’ятати за законом схожості, 

запам’ятовується за законом суміжності); 2) перехід від однієї асоціації до іншої; 

3) простежується при переважанні однієї з психічних схильностей (у одних людей 

консервативний образ думок, у інших – ліберальний); 4) боротьба ідей (при 

засвоєнні нового, засвоюється спершу те, що схоже з попереднім, але це схоже з 

попереднім стикається з новим, що засвоюється за законом суміжності). 

Розвиток людської психіки також можна простежити, за переконаннями          

О. М. Гілярова спостерігаючи і вивчаючи емоційну і вольову сферу людини. На 

прояв і розвиток емоцій впливають: 1) данні зовнішніх органів відчуття та 
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сприймання, 2) органічні відчуття, 3) ідейний зміст чуттів, 4) вираження чуттів 

зовнішнім чином. Розвиток емоційної сфери людини розпочинається з простих 

емоцій до появи складних (любов, ревнощі, гнів моральні, естетичні, художні, 

релігійні). Найскладнішими емоціями визнаються релігійні і художні, а 

найпростішим – здивування. О. М. Гіляров наполягає, що вираження емоцій і 

почуттів сприяє їх розвитку. «Якщо б люди, – пише вчений, – які відчувають 

ніжне почуття між собою не зближувались, почуття не віднайшло б опори. Тому 

ті, хто любить один одного прагнуть один до одного. Але при зближенні часто 

виникає звичка, котра послаблює почуття. Взагалі вічних і незмінних почуттів не 

існує. Звичка, яка здатна зміцнити почуття, проте часто охолоджує їх» [93, с. 62]. 

Емоції і почуття розвиваються у повсякденному житті і діяльності людини та 

виявляються у вчинках. Що стосується моральних почуттів, зазначає                    

О. М. Гіляров, то вони виховуються, закладаються у періоді дитинства.  

Не піддає сумніву представник київської школи філософської психології й той 

факт, що психічний розвиток виявляється у прояві вольових особливостей 

людини. Розвиток вольової сфери людини відбувається за таким порядком: 

  

 

Рисунок 4.2.1. Перший етап розвитку вольових дій 

стимул - накопичена енергія в організмі людини 

мета - розряд енергії 

рухи мимовільні і імпульсивні 
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Рисунок 4.2.2. Другий етап розвитку вольових дій 

  

Рисунок 4.2.3. Третій етап розвитку вольових дій 

  

О. М. Гіляров називає бажання отримання задоволення і незадоволення 

мотивами волі. Проте, на думку вченого, мотивація дії, тобто діяльність за 

мотивом задоволення і незадоволення звужується дією моторних дій, тобто 

керується ідеєю дій, що прагнуть до вираження;  деякі з цих дій виникають 

незалежно від мотивів задоволення і незадоволення, а деякі у зв’язку з ними. 

Вчений наголошує, якщо ідея дії, незалежно від того, як вона виникла, досягає 

значимого рівня напруги – стає домінуючою, то вона  стає панівною у свідомості 

людини в даний момент і прагне до виявлення. Коли людина думає про щось 

сміхотворне, зауважує О. М. Гіляров, то можливо, що думка про сміх буде 

настільки сильною у свідомості, що людина може розсміятися будучи на одинці 

або на вулиці; при думках про сумне людина може розплакатись навіть 

стимул - закон самозбереження 

мета - уникнення незадоволення і 
прагнення до задоволення 

рухи мимовільні  

стимул - бажання чогось  

мета - подолання перешкод і досягнення 
бажанного  

рухи довільні, усвідомлені 
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знаходячись серед людей. В таких випадках, стверджує представник київської 

школи філософської психології, ідея викликає дію. Це стосується і дисципліни. 

«Важко добитись, – пише О. М. Гіляров, – щоб солдат бездоганно виконував 

приписи; спочатку солдату впроваджують ідею віддавати честь, зрештою, у нього 

рука сама собою підіймається до козирка. Дія спочатку вольова, стає 

автоматичною. Більшість наших дій є автоматичними. У нас є ідеї дій, котрі 

прагнуть до свого здійснення. Людина кожен ранок умивається, так як у неї є ідея, 

що цю дію необхідно здійснювати. Ніхто у зрілому віці не обмірковує над тим, як 

одягнути черевик, якщо звик це робити в дитинстві. Доросла людина одягає 

черевики автоматично, ідея дії переходить у дію» [93, с. 68]. Така властивість ідей 

є важливою і в сфері моральних відносин, адже є такі дії, котрі не можливо 

пояснити ні почуттям задоволення, ні почуттям незадоволення.  У людини є ідея 

необхідності у такій дії. Ця ідея може бути навіяна з дитинства, або людина може 

сама до неї дійти, але так або інакше, зауважує вчений, людина в таких випадках 

вчиняє не за мотивами незадоволення або задоволення. «Більшість моральних 

вчинків, – пише О. М. Гіляров, –  пояснюється властивістю постійних ідей 

переходити у здійснення. Обов’язок корениться у цій властивості» [93, с. 69].  

Значимість волі, вважає вчений, важко переоцінити для психічного розвитку. 

Саме завдяки волі починають свій розвиток не лише різного роду дії, але й увага, 

думки і почуття, а діяльність взагалі унеможливлюється. Такі характеристики 

уваги, як уважність, здатність до зосередження, зауважує О. М. Гіляров, сприяють 

розвитку психічних проявів, а від того і розвитку психічного взагалі. Воля 

забезпечує контроль над регуляцією почуттів та їх виразом, допомагає 

зосередитись над необхідними у визначений час думками. Почуття починаються з 

психічного процесу, котрий призводить до складного стану – емоцій. За своєю 

суттю, відмічає вчений, почуття є психічним процесом, з яким пов’язаний 

відомий фізіологічний стан. Проте, констатує вчений, не слід відкидати думку і 

про те, що джерелом емоцій може бути і фізіологічний процес, а психічні стани – 

лише відображення фізіологічного процесу, що сприймається свідомістю як 

відомий психічний стан. Такий зв’язок емоцій з фізіологічними процесами, 
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переконаний  О. М. Гіляров, потребує включення волі задля керування емоційною 

сферою людини, і  тому необхідно тренувати, розвивати вольову сферу 

включаючи розумову задля подолання негативних наслідків прояву сильних 

емоцій.  

Розмірковуючи про вольові процеси людини О. М. Гіляров торкається питання 

свободи волі, яке можна простежити в діях людини. Для вченого не викликає 

жодного сумніву факт про те, що між мотивом  і дією існує причинний 

взаємозв’язок, який є необхідним: де причина, там і наслідок, де наслідок, там і 

причина. Якщо всі дії беруть свій початок у відомих мотивах, і зв’язок між 

причиною і наслідком є необхідним, то всі дії є необхідними. Проте, з іншого 

боку, зауважує представник київської школи філософської психології, всі мотиви 

дій є власними мотивами людини і належать їй. Наприклад, О. М. Гіляров пише: 

«Людина хоче гуляти і гуляє. Вона здійснює дію за своїм мотивом, тому що 

прогулянка доставляє їй задоволення. Мотив дії – її власний, і дія є вільною. 

Якщо б людина була вимушена йти куди-небудь, як буває наприклад, вимушені 

арештанти, то її дія не була б вільною. Людина вільна у своїх діях тоді, коли ці дії 

не нав’язані їй ззовні, а походять із суто внутрішніх спонукань. Якщо дії людини 

залежать від зовнішньої сили, то вони не є вільними» [93, с. 71]. Таким чином, 

свобода дій, за переконаннями О. М. Гілярова, полягає у тім, що людина вільно 

розмірковує, обговорює і здійснює вибір між своїми діями. Всі дії людини 

належать тільки їй, і людина повинна нести за них відповідальність, адже свобода 

у виборі дій, вважає вчений, насамперед, є великою відповідальністю. Людину 

карають не за те, що вона вчинила злочин, розмірковує представник київської 

школи філософської психології, а за те, щоб вона не вчиняла злочин іншого разу, і 

в такому разі покарання слугує мотивом для подальших дій; нагороджують не за 

те, що людина вчинила правильно, а за те, щоб вона продовжувала так вчиняти. 

Вчинки людини, переконаний вчений, здатні пролити світло на її сутність, її 

думки, особливості спонукань і прагнень. Саме останнім О. М. Гіляров надає 

особливого значення в психічному розвитку людини, але з одним зауваженням – 

спонукання і прагнення повинні включати елементи творчості, переживати 



 

232 
 

натхнення. На початку психічний розвиток людини є значно залежним від 

найближчого оточення, а вже по мірі дорослішання залежить виключно від неї 

самої. Чи поставить людина в центр своїх прагнень саме прагнення до розвитку, 

саморозвитку, констатує вчений, залежить від неї самої. Особливо підкреслюється 

вченим моральний бік розвитку людини та підтримка гармонії у психічних 

проявах. Представник київської школи філософської психології переконаний, що 

у людини закладене свідоме прагнення до самозбереження як у фізичному, та і у 

психічному плані, і воно унеможливлюється без ідеї про розвиток та її практичне 

втілення, адже на кожному етапі життя людини має свої пріоритети, особливості, 

уподобання, провідну діяльність, завдання, прагнення і бажання. 

 

4.3. Підґрунтя психічного розвитку людини за ідеями Г. І. Челпанова 

 

Розвиток психіки людини Г. І. Челпанов (1862–1936) визнає таким, що 

проходить визначені стадії. Психічні здібності не надаються від народження у 

готовому вигляді, а розвиваються поступово та вдосконалюючись у процесі дій. 

Наприклад, здатність сприймати відстань у новонароджених є відсутньою, 

зауважує вчений, з’являється пізніше, на наступній стадії розвитку, завдяки 

приєднанню мускульних і дотикових відчуттів.  

Г. І. Челпанов наполягає на нерозривній пов’язаності психічних явищ між 

собою, і тому їхній розвиток є залежним  одних явищ від інших. Хід психічного 

розвитку, його аналіз вчений пропонує простежити через розгляд генезису 

психічних здібностей. 

Представником київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ 

ст.  Г. І. Челпановим визнається вплив спадковості на психічні здібності, проте не 

останню роль у цьому відіграє виховання, вплив зовнішніх умов, оточуюче 

середовище. Підґрунтям для розвитку психічних здібностей, вважає вчений, є 

темперамент, а органічною основою темпераменту зазначена нервова система та 

«процес накопичення енергії або її нестача» [553, с. 203]. Зауважується вченим, 

що успадковуються не готові здібності, а «відомі» схильності до тих або інших 



 

233 
 

психічних здібностей. Перехід схильності у здібність можливий лише завдяки 

виконанням вправ щодо їх розвитку та тренуванням, які здатні приводити до їх 

удосконалення. Але для розвитку вдосконалення здібностей, за поглядами 

вченого, існує певна межа. Ця межа обумовлена вродженими умовами – 

психофізіологічними умовами, тобто такими, які в один і той самий момент 

мають як психологічний, так і фізіологічний характер [553, с. 203]. 

Г. І. Челпанов стверджує, що розвиток людської психіки відбувається 

поступово. З перших днів від народження розвиток психічного уможливлюється 

завдяки відчуттям, як найпростіших елементів свідомості. Відчуттями надається 

інформаційний матеріал, який у подальшому буде слугувати матеріалом для 

розвитку психічних проявів. Важливим показником психічного розвитку                   

Г. І. Челпановим визнається поява уявлень, точніше їх кількість і швидкість 

утворення за різними видами асоціацій. Пам’ять Г. І. Челпанов називає основою 

психічного життя, адже вона забезпечує єдність теперішнього і минулого. «Якщо 

б в нас не було пам’яті, – пише вчений, – то все наше душевне життя 

обмежувалось лише тим, що ми переживаємо у теперішній момент» [553, с. 90]. 

Розвиток пам’яті відбувається активно починаючи з перших днів життя при 

нормальних умовах, але залежить від індивідуальних особливостей і потребує 

різного роду тренувань. Тренувати пам’ять допомагають наступні прийоми: 1) 

уважне вивчення залишає міцні сліди у свідомості, 2) повторення уявлень, що 

вивчаються та 3) вивчати без поспіху, повільно. Головною умовою розвитку 

пам’яті вченим зазначається набування знань в процесі саморозвитку з 

включенням уваги. Увага спочатку має переважно мимовільний характер, але з 

часом проявляється її довільний характер. Увага, зазначає вчений, є вкрай 

важливою для  розумового розвитку людини і може слугувати як один з його 

показників. Завдяки уявленням і пам’яті свій розвиток має психічний процес уява.  

Уява визнається важливою для розвитку всіх розумових процесів і мислення 

взагалі. Вивченню та розвитку творчої уяви Г. І. Челпанов надає ключового 

значення, адже творча уява задіяна і проявляється у всіх сферах життя.  
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Психічний розвиток людини має своє продовження й прослідковується 

завдяки результатам розумових побудов або загальних уявлень. Розумові 

побудови включають здійснення аналізу (розкладання складних уявлень на 

складові частини), абстракція (виокремлення із будь-якої групи відчуттів або 

уявлень одного будь-якого відчуття або уявлення), асиміляції (злиття уявлень, 

ототожнення) та синтезу (поєднання складових елементів в єдине ціле). Процес 

виникнення поняття у дитини Г. І. Челпанов описує наступним чином. 

«Припустимо, дитина бачить в кімнаті будь-яку собачку. Зазвичай дорослі 

позначають її за допомоги звуку «ав, ав». У дитини в цьому випадку 

встановлюється відома асоціація між зоровим образом собаки і відомим звуковим 

образом. Якщо дитина, вийде на двір, побачить дворняжку, то внаслідок асоціації, 

котра в неї встановилась між зоровим образом собаки і звуковим образом, і в 

наслідок процесу асиміляції вона цю собаку назве так само «ав, ав». Якщо, далі, 

дитина в кімнаті побачить бронзову собаку, то й тоді вона внаслідок асоціації 

проговорить «ав, ав». Теж саме відбудеться у тому випадку, коли вона стане 

розглядати книгу і в ній знайде зображення собаки. Легко пояснити процес, 

котрий відбувається в умі дитини. Вона ототожнює схожі зорові образи, вона 

знаходить в них дещо загальне, вона здійснює узагальнення. Внаслідок цього в її 

умі наявне відоме загальне уявлення собаки, при чому до цього загального 

уявлення собаки приєднується відомий звуковий образ, або слово» [553, с. 131–

132]. На цьому прикладі, зауважує вчений, можна прослідкувати яким чином 

слово поєднується з загальним уявленням. 

В процесі психічного розвитку слово передує поняттю, а поняття, стверджує      

Г. І. Челпанов, виникає завдяки оволодінню мовою. Розвиток мислення 

виявляється в можливості утворенні понять. Здатність мислити при допомозі 

понять вчений називає розумом. «Вона притаманна лише людині, тому що 

людина, – пише вчений, – володіє здатністю до мови» [553, с. 135]. На думку         

Г. І. Челпанова мова виникає поступово і постійно розвивається. Мова слугує для 

вираження психічних станів. Спосіб вираження психічних станів є різним, 

констатує вчений, на різних стадіях розвитку. На першій стадії розвитку мови 
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людина в змозі виражати ті або інші психічні стани за допомоги рухів, що мають 

рефлекторний характер. Наприклад, видається крик болі, страждання, радості, 

подиву, страху і т. п. Якщо оточуючи за цими криками впізнають, що 

відбувається в свідомості людини, то ці крики стають знаками для виразу її 

психічних станів. На другій стадії розвитку мови людина намагається наслідувати 

звуки, які бувають пов’язані з тими або іншими зоровими уявленнями, і за 

допомоги цього наслідування звукам викликає зорове уявлення про ті або інші 

предмети. На третій стадії зв’язок між предметом і звуком, котрий був на 

попередній стадії, вже більше не існує, тобто для позначення предметів 

обираються звуки, котрі не знаходяться в жодному внутрішньому зв’язку з 

предметами між якими може існувати будь-який інший асоціативний зв’язок. 

Такий шлях розвитку мови, який проходить людство, стверджує Г. І. Челпанов, 

проходить і дитина у своєму розвитку: 

 

  

Рисунок 4.3.1. Стадії розвитку мови у дитини за Г. І. Челпановим 
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відчуттям і почуттям, – пише Г. І. Челпанов, – це страждання і має якість відмінну 

від спраги, насичення. Відчуття солодкого – приємні почуття» [553, с. 149]. 

Розвиток емоційної сфери уможливлюється в разі надання можливості задля її 

вираження. «Дитина прокидається рано, – пише Г. І. Челпанов, – з накопиченою в 

її нервовій системі енергією. Якщо ми не дозволимо такій дитині побігати, 

попустувати, то вона буде відчувати страждання внаслідок того, що у неї в 

нервовій системі накопичилась енергія, котра не витрачається; у неї прихід енергії 

значно перевищує її витрати. Але якщо дитині дозволити побігати вдосталь, 

пограти, то вона буде відчувати задоволення. Якщо, далі, дитина занадто багато 

бігала і гралася так, що витратила більшість накопиченої енергії, то після цього 

здійснення тієї або іншої дії буде причиняти їй страждання внаслідок того, що 

розтрата енергії не може покриватися її надходженням» [553, с. 151]. 

Розвиток почуттів Г. І. Челпанов пов’язує з розвитком уявлень, і в такому разі 

почуття поділяються на нижчі або фізичні та вищі почуття, які з’являються 

пізніше. Нижчі почуття пов’язані з відчуттями спеціальних органів чуття і з 

органічними відчуттями. Вищі почуття (наприклад, естетичні, моральні тощо) 

головним чином формуються і розвиваються на початку завдяки вихованню, 

власним прикладом найближчого оточення, яким і задаються подальші орієнтири, 

а у подальшому їх зміст наповнюється особистим досвідом в процесі 

життєдіяльності.  

Вченим зазначається вплив на психічний розвиток людини переживання 

позитивних та негативних почуттів. Зокрема, стверджує Г. І. Челпанов, почуття 

страху може блокувати або сповільнювати психічний розвиток в разі цілковитого 

всепоглинання та призводити до звуженості свідомості, а від того обмеженості 

бачення ситуації, що склалась або відбувається гальмування роботи психічного. 

Проте позитивний момент у переживанні страху також є, і на думку                       

Г. І. Челпанова він пов’язаний з  самозбереженням людини. Для почуття гніву є 

важливим процес вираження, задля його позбавлення. Схожими з цим почуттям є 

почуття помсти, злорадства, обурення. Щоб переживання цих почуттів не 

уповільнювало, не обмежувало психічний розвиток людини і не зводило людину 
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до нижчого рівня сила їх переживання, констатує вчений, не повинна виходити за 

межі пристойності. Почуття задоволеністю людиною собою, відмічає представник 

київської школи філософської психології, є цінним для людини і сприяє 

збереженню «Я» людини. «Навпаки, почуття самоприниження, – пише вчений, – 

яке полягає в усвідомленні людиною свого безсилля і нікчемності виражається не 

лише в небажанні розвиватись, але й викарбовується на положенні тіла» [553,        

c. 161]. Прагнення до отримання схвалення, а від цього переживання задоволення, 

вважає Г. І. Челпанов, має великий стимулюючий вплив, і позитивно впливає на 

розвиток людської психіки. Почуття сорому має стимулюючий вплив, зауважує 

вчений, але лише в разі проведення висновків із ситуації.  

Збагачення емоційної сфери, констатує Г. І. Челпанов, уможливлюється 

завдяки розумовому розвитку. Для переживання почуття симпатії, альтруїзму 

важливою умовою вченим називається досвід. «Людина, яка не переживала 

відомого почуття, – пише Г. І. Челпанов, – не може йому співчувати. Людина 

боягузлива  не може розуміти, тобто симпатично наслідувати почуттям мужньої 

людини. Людина, яка не голодувала не може зрозуміти страждань людини, яка 

голодувала. Необхідно знати, якими є прояви того або іншого почуття» [553,         

с. 165]. 

Згідно поглядів Г. І. Челпанова особистістю людина може стати лише в 

суспільстві. Почуття симпатії вчений відносить суто до соціальних почуттів, 

вважаючи, що почуття симпатії є достатньо важливим у суспільному житті. 

Почуття симпатії, за переконаннями представника київської школи філософської 

психології, може розвиватись. На первісній стадії розвитку людства, зауважує      

Г. І. Челпанов,  почуття симпатії проявляється в зародковій формі. На цій стадії 

страждання однієї людини не викликають страждання іншої, а разом з тим не 

викликають і допомоги іншої особи. На цій стадії можна говорити, зауважує 

вчений, лише про сімейну симпатію. «Мати співчуває стражданню дітей, члени 

однієї й тієї ж родини співчувають один одному, – пише вчений, – але тут ще не 

має співчуття тим, хто знаходиться поза родиною» [553, с. 166]. Для другої стадії 

розвитку почуття симпатії характерне перенесення цього почуття за межі родини і 



 

238 
 

переноситься на інших членів однієї й тієї ж громади. Третя стадія розвиту 

почуття симпатії характеризується тим, що члени різних громад поєднуються в 

один народ або державу і симпатія переноситься на народи. «Що ж стосується 

інших народів, то вони, – пише Г. І. Челпанов, –  майже не викликають того 

співчуття, котре необхідно, щоб їм можна було б сприяти» [553, с. 166].  

Співчуття до інших народів, переконаний вчений, виявляється лише у 

найбільш розвинених представників сучасних народів. «Коли нещастя спіткає 

чужий народ, то лише найбільш розвинені представники сучасних нам народів, – 

пише Г. І. Челпанов, – здатні в тій або іншій формі виразити їм своє почуття. 

Вони створили Товариство Червоного Хреста, котре покликано позбавляти від 

страждань представників всіх народів незважаючи на національність, релігію, 

колір шкіри тощо» [553, с. 166]. Почуття співчуття може також поширюватись і 

на тварин. Прикладом слугують товариства заступництва тварин. Вони 

закликають людей до співчуття та допомоги тваринам в разі страждання [553]. 

Також симпатія може набувати узагальнюючого характеру – любові до людства, і 

тоді з почуттів егоїстичних виникає почуття альтруїзму. Альтруїстичні почуття по 

мірі розвитку все більше стають безкорисливим, тобто втрачають свій 

егоїстичний характер, коли в такому почутті, як почутті любові до людства, вони 

набувають абсолютно безкорисливого характеру, позбавленого якого б то не було 

«егоїстичного відтінку» [553, c. 167]. І в такому разі, коли людина жертвує своїми 

інтересами заради людства, зауважує Г. І. Челпанов, це уможливлює розвиток 

суспільства і держави, піднімає їх на вищий щабель розвитку.  

Власне людськими, вищими почуттями Г. І. Челпановим визнаються моральні 

почуття. Вони є достатньо складними за своїм змістом і задля своєї появи 

вимагають визначеного розвитку психічних проявів. До моральних почуттів 

відноситься почуття обов’язку, почуття моральної зобов’язаності і совість. 

Насамперед, стверджує Г. І. Челпанов, моральні почуття знаходяться в залежності 

від визнання, що в суспільних відносинах дещо повинно здійснюватися, дещо 

повинно бути здійснено. «В суспільних відносинах, – пише вчений,  – є дії, котрі 

вважаються добрими, і є дії, котрі вважаються поганими. Наприклад, «допомагати 
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бідній людині» – добре, а «обманювати будь-кого» – погано. Під добрими діями 

зазвичай розуміються такі дії, котрі сприяють громадськості, тобто сприяють 

існуванню громадськості; під поганими діями розуміються такі, котрі руйнують 

громадськість. Наприклад, взаємна допомога, яку надають один одному члени 

суспільства, сприяє громадськості, а брехня і обман руйнують громадськість. 

Насправді, якщо б люди стали обманювати один одного, то була б втрачена 

взаємна довіра і суспільство перестало б існувати» [553, с. 168]. При здійсненні 

правильних вчинків людина переживає задоволення, а при вчинені неправильних 

дій виникає каяття і докори сумління. Співчуття має особистий характер, а докори 

сумління – суспільний. Походження морального почуття Г. І. Челпанов вбачає в 

результаті набуття досвіду, в процесі виховання і навчання. Моральне почуття 

може виникнути лише в суспільному житті. Моральне почуття передбачає 

розвиток уявлень про власне «Я», про власну особистість.  

Релігійні почуття вчений пов’язує з  уявленнями про Бога, про надприродній 

світ, які у визначений час свого психічного розвитку усвідомлюються людиною. 

«Людина, розмірковуючи про устрій світу, – пише Г. І. Челпанов, – бачить, що 

величь і краса світу можуть бути пояснені лише у тому випадку, якщо 

припустити, що вони створені могутнім Творцем, а мудрий устрій світу можна 

зрозуміти лише у тому випадку, якщо визнати, що світом править мудрий 

Правитель. Таким чином виникає уявлення про Бога, як про Творця і мудрого 

Правителя світу» [553, с. 172]. 

Г. І. Челпанов стверджує, що розуміння досконалості вимагає від людської 

психіки високого рівня розвиненості її проявів, адже уявлення про Бога, як про 

Творця і Правителя світу пов’язується з уявленням вищої досконалості: «Бог є 

істота всемогутня, премудра і безкінечно добра» [553, с. 172]. Таке уявлення 

викликає у людини почуття благоговіння до Бога. Впевненість у тому, зауважує 

представник київської школи філософської психології, що мудрий Правитель 

світу веде світове життя до здійснення моральної досконалості, поєднується з 

надією про те, що ця світова мета здійсниться і в окремій особистості і що Бог 

керує діяльністю людини, що Бог дбає про людину. Віра в це викликає у 
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релігійної людини почуття вдячності і почуття відданості волі Божій. Впевненість 

у тому, що Бог дбає по благо людини, зазначає Г. І. Челпанов, породжує у ній 

також надію на продовження існування окремої особистості або віру в безсмертя 

душі. Таким чином, почуття благоговіння, вдячності, відданості поєднуються в 

одне загальне почуття – почуття любові до Бога. 

Внаслідок розвитку явищ психічного, зауважує вчений, уможливлюється 

поява визначених відношень між уявленнями, які призводять до появи логічних 

або інтелектуальних почуттів. Це такі почуття, які пов’язані з логічними 

процесами. До них відносяться: здивування, сум, впевненість, протиріччя тощо. 

Зрозумілість викликає у людини почуття задоволення, а неясність – страждання. 

Таблиця 4.3.1. 

Характеристика появи інтелектуальних почуттів 

 

ПОЧУТТЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Здивування Випадковість, а від того неможливість у даний момент  

пристосувати увагу до  будь-якого уявлення 

Впевненість або 

 сумнів 

Розкриття або неможливість розкриття відношення між  

уявленнями 

Протиріччя Складність ототожнення 

 

Г. І. Челпанов стоїть на позиції щодо вагомої ролі естетичних почуттів у 

сприянні психічного розвитку людини. Елементарними естетичними почуттями 

для представника київської школи філософської психології є всі ті чуття, котрі 

пов’язані з відчуттям звука, кольору, руху тощо. «Відомо, що визначене 

поєднання кольорів, –  пише Г. І. Челпанов, –  доставляє задоволення. Про такі 

поєднання говорять, що вони утворюють гармонію кольорів. Гармонізуючими 

вважаються, наприклад, кольори червоний і зелений, жовтий і фіолетовий, синій і 

помаранчевий» [553, с. 173]. Поєднання певних тонів, симетричні лінії також 

видаються людині красивим. При цьому відчуття кольору і звуку можуть 

викликати у людини естетичні почуття не лише при відомому взаємному 
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розташуванні, зауважує вчений, але й також у такому випадку, коли вони 

пов’язані асоціативно з тими або іншими уявленнями. 

Вищі естетичні почуття передбачають наявність у свідомості значно більшої 

кількості уявлень ніж цього потребує поява елементарних естетичних почуттів.        

Г. І. Челпанов до цього виду почуттів відносить почуття звеличеного і комічного. 

Виникнення цього почуття вченим пояснюється наступним чином: «Коли ми 

споглядаємо діяння могутньої, сильної, великої людини, то ми переживаємо 

відчуття захоплення. Відбувається це завдяки симпатичному наслідуванню: ми 

немов би переносимся в неї, ми немов би самі стаємо здатними здійснювати її 

діяння. Але ми можемо вказаним способом наслідувати не лише живим істотам, 

але й неживим, вони також можуть бути предметом наслідування: ми їх уявляємо 

немов живими предметами. Внаслідок цього сприймання сили, що ними 

проявляється в нас викликається почуття захоплення» [553, с. 175–176]. 

До естетичних почуттів Г. І. Челпанов відносить і почуття, яке пов’язано з 

сприйманням кумедного, тобто почуття комічного. Це почуття супроводжується 

сміхом, тобто фізіологічним актом. Кумедним може здаватись невідповідність дії 

з метою, яку бачить людина. При психологічному пояснені сміху необхідно 

зважати на те, констатує Г. І. Челпанов, що він не є результатом однієї будь-якої 

причини. Проте загальна причина вченому вбачається у наступному. «У відомий 

момент нам здається, що ми споглядаємо щось важливе, що має серйозне 

значення, або ми готуємось сприймати щось важливе. Внаслідок цього в нас 

з’являється на деякий час напруження уваги. Відповідно з цим виникає і 

напруження нервової системи: ми стримуємо всі рухи, ми перешкоджаємо 

виникненню будь-яким рухам. Але припустимо, наше очікування невиправдано: 

те, що ми сприймаємо виявляється не важливим, не серйозним, а навпаки, 

нікчемним, незначним» [553, с. 176]. Таким чином, зауважує вчений, нервова 

напруга зникає, відбуваються ті або інші мускульні рухи, які і призводять до 

сміху. Проте таке пояснення не має всеохоплюючого характеру, а відноситься 

лише до окремих випадків. 
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Незамінним показником розвитку людської психіки для Г. І. Челпанова слугує 

стан вольової сфери людини. Вольовий процес, зауважує представник київської 

школи філософської психології, завжди пов’язаний з активністю, діяльністю 

людини, які саме і уможливлюють процес психічного розвитку людини: «у 

вольовому процесі ми що-небудь здійснюємо, ми виробляємо будь-яку зміну у 

внутрішньому або зовнішньому світі» [553, c. 177]. Згідно поглядів вченого 

внутрішня дія волі проявляється, зокрема, у зосередженні, утриманні уваги, коли 

це необхідно, в разі необхідності регуляції, пригніченні проявів почуття, впливі 

на уявлення. Зовнішня дія волі виражається в змінах положення органів тіла, їх 

рухів. Проте не у всіх рухах людини, стверджує Г. І. Челпанов, є наявним 

вольовий компонент.  

Г. І. Челпанов виділяє наступні рухи, які здійснює людина: 1) рефлективні,     

2) автоматичні або імпульсивні, 3) інстинктивні та 4) вольові або довільні.  

Таблиця 4.3.2. 

Розвиток психічного життя: характеристика рухової активності людини за 

Г. І. Челпановим 

 

РУХИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рефлекторні - доцільний характер; 

- досягається відома мета, корисна для організму; 

- відбуваються механічно без участі свідомості; 

- викликаються завдяки збудженням, що  

надходять ззовні; 

Автоматичні - позбавлені цілеспрямованості; 

- причина виникнення має суто фізичний  

характер;  

- викликаються збудженнями, що відбуваються  

в нервових центрах; 

- виникненню передує смутне  чуття незадоволення; 
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Інстинктивні - доцільний характер; 

- виконання супроводжується свідомістю; 

Вольові - мають мету;  

- необхідні рухи представлені в свідомості; 

- наявне передуюче уявлення; 

 

Отже, розвиток психічного життя, за уявленнями Г. І. Челпанова, починається 

з виникнення рухів, які мають мимовільний характер. «У дитини, – пише вчений, 

– ми бачимо руки рефлективні, автоматичні й інстинктивні, але ми не бачимо 

рухів вольових: ці останні виникають лише згодом. Якщо так, то завдання 

психології полягає в тім, щоб прослідкувати, яким чином із рухів мимовільних 

виникають рухи довільні» [553, с. 181]. На думку Г. І. Челпанова до мимовільних 

рухів, а саме до автоматичних, приєднується уявлення усвідомленої мети і 

уявлення рухів, за допомоги яких досягається ця мета. 

Вольовий акт включає елементи, до яких Г. І. Челпанов зараховує уявлення, 

почуття, ваблення і бажання. «У вольовому акті, – пише вчений, – ми прагнемо 

або до досягнення задоволення або до усунення страждання. Для досягнення 

задоволення або усунення страждання необхідно здійснити рух. Таким чином з 

актом волі необхідно пов’язані рухи» [553, с. 183].  Саме зв’язок волі з почуттям і 

рухами, зазначає представник київської школи філософської психології, особливо 

помітний в таких психічних станах, як ваблення і бажання. 

Будь-яка істота на землі переживає почуття незадоволення і виявляє 

прагнення позбутися нього, при цьому у той же самий час має уявлення про 

предмет, котрий може усунути страждання і принести задоволення. Такий 

психічний стан Г. І. Челпанов називає «вабленням». «Наприклад, – пише вчений, 

– дитина на визначеній стадії розвитку може відчувати голод, але в той же час 

може не мати жодного уявлення про молоко, котре могло б слугувати для 

задоволення почуття голоду. Такий стан буде вабленням» [553, с. 183]. Але 

ваблення переходить у бажання, коли до нього приєднується уявлення про 

предмет (іноді й дія), котрий здатен принести задоволення або усунити 
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страждання. Бажання можуть набувати дуже значну силу в разі, коли вони 

тривалий час не задовольняються. Проте бажання переходить у вольовий акт в 

тому випадку, коли до нього приєднується дія, що призводить до досягнення 

предмета, що доставляє задоволення. Наприклад, коли людина відчуває спрагу, 

протягує руку, бере стакан з водою. Але це, зауважує Г. І. Челпанов є простим 

вольовим актом. 

Представник київської школи філософської психології зазначає, якщо 

задоволення будь-якого бажання, що є достатньо значущим, входить у звичку, то 

психічний стан, котрий виникає внаслідок цього, називається пристрастю. 

Особливістю психічного стану людини, котра переживає будь-яку пристрасть 

полягає у тім, що в її свідомості постійно виникають ті уявлення, котрі пов’язані з 

задоволенням тієї або іншої пристрасті. «Наприклад, – пише Г. І. Челпанов, – 

людина, котра одержима пристрастю до карточної гри, завжди буває 

переслідуваною уявленням цієї гри, уявленням про виграш або взагалі про засоби 

за допомоги яких так або інакше можна здійснити гру» [553, с. 184]. Це 

пояснюється на думку вченого тим, що саме уявлення дій, котрі пов’язані з тим 

або іншим задоволенням, доставляють задоволення. 

За уявленнями Г. І. Челпанова процес психічного розвитку людини знаходить 

своє продовження у появі складного вольового акту. Цей акт включає три 

моменти: обмірковування, поява рішення і виконання рішення. Вказані моменти є 

узалежненими від мотивів і спонукань. Будь-яка вольова дія складається з низки 

дій, які призводять до однієї визначеної дії. Цю дію Г. І. Челпанов називає метою 

дії; кінцева мета визначає дії людини. «Уявлення кінцевої мети будь-якої дії, – 

пише вчений, – є причиною самої дії, називається мотивом» [553, с. 185]. Проте 

причиною вольової дії можуть бути не лише уявлення кінцевих цілей дії, а також і 

деякі почуття, що пов’язані з мотивами. Почуття, що пов’язані з мотивами, на 

переконання Г. І. Челпанова, і є причинами здійснення дії або спонукають до її 

невчинення. 

На стадії вольового акту  в момент розмірковування  в свідомості людини 

з’являються різні мотиви  спонукання, відбувається вибір між різними мотивами 
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або спонуканнями. В разі складності надання переваги тому або іншому мотиву 

з’являється неприємне почуття коливання. Акт рішення полягає у тім, що людина 

із низки мотивів обирає один, надає йому перевагу здійснюючи вибір. Акт вибору 

або рішення Г. І. Челпанов називає суттєвим для вольового процесу. «Вольовим 

актом у власному сенсі слова слід називати саме такі акти, в яких міститься 

вибір» [553, с. 186]. Проте рішенням вольовий акт не закінчується. Між рішенням 

і виконанням є суттєва різниця, зауважує вчений. В разі, якщо рішення не 

призвело до його виконання, констатує вчений, у людини виникає психічний стан, 

який Г. І. Челпанов називає наміром. Іноді, перехід від рішення до виконання 

буває надзвичайно легким і непомітним для свідомості людини, але бувають такі 

випадки, коли людині необхідно здійснити зусилля задля виконання рішення.  

Процес розвитку людської психіки відбувається в тандемі з розвитком 

вольової сфери. Г. І. Челпанов зазначає, що воля, як і будь-яка інша психічна 

здібність вдосконалюється завдяки вправлянню. Будь яка дія залишає після себе 

відомий нахил до здійснення цієї дії та сприяє легкому повторенню дії. «Якщо ми 

багато разів здійснюємо будь-яку групу рухів, – пише представник київської 

школи філософської психології, – то внаслідок повторення, між ними 

встановлюється такий зв’язок, що один рух тягне за собою й інші рухи. Такого 

роду рухи ми називаємо звичними. Вольові рухи також можуть стати звичними 

внаслідок повторення» [553, с. 187]. Часте повторення рухів призводить до втрати 

вольового характеру, і вони стають механічними (автоматичними) внаслідок 

звички.  

Г. І. Челпанов зазначає, що звичка може також виробляти нахил не лише до 

відомих рухів, але й до відомих почуттів і вольових дій. «Ті нахили до відомих 

почуттів, – пише вчений, – котрі виробляються завдяки звичкам називаються 

схильностями» [494, с. 188].  Схильності у людини можуть бути до певного виду 

діяльності, до ігор, до спорту тощо. Проте відомі схильності згідно поглядів            

Г. І. Челпанова є результатом не лише відомої звички, а також і відомих 

органічних умов: в  організмі людини існують умови, завдяки яким вона може 

мати схильність або нахил відчувати і діяти відомим чином. Є люди, яких можна 
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охарактеризувати як дуже активні і діяльні, які не можуть залишатись 

бездіяльними; вони виявляють постійну схильність до діяльності. Таку активність 

вчений пояснює наявністю у людини в нервовій системі великого запасу нервової 

енергії, котра потребує витрачання, яке може відбуватись завдяки будь-якій 

діяльності; схильність до діяльності пояснюється визначеними органічними 

умовами. Ці умови притаманні організму людини, констатує Г. І. Челпанов, і в 

цьому сенсі вони є вродженими. Таким чином, схильності є результатом не лише 

звички, але й відомих органічних умов, при чому у більшості випадків вкрай 

важко визначити, що саме обумовлюється органічними причинами вродженого 

характеру, стверджує вчений, і що обумовлюється звичкою. 

Завдяки волі уможливлюється здатність людини до керування своїми 

думками, скеровувати уявлення у потрібний напрям. Так само, воля людини 

приймає участь у керуванні почуттями: пригнічувати одні і викликати інші. 

Здатність пригнічувати в собі ті або інші почуття Г. І. Челпанов називає 

самовладанням, яке і для вченого є показником розвитку волі людини.  

Для розвитку волі, зауважує представник київської школи філософської 

психології необхідним є те, що й для розвитку усіх інших здібностей, тобто 

вправляння. Під вправлянням волі Г. І. Челпанов розуміє здійснення вольових дій. 

«Якщо ми часто здійснюємо вольові рухи, – пише вчений, – то здійснення їх 

внаслідок впливу звички, стає все легше і легше; для здійснення вольових рухів 

необхідне знання тих рухів, котрі призводять до досягнення відомої мети. Ми 

повинні знати ці рухи і вміти їх здійснювати. Для цього останнього необхідне 

багаторазове здійснення вольових рухів» [553, с. 189–190]. Суттєвим для 

вольового акту є почуття зусилля, адже здійснити вольовий акт у власному сенсі 

слова означає долати зусилля. При частому здійсненні вольового акту почуття 

зусилля має тенденцію до послаблення. Для виробляння звички з подолання 

зусилля необхідною умовою Г. І. Челпановим визнається наявність сильних, 

значимих мотивів. Отже, для виховання волі необхідною умовою є здійснення 

зусиль або повторне здійснення вольових актів. 
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Досконалою, розвиненою ми можемо визнати таку волю, стверджує                  

Г. І. Челпанов, яка скеровується під впливом мотивів виключно розумового 

характеру. Метою розвинення волі вчений визнає наявність в ній морального 

характеру. «Досягнення такої волі, – пише вчений, – є метою розвитку волі. Для її 

досягнення необхідно підкорити нижчі спонукання вищим» [553, c. 191]. 

Вважається, що на самому початку здійснення таких дій можє викликати певні 

складнощі, але згодом подолання чуттєвих (нижчих) спонукань не викликає 

складнощів. 

Особливості вольових проявів людини, вважає Г. І. Челпанов, вказують на її 

характер. Беручи до уваги особливості характеру людини можна спрогнозувати її 

дії і вчинки в тому, або іншому випадку. Для характеру є суттєвим постійність 

волі. «Якщо людина проявляє визначений напрям волі, – пише вчений, – то ми 

про неї говоримо, що «ця людина з характером»; а про  людину, котра проявляє 

нерішучість, неспроможність дійти до визначеного рішення, ми говоримо, що у 

неї немає «характеру» [553, с. 191]. Розвиненість проявів психічного в характері 

проявляється саме в переважанні обміркованих мотивів при здійснені різного 

роду дій, котрі керуються розумом і не здійснюються під впливом чуттєвих 

спонукань. До обміркованих мотивів відносяться вченим визнані моральні 

принципи, вимоги, закони тощо. 

У своїх психологічних поглядах не обходить уваги Г. І. Челпанов питання про 

свободу волі. З метафізичної точки зору, зауважує вчений, вольові дії людини 

відрізняються від фізичних явищ у тому відношенні, що не походять від будь-

яких причин, що вони не підпорядковуються закону причинності, «тобто воля 

сама від себе починає причинний ряд» [553, с. 192].  Саме тому дії людини, 

стверджує вчений, являють виключення з решти явищ, а людина визнається 

відповідальною за свої дійства і тому свобода волі в метафізичному сенсі означає, 

що дії людини не підпорядковуються закону причинності, якому 

підпорядковуються всі явища фізичного світу. «Це – корінне значення поняття 

свободи волі; саме, у цьому випадку «свобода» волі, – пише Г. І Челпанов, – 

означає «свободу від причинності» [553, с. 192]. 
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З психологічної точки зору, зауважує представник київської школи 

філософської психології, в діях людини існує відома закономірність: «в них ті або 

інші дії більш або менш постійно бувають пов’язані з тими або іншими 

причинами» [553, с. 193]. Завдяки цьому можна передбачити вчинки людини у 

тому, або іншому випадку. З цього слідує, що в діях людини існує відома 

закономірність, а вольові дії підпорядковуються закону причинності. Незважаючи 

на те, що дії людини визнаються такими, що породжуються визначеними 

причинами, з іншого боку, зауважує вчений, необхідно визнати, що воля людини 

може бути свободною, тому що її рішення може бути свободним. «Якщо людина 

обирає будь-який з декількох мотивів перед здійсненням будь-якої дії, то у неї, – 

пише Г. І. Челпанов,  – завжди є усвідомлення того, що вона може слідувати будь-

якому мотиву; після здійснення дії в неї завжди є усвідомлення, що вона може 

вчинити інакше, ніж вона вчинила. В цій можливості слідувати будь-якому 

мотиву і полягає свободне рішення. Крім того, у той момент, коли вона здійснює 

будь-який вольовий акт, у неї з’являється усвідомлення, що  її «Я» є причиною 

даного діяння, що саме вона, а не що небудь інше є його причиною» [553, с. 193–

194]. Проте існують думки, зауважує вчений, що причиною дій можуть бути 

соціальні умови, виховання, середовище. Навіть якщо визнати вплив цих 

факторів, на думку Г. І. Челпанова, що людина знаходиться в залежності від них, 

саме у вольовому акті у неї завжди є усвідомлення, що вона, її особистість є 

причиною даної дії. Під особистістю вчений розуміє  не лише її думки, почуття 

теперішнього моменту, а й особистість взяту в цілому, тобто і її схильності, 

нахили відчувати і діяти визначеним чином, а причиною тієї або іншої дії 

вважається її характер. Сама людина, власне, усвідомлює, що коли вона вчиняє ту 

або іншу дію, то це відбувається від того, що вона має той або інший характер. 

Г. І. Челпанов визнає свободною волю лише ту, котра вирішує невимушено, 

тобто супроводжується усвідомленням можливістю вчинити інакше, 

супроводжується усвідомленням причинності свого «Я». Така свобода 

притаманна не всім людям, зауважує вчений, а одним в більшій мірі, іншим в 

меншій. Свобода не притаманна дітям, тваринам. Тому, стверджує вчений, не 
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правильно стверджувати, що поняття волі нерозривно пов’язане з поняттям 

свободи, адже свободна воля є лише у деяких людей. Повна свобода волі 

притаманна лише тій людині, наполягає представник київської школи 

філософської психології, котра діє з повним усвідомленням своєї особистості; дія 

під владою чуттів, афектів  не може вважатись свободною, адже при її здійснені 

не можливе повне її усвідомлення. Для Г. І. Челпанова свободною визнається 

лише та людина, яка підпорядковує свої нижчі спонукання вищим, яка не 

підкоряється своїм пристрастям, а діє з повним усвідомленням своєї особистості. 

Саме така особистість є відповідальною за свої дії. Таким чином, свобода волі – 

це свобода від підкорення чуттєвим збудженням, незалежність від будь-якого 

зовнішнього примусу. 

В центрі уваги Г. І. Челпанова постає питання про становлення та розвиток 

уявлень про власне «Я» у людини. Це уявлення в своєму становленні та розвитку, 

на думку вченого, проходить дві стадії:  

  

 

 

Рисунок 4.3.2. Стадії розвитку уявлень про власне «Я» у людини за                

Г. І. Челпановим 

 

Згідно поглядів Г. І. Челпанова від народження дитина має уявлення про своє 

тіло, яке уявляється їй таким самим  тілом, як і всі інші тіла, і лише завдяки 

досвіду вона навчається відрізняти своє тіло від інших тіл. Таке навчання 

І стадія. УЯВЛЕННЯ 
ПРО ФІЗИЧНЕ "Я" 

ІІ стадія. УЯВЛЕННЯ 
ПРО ДУХОВНЕ "Я" 

УЯВЛЕННЯ ПРО 
ВЛАСНЕ "Я" 
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відбувається наступним чином. Якщо дитина сприймає за допомоги зору 

шматочок дерева і руку, якою вона торкається до чого-небудь, то вона має два 

зорових враження (руки і дерева). Між цими враженнями є така відмінність, що у 

другому враженні окрім зорових відчуттів, є також відоме дотикове відчуття 

(торкання будь-якого предмету). Така відмінність між враженнями надає їй 

можливість відрізняти предмети зовнішнього світу від частин свого тіла. «Якщо 

дитина за допомоги дотикового органу, наприклад, руки, – пише вчений, – 

торкається поверхні стола, а потім торкається поверхні шкіри, то відмінність між 

цими двома дотиками зводиться до того, що в першому випадку вона має одне 

відчуття, а у другому випадку має два відчуття; це також призводить її до 

розрізнення частин свого тіла від предметів зовнішнього світу» [553, с. 197]. 

У разі, коли дитина визначає положення і відстань предметів, констатує 

представник київської школи філософської психології, за вихідну точку у неї 

слугує власне тіло, тобто її тіло є центром, до якого вона зводить усі свої 

просторові визначення. Коли завдяки вольовим зусиллям здійснюються різні 

рухи, що призводять до задоволення тих або інших бажань і потреб, то вона 

бачить, що центром, від якого походить причина цих змін, є її тіло. Рухи частин 

тіла у більшості випадків також супроводжуються руховими відчуттями. Таким 

чином, зазначені відчуття: зорові, дотикові, рухові тощо, утворюють одну групу, 

яка і складає згідно Г. І. Челпанову уявлення про тіло, як про щось відмінне від 

речей зовнішнього світу. Після цього усі можливі органічні відчуття (болі, тепла, 

холоду, голоду, стомлення) локалізуються в межах тіла дитини, а відчуття 

зовнішніх органів чуття (зорові, слухові) локалізуються в речах, відмінних від її 

тіла. За таким порядком дитина научається відрізняти своє тіло від інших 

предметів, але на цьому не закінчується розвиток уявлень про власне «Я», до 

нього приєднується уявлення про її духовне «Я». 

Г. І. Челпанов виникнення уявлень про духовне «Я» у людини пов’язує з тим 

моментом, коли у неї з’являються відтворенні відчуття або уявлення, котрі  з 

усією чіткістю показують, що у людини є дещо відмінне від речей. «Наприклад, 

якщо у мене є уявлення про дім, – пише вчений,  – котрий я бачив деякий час по 
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тому, то я бачу чітко, що це «уявлення» є дещо відмінне від дому. Дім може 

згоріти, зруйнуватися, а уявлення про нього у мене все ж таки буде залишатись. 

Дім залишається на місті, в той час як уявлення, як мені здається, пересувається 

разом зі мною» [553, с. 198]. Таким чином, за уявленнями Г. І. Челпанова, людина 

помічає в собі існування чогось, що відмінне від речей; людина усвідомлює ці 

уявлення саме як свої, власні. У подальшому людина помічає в собі почуття, 

наприклад, радості, горя, відчаю і т. п. та відмічає їх відсутність поміж речей 

зовнішнього світу. Нарешті, людина бачить, що речі змінюються під впливом її 

волі, що воля є причина зміни зовнішнього світу. При цьому людина розуміє, що 

воля не відноситься до речей матеріального світу. Отже, людина в собі сприймає 

уявлення, почуття, вольові процеси, котрі їй здаються відмінними від речей 

матеріального світу, і тому вона відносить їх, констатує Г. І. Челпанов, в 

особливий клас, який вчений називає внутрішнім світом. Цей внутрішній світ і 

складає власне духовне «Я» людини.  

«Я» людини для представника київської школи філософської психології не є 

відомою сукупністю уявлень, бажань, почуттів, вольових проявів і т. п. Духовне 

«Я» не є сумою уявлень, що змінюються. Якщо б «Я» людини, зауважує                

Г. І. Челпанов, не являло собою чогось більшого, ніж просту суму психічних 

станів, в такому разі не можливо було б пояснити багатьох явищ. «Наприклад, 

якщо ми візьмемо процес судження, порівняння, – пише вчений, – в якому ми 

порівнюємо одне уявлення з іншим, то, як легко зрозуміти, цей процес порівняння 

може здійснюватися лише у тому випадку, якщо обидва уявлення, що 

порівнюються присутні в нашій свідомості одночасно, поєднуються в одному 

акті: інакше порівняння не може відбуватись. Цей факт можна пояснити лише у 

тому випадку, якщо припустити, що окрім уявлень, котрі порівнюються, є дещо, 

що ці уявлення порівнює» [553, с. 199]. 

Для Г. І. Челпанова важливим є положення щодо визнання єдності і 

тотожності «Я» людини або тотожність її особистості. Не викликає сумніву, 

зазначає вчений, що уявлення людини про власне «Я» в різні вікові періоди є 

відмінним: «наприклад, уявлення про «Я» у людини, коли їй було 5 років, 
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відрізняється від уявлень про «Я», коли їй було 10 років; уявлення про «Я» у 

людини, коли їй 30 років, відрізняється від уявлення про «Я», коли їй 45 років» 

[553, с. 200]. Незважаючи, що всі ці «Я» людини відрізняються, стверджує 

вчений, проте людина у 45 років визнає пригадуване нею «Я», коли їй було 5 

років за своє «Я». Г. І. Челпанов задається питанням: чому, якщо це «Я» так 

сильно змінилось, воно вважається тотожнім, не дивлячись на такі суттєві зміни? 

«Пояснюється це тим, – пише вчений, – що хоча дійсно на протязі багатьох років 

«Я» дуже змінюється, однак на протязі небагатьох років зміни бувають 

незначними, і тому одне «Я», котре робиться через деякий час іншим «Я» 

змінюється тільки частково, частково зберігає свою тотожність, воно частково 

відрізняється, частково схоже» [553, с. 200]. Г. І. Челпановим визнається 

безперервність розвитку «Я». Розвиток відбувається поступово, і саме ця 

обставина, є причиною, на думку вченого, що людина вважає власне «Я» 

тотожнім, незважаючи на ті зміни, котрих воно зазнає. 

Г. І. Челпанов наполягає на тісному зв’язку між поняття «Я» і поняттями 

«свідомості» та «самосвідомості». Все, що переживає людина, як психічне, 

зауважує вчений, є предметом свідомості, наповнює її змістом; натомість 

мимовільні рухи здійснюються без участі свідомості, здійснюються несвідомо. 

Якщо будь-який предмет є предметом свідомості, то в такому разі, він 

сприймається і пізнається людиною. «Будь-який психічний процес, що 

переживається в той або інший момент, ми можемо назвати станом свідомості. 

Саме по собі зрозуміло, що всі процеси, котрі протікають поза свідомості, ми 

повинні назвати несвідомими» [553, c. 200]. 

Завдяки свідомості людина здатна до самоспостереження. Предметом 

самоспостереження Г. І. Челпанов називає явища, які не відносяться до 

зовнішнього світу, а являють собою дещо внутрішнє, а саме – це уявлення, 

почуття, вольові процеси людини. «Вони є предметом сприймання або свідомості 

так само, – пише вчений, – як предметом сприймання можуть бути речі 

зовнішнього світу» [553, с. 201]. Предметом сприймання можуть бути не лише 

уявлення, почуття і т. п., але й власне «Я» людини. Цей процес в психології 
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називається самосвідомістю або самопізнанням та виникає на визначеному етапі 

розвитку людської психіки.  

 

4.4. Психічний розвиток людини в онтогенезі згідно 

з поглядами І. О. Сікорського 

 

У поглядах І. О. Сікорського (1842–1919) зазначається, що  психіка 

новонародженого, невпинно розвиваючись, перетворюється в психіку дитини; 

психіка дитини шляхом колосальної напруги сил перетворюється в психіку 

юнака, потім стає психікою дорослої людини, а в похилому віці – психікою 

людини в літах. 

Увесь цикл психічної еволюції людини І. О. Сікорський поділяє так: 

Таблиця 4.4.1 

Віковий цикл розвитку людської психіки 

 

 ПЕРІОД ВІК 

І Психіка у віці першого дитинства від народження до 7 років 

ІІ Психіка у віці другого дитинства від 7 до 14 років 

ІІІ Психіка юнацького віку 14–22 роки 

IV Психіка зрілого віку людини 26–30 років 

V Психіка людини періоду старіння 45–55 років 

 

Психіка та її розвиток у першому віці дитинства. Згідно із процесом 

нервово-психічного розвитку дитини, зазначає представник київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст., доречно поділити вік 

першого дитинства на такі періоди, де кожен із цих періодів має головні відмінні 

ознаки та спосіб переходу до наступного вищого ступеня психічного життя: 
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Рисунок 4.4.1. Вікові періоди розвитку психіки першого дитинства  

за І. О. Сікорським 

Розпочинати розгляд психіки новонародженого професор пропонує 

паралельно із двома рядами явищ: тілесна організація та психічні якості. Перш за 

все, стверджує І. О. Сікорський,  увага психолога повинна бути зосереджена на 

обличчі дитини та на всьому її зовнішньому вигляді: «Якщо по відношенню до 

віку ми вбачаємо зв’язок між фізичними та моральними якостями й говоримо, що 

обличчя є дзеркалом душі, то по відношенню до дитини можна стверджувати, що 

все її тіло до відомого ступеня вимальовує перспективу її душі» [481, с. 35]. У 

такому сенсі набувають значення факти, котрі наводить професор, зокрема, у разі 

нормально сформованого тіла, якщо його вага доходить приблизно до 3 275 

грамів (у хлопчиків) або 3 210 грамів (у дівчаток); якщо окружність голови по 

лінії, проведеної через випуклі частини чола й потилиці, доходить до 345 

міліметрів, а продовгуватий діаметр голови (від міжбрівної точки до потиличного 

бугра) до 176 міліметрів, що відповідає вазі мозку 460 грамів; якщо на тілі не 

помітно ніяких фізичних недоліків (заяча губа, неповна кількість пальців на руках 

і ногах, або навпаки, зайва кількість пальців, великі родимі плями). Взагалі, якщо 

в тілесному розвитку не помічається ніяких недоліків і каліцтв, то все це, на 

думку І. О. Сікорського, передвіщає нормальний хід психічного розвитку дитини. 

Але, зауважує професор, діти з деякими фізичними недоліками не завжди 

полишені можливості нормального психічного розвитку. «Незалежно від бачених 

і явних ознак хворобливої спадковості існує ще так звана прихована хвороблива 

А) Психіка новонародженого, або психіка 
немовляти 

Б) Три перші місяці по народженні 

В) Від четвертого до десятого місяця життя 

Г) Кінець першого і початок другого року життя 

Д) Від другого до шостого року життя 
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спадковість, котра переходить від батьків і пращурів на дітей і потомство; вона 

може ускладнювати психічний розвиток дитини», – пише професор [481, с. 35]. 

Тобто, виходить, що такого роду спадковість виражається у функціональних 

розладах (наприклад, в особливій збудливості нервової системи, недоліках 

характеру тощо). 

У перші дні після народження в дитини є розвиненими лише нервові центри, 

які відповідають за рефлекторні дії. Проте в немовляти, як і в дорослої людини, 

спостерігаються явища суто фізіологічного характеру, у яких ніякого психічного 

змісту не помічається, але спостерігаються й такі явища, котрі носять на собі без 

усілякого сумніву психічний відбиток. Визнається І. О. Сікорським і наявність 

явищ проміжного типу, котрі можуть бути віднесені або до фізіологічних, або до 

психічних, проте в означений період це питання не віднайшло свого вирішення. 

До явищ фізіологічного характеру І. О. Сікорським відносяться реакція 

тілесних органів на подразнення (наприклад, при лоскотанні або поколюванні). 

Дитина закриває повіки, чихає або кашляє, якщо їй що-небудь потрапить у 

дихальні шляхи. Усе це є суто фізіологічні явища рефлекторного типу. Проте 

окрім перерахованих явищ простого типу в новонароджених існують і набагато 

більш складні типи рухів та явищ, де спостерігається діяльність тих складних 

механізмів, котрі самі себе регулюють і котрі діють автоматично. До них 

відносяться регуляторні механізми серця та ще більш складні механізми, що 

регулюють температуру тіла. І таких нервових механізмів в організмі дитини є 

досить велика кількість. Перший подих дитини після народження на світ є 

наслідком припиненого потоку оксидованої крові з тіла матері в тіло дитини. 

Унаслідок цього нестача кисню в крові дитини збуджує нервові клітини 

довгастого мозку, від чого дихальний центр негайно приходить у дію. Нестача 

поживних речовин у крові збуджує всю нервову систему, особливо смоктальний і 

ковтальний механізми, а разом із ними й механізм голосу. Унаслідок такого 

загального збудження дитина виходить зі стану спокою (прокидається), починає 

робити рухи, кричить і т. д. Рухи та дії подібного типу залежать від 

безпосереднього збудження нервових клітин і називаються автоматичними. У 
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більш розвиненій формі до цього відноситься і складний акт дихання. Таким 

чином, представлений аналіз фізіологічних явищ у новонародженої дитини 

дозволяє чіткіше виділити з них і відрізнити акти та прояви психічного з позицій 

представника київської школи філософської психології І. О. Сікорського.  

У перші дні від народження дитина, стверджує І. О. Сікорський, вже володіє 

здатністю смакового та нюхового сприйняття, і можна навіть сказати – здатністю 

до смакового та нюхового пізнання; немовля по відношенню до цих сприймань 

проявляє увагу, тобто зосереджує на них увагу й утримує її завдяки підключенню 

волі. Переконанням для підтвердження цього слугують дані досвіду та 

спостереження. Дитина здатна не лише розпізнавати солодке, гірке, солоне, кисле, 

а й реагувати на них відповідними рухами та виражати свої враження мімічно. 

Професор наводить такий приклад спостережень психолога В. Прейєра: «Син 

Прейєра на другий день після народження випив без коливань розбавлене водою 

коров’яче молоко, але на четвертий день відмовився пити: дитина впізнала якість 

молока. Це спочатку є слабким впізнаванням, але день у день більш яскравішим і 

водночас зростало та ставало більш сильним те, що можна назвати зародком волі; 

на четвертий день розпізнавання молока було вже чітким, а воля була досить 

сильною, і дитина відмовилася пити запропоноване їй непідходяще молоко» [481, 

с. 41]. На цьому прикладі, вважає представник київської школи філософської 

психології, можна побачити різницю між нервовими та психічними актами. Якби 

в наведеному досліді вживання їжі дитина керувалась і діяла б не на основі 

психічних актів, а лише рефлекторних або автоматичних, то вжите нею один раз 

молоко було б вжите й надалі безперешкодно та з легкістю, так, як будь-яке 

повторення полегшує завдання механічного акту. «Але тут ми бачимо абсолютно 

інше: незважаючи на голод і потребу в їжі,  дитина спочатку слабо, а потім усе 

сильніше й рішучіше відмовляється від непідходящого молока. Ймовірно, у 

дитини, незалежно від рефлекторних актів, виникає новий вищий порядок явищ. 

Запропоноване їй неналежної якості молоко дитина випила в перший раз лише 

через неуважність і недосвідченість, але вже щось помітила в ньому; вдруге вона 

не лише пригадала про помічену нею одного разу особливість молока, але й 
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пригадала ту особливість більш чітко та яскраво, і в неї на цей раз вже виникла 

слабка відмова від молока. При наступних повтореннях визначення якості 

сурогату стає все чіткішим, а воля дитини зростала, і ось всупереч голоду і спразі, 

всупереч звичці їсти, всупереч зміцнілим рухам захвату їжі дитина рішуче 

відмовляється пити запропоноване їй сурогатне молоко», – пише професор [481, 

с. 41–42]. В основі таких дій дитини, майже «геройського протесту  крихітки», 

констатує вчений, лежить пізнання та воля дитини: дитина вже впізнає 

властивості молока, пригадує, який смак молоко мало вчора і третього дня і, 

згідно зі своїм пізнанням,  виявляє справжню волю, котра пригнічує голод і 

спрагу, обираючи позицію вищих цілей і вищих завдань самозбереження. У 

всьому цьому мають місце істинні психічні прояви: пригадування минулого, 

здатність впізнавання і воля. І в цю пору дитина ще немає жодного уявлення про 

звук і світло. Настільки ранньому в дитини смаковому та нюховому пізнанню 

цілком відповідає той анатомічний факт, що нюховий центр у корі головного 

мозку виникає у тваринному світі як перша вищого типу надбудова над простіше 

організованими мозковими гангліями. На думку І. О. Сікорського, це є перший 

психологічний центр у природі, і тому природно, що в дитини цей центр так чітко 

виявляє свої дії. Тому можна припустити, що нюхове та смакове пізнання раніше 

за всі види пізнання зріє і підіймається над рівнем несвідомого та підсвідомого. 

Це найбільш ранній прояв психічного, що визначає собою зорове й слухове 

пізнання. 

Згідно поглядів І. О. Сікорського новонароджена дитина з великою точністю 

розрізняє якість їжі та смакові речовини взагалі. Спираючись на це, можна 

припустити, що дитина майже з моменту народження на світ вже володіє 

смаковим пізнанням та увагою, а також волею, що випливає із цього пізнання та 

викликається практичними потребами життя, завданнями самозбереження.  

За положеннями професора, паралельно смаковому пізнанню новонароджена 

дитина вже має й нюхове пізнання та увагу. Ці обидва види пізнання зовнішнього 

світу в дитини та дорослого стоять дуже близько. В усі періоди життя людина 

використовує їх одночасно. До запахів немовля є дуже чуттєвим. Речовини, що 
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діють на нюх, викликають у дитини загальне збудження нервової системи, здатні 

порушити спокій і сон, тоді як звук і шуми діють далеко не в такому ступені.  

Таким чином, на думку професора, можна припустити, що нюховими й 

смаковими сприйманнями та пізнанням вичерпуються психічні здібності 

новонародженого, а на питання щодо існування інших слідів психічних проявів у 

цей період відповідь є негативною. 

Теоретичний і практичний інтерес для представника київської школи 

філософської психології являє той факт, що будь-якого роду психічна робота є 

надзвичайно стомлюючою для дитини. Запахи, якими сповнена кімната 

новонародженого, можуть не лише збуджувати, але й здатні вкрай стомлювати 

його. Мислення, хотіння й навіть просте відчування, як і будь-яка взагалі психічна 

робота, вимагає від дитини значної та стомлюючої напруги сил. Майже те саме 

необхідно зазначити і про роботу нервової системи: про дихання, травлення і 

властивий дітям постійний рух ручок і ніжок. У цьому сенсі питання про 

збереження психічних сил дитини є набагато важливішим, ніж турбота щодо 

підтримки її фізичного благополуччя.  

Якщо порівняти дитину, що розвивається нормально, з іншою, розвиток якої 

затримано, констатує професор, то можна помітити суттєву різницю. У такому 

відношенні пізнавальним слугує спостереження на дітях відсталих, слабких, 

неврівноважених і недоумкуватих. Такі діти, стверджує І. О. Сікорський, не 

відрізняють ситості від голоду, іноді позбавлені правильних смакових і нюхових 

вражень, здатні брати до рота та їсти неїстівні й шкідливі речовини, чого діти, у 

яких розвиток є нормальним, не роблять. На підтримку цього твердження 

слугують результати дослідів, які були відомі на той час і представлені в науковій 

літературі. Відповідь дитини про смакові речовини є вкрай точною: солодке 

дитина приймає з охотою й починає робити смоктальні рухи, але солоне та кисле 

видаляє язиком із роту, причому робить ту гримасу й рухи, що і дорослий; від 

гіркого, до якого діти є дуже чутливими, дитина починає блювати, і на її обличчі 

з’являється типовий вираз гіркоти. І така точність, з якою здорова дитина 

визначає найменші смакові суміші, може бути названа разючою. Водночас вона 
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показує, якими абсолютними нервово-психічними апаратами здорова дитина 

володіє вже в перші дні від народження. І. О. Сікорський переконаний, що 

психолог або лікар за цими даними з точністю може надати відповідь на питання 

про те, чи відбувається психічний розвиток дитини нормально. У перші дні від 

народження найближчим об’єктом спостережень слугує вираз обличчя дитини під 

час годування, під час вмивання ротику, при відригуванні їжі зі шлунку. Вираз 

обличчя дитини перед годуванням та особливо той щасливий спокій, з яким 

дитина отримує молоко, що вгамовує одразу і голод, і спрагу [480]. 

Стосовно почуттів, згідно професору, новонароджене дитя позбавлене будь-

яких конкретних почуттів; його психіці доступні лише стани задоволення й 

незадоволення та почуття приємного й неприємного в його найпростіших 

нерозвинених рисах. Таке почуття, або психічний стан, властиве і для психіки 

дорослого, де воно уживається поряд з іншими абсолютно чіткими, повними та 

визначеними станами психіки й настроями. Для новонародженої дитини 

характерними виявляються наявність два протилежних загальних стани – приємне 

і неприємне, що становлять єдину можливу форму почуття.  

Почуття приємного виявляється в дитини широким відкриттям очей. Почуття 

неприємного виражається скороченням кругових м’язів повік, від чого очі 

зажмурюються; потужний ступінь почуття неприємного супроводжується криком. 

Таким чином, почуття приємного виражається однією формулою, а почуття 

неприємного двома, відповідно ступінь цього почуття – крик – є вираженням 

вищого ступеня почуття неприємного. Крик у новонародженого не 

супроводжується сльозами, маленькі діти плачуть, не проливаючи сліз, і лише з 

третього місяця життя плач виражається криком і пролиттям сліз. 

Принаймні за обмеженості психічного життя новонародженого почуття 

приємного викликається в нього лише актом годування або станом ситості, 

почуття ж неприємного викликається не лише голодом і спрагою, але й 

стомленням. Дитина може бути стомлена лише одним тим, що вона надмірно 

знаходиться в бадьорому стані, але її стомлення відбувається від посиленої 

м’язової роботи.  
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У перші три місяці свого життя дитина вчиться чути, бачити й відчувати на 

дотик. Крім того, у цей період у дитини розвивається одне важливе почуття. Для 

дитини, стверджує І. О. Сікорський,  чути, бачити та відчувати на дотик є досить 

складною справою, якій вона повинна навчитись. З фізичної точки зору око, вухо 

та дотиковий палець являють собою досить складну будову. Дитині необхідний 

певний час, щоб освоїтися з ними й навчитись за допомогою їх сприймати з 

точністю зовнішній світ. На це в дитини йдуть перші три місяці. Усе те, що для 

смаку й нюху робиться ще під час життя в зародку, для інших органів чуття 

відбувається в перші три місяці. В утробному житті дитина проковтує 

навколоплідну речовину, у якій плаває, і це слугує для неї практикою задля 

розвитку сприймання смаку. Із цього випливає, що навіть для розвитку смаку 

необхідний певний час і певні вправи. Тим більше це є необхідним для розвитку 

вищих органів чуття.  

У звичайному житті тварини нюх відіграє вагому роль: він є найважливішим 

знаряддям у пізнанні зовнішнього світу та для орієнтування в ньому, але для 

людського існування нюх зовсім не відіграє такої ролі; навпаки – зір, слух і 

відчуття на дотик становлять базову основу психічного життя та слугують 

головним джерелом психічного розвитку. З огляду на це перші три місяці життя, 

коли дитина знайомиться з роботою цих органів чуття, являють собою важливий 

період її життя. При цьому представник київської школи філософської психології 

І. О. Сікорський зауважує про необхідність розуміння того, що «коли йдеться про 

навчання дитини, коли використовуються вирази «дитина вчиться», «навчається 

користуватись органами чуття» і т. ін., то при цьому завжди маються на увазі 

«несвідомі»  або «підсвідомі» процеси, котрі протікають уже по готових нервових 

шляхах» [481, с. 46]. Ці шляхи день за днем розвиваються й розширюються, 

констатує професор, стають свободнішими та доступнішими, поки до процесів, 

що в них відбуваються, не приєднається свідомість і воля. Але це відбувається, 

зауважує вчений,  лише наприкінці третього або початку четвертого місяця життя 

дитини. До того ж часу життя психічні процеси дитини залишаються несвідомими 

та мимовільними. Проте за суттю ця несвідома й мимовільна діяльність носить на 
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собі відбиток тих самих принципів і законів, за котрими відбувається свідоме 

життя; це лише ступінь того самого явища. 

Розвиток психічного життя дитини в перші три місяці від народження                

І. О. Сікорським поділяє на такі частини:  

 

Рисунок 4.4.2. Хід психічного розвитку за І. О. Сікорським 

 

У першій частині – розвиток органів пізнання професором висвітлюються 

погляди щодо розуміння розвитку здібності сприймання. Надаються дані щодо:  

а) дотикового сприймання, б) зорового сприймання і в) слухового сприймання. 

Для вивчення розвитку діяльності органів чуття І. О. Сікорським було 

проведено спеціальне дослідження, котре представлене в роботі «Про простіші 

акти пізнання та уваги». Сутність дослідження полягає у визначенні об’єктивних  

ознак мимовільного та довільного сприймання. За метод дослідження був обраний 

метод спостереження та моментальна фотографія різних фаз і ступенів прояву 

функції уваги. Вказані методи дозволили професору встановити два види уваги – 

зовнішню і внутрішню з визначеними для кожного виду уваги фізіогномічними 

ознаками. 

Зовнішню увагу І. О. Сікорський поділяє на п’ять видів за кількістю зовнішніх 

органів чуття, тобто на зорову, слухову, дотикову, смакову та нюхову. Для 
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зовнішньої уваги необхідна напруженість визначених груп м’язів із метою 

нерухливого положення даного органу чуття задля найкращого сприймання 

зовнішнього враження. При цьому зовнішня увага завжди супроводжується 

деякою напругою мускулатури всього тіла. 

Сприймання зовнішнього світу починається із призначених для сприймання 

органів чуття, інформація від яких надходить до підкоркових центрів мозку, тобто 

до визначених місць у корі мозку. Зовнішні органи чуття реагують на діючий у 

даний момент на них подразник. Акт сприйняття уможливлюється завдяки 

складній фізіологічній роботі, і цю фізіологічну техніку дитині належить освоїти. 

До початку психічної роботи дитина повинна ознайомитись з органами чуття. 

Складна діяльність органів чуття встановлюється в новонародженої дитини 

протягом перших днів, частково впродовж перших місяців життя. «Це залежить 

від крайньої складності ознайомлення дитини із процедурою сприймання, 

частково залежить від того, що центри кори мозку, куди повинні надходити 

враження, що сприйняті із зовнішнього світу, не зовсім готові до діяльності, і сам 

їхній розвиток закінчується в перші місяці життя дитини» [481, с. 49]. 

Безпосереднім органом для сприйняття свого тіла слугує незчисленна 

кількість чуттєвих центрів, розсіяних по шкірі, слизових оболонках, м’язах і 

внутрішніх органах. Завдяки нервам щосекунди надходять мільярди вражень і 

продовжують свій шлях до кори мозку, тобто сферу відчувань тіла або дотикову 

сферу. Вищі або асоціативні центри до цього часу ще не є достатньо розвиненими. 

Завдання центру дотикового відчування полягає в такому: у разі торкання будь-

чого до тіла, чи то наближення тепла або холоду, чи то буде вражання такої сили, 

що викличе біль, – у всіх цих випадках враження переноситься по нервах до 

дотикової сфери. Але навіть такий необхідний центр у перші три місяці життя 

дитини не є цілком готовим до діяльності, і від того дитина по народженні 

відчуває й сприймає, певною мірою, не до кінця як власне тіло, так і зовнішній 

світ [481]. 

У перші часи й навіть дні після народження, констатує І. О. Сікорський,  

дитина дуже слабо визначає різницю в температурі, і навіть до болю не є такою 
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чутливою. Єдине місце, де дотикова та теплова чуттєвість розвинена краще, є 

шкіра та слизова оболонка губ. Причиною раннього розвитку чуттєвості губ 

криється в тій обставині, що губи входять до складу смоктального механізму. 

Дитина відчуває найменший дотик до губ і негайно робить рухи головою та 

губами, щоб захопити в рот чуттєвий предмет. Дитина відчуває предмет губами 

не лише при безпосередньому торканні, але й на деякій відстані. Це відбувається 

завдяки тепловій чуттєвості губ й обличчя. 

Нарівні із чуттєвістю губ та обличчя в дитини йде розвиток м’язового чуття в 

цих частинах. Завдяки такому паралельному розвитку дитина рано навчається 

такому важливому прийому, котрий полягає в одночасному задіянні шкірної та 

м’язової чуттєвості й має назву активного дотику, який І. О. Сікорський називає 

стереогностичним чуттям [480]. Цей дотиковий прийом відрізняється від 

звичайного дотику тим, що суб’єкт не обмежується пасивною роллю, не очікує, 

коли зовнішній об’єкт доторкнеться до нього, але йде йому назустріч – цим знано 

збільшується кількість зіткнень із зовнішнім світом. За допомогою рота та губ 

дитина визначає фізичні якості предметів – твердість, м’якість, рідина, 

шершавість, температуру – словом, усі ті якості, які згодом і у дитини, і в 

дорослого визначаються дотиковим пальцем.  

Таким чином, вважає професор, можна стверджувати, що в перші три місяці 

від народження дитини язик, губи та частини обличчя слугують майже 

виключним органом для дотикового сприймання зовнішнього світу. На кінець 

третього місяця цей орган дослідження є повністю розвиненим, що проявляється в 

особливій спритності, з якою дитина захоплює губами предмети. Але в перші дні 

та години після народження іноді помічається безпорадність дитини, поки 

нарешті дитина не навчиться. 

На думку І. О. Сікорського, у цей період вся поверхня шкіри є чуттєвою до 

сприймання болю, температури та інших вражень, що наближаються до болю за 

своєю силою, наприклад, до відчуття свербіння. Почуття неприємного при 

доторканні вологих предметів виявляється лише тоді, коли ці предмети холодні, а 

відчуття тепла здатне заспокоїти дитину й викликати почуття приємного. 
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Загальне чуття складається з тих відчуттів, котрі уможливлюються 

безпосереднім подразненням нервових закінчень. За нормальних умов життя 

нервова система дитини реагує на ці умови великою швидкістю м’язових рухів, 

збільшує їх силу, надає більшої енергії, з якою протікають усі процеси (живлення, 

дихання, кровообіг). «І хоча велика частина цих явищ не належить до сфери душі, 

але її вплив на тілесні процеси вже позначається на самопізнанні, яке щойно 

розпочалось, поєднаному з пізнанням ходу тілесних процесів. Це зародкове, хоча 

ще й несвідоме пізнання надає нервовим актам людської дитини вищий відбиток і 

ту особливу цілісність, котра поєднує в собі всі процеси, до органічних включно. 

Водночас самосвідомість, що зароджується, є початком тому вдосконаленню 

тілесної організації, при якому психічному принципу та його контролю 

підпорядковуються всі фізіологічні та нервові процеси, і життя починає 

отримувати ті вигоди та ті високі переваги, котрі надаються внесенням психічного 

початку в надра матерії», – пише І. О. Сікорський [ 481, с. 53]. 

І. О. Сікорський переконаний у тім, що розвиток зорового сприймання та 

уваги може надати чітке пояснення про роботу складних процесів біологічно-

психологічного характеру, які відбуваються в організмі дитини протягом перших 

трьох місяців після народження. З’ясування цього питання є беззаперечно  

важливим не лише для психології дитинства, але й для загальної психології. Суть 

питання полягає в тім, що дитина в перші дні від народження не вміє управляти 

очними м’язами, і важлива частина зорового апарату щохвилинно займає 

абсолютно випадкове положення по відношенню до наочних предметів. Дитина 

повинна робити постійні зусилля, безперервні напруження, щоб пристосувати 

свій зоровий апарат і навчитись користуватись цим інструментом зору. 

Навчання зоровому сприйманню проходить, вважає професор, чотири етапи. 

Перший психічний прояв у дитини в перші години та дні після народження 

полягає в тому, що вона повертається до світла. При цьому дитина може певний 

час дивитись на світло, не відволікаючись. Однак у перший час завдання пошуку 

світла є достатньо складним для дитини: очі не рухаються узгоджено. Рух очей і 

голови в бік світла є рефлекторними рухами – викликаються переданням 
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подразнення із сітківки на рухливі центри очних м’язів, і не викликаються чисто 

психічними причинами. «Однак дуже рано, іноді в перші дні після народження,  

час від часу можна спостерігати таку тривалу за часом нерухливість очей, що в 

цьому не можна не вгледіти вправи в майбутньому баченні», – пише                      

І. О. Сікорський [481, с. 54–55]. І це вже, переконаний професор, не рефлекс, а 

скоріше початок формування довільного руху, і відповідно є початком зорової 

уваги. 

Другий етап у розвитку здатності до бачення полягає в пересуванні очей від 

одного предмета до іншого. Наприклад, якщо в кімнаті знаходяться в різних 

місцях два нерухомих джерела світла, то дитина, тривалий час установивши 

погляд на одному світлому предметі, повертає повільно свій погляд на інший, 

причому повертаються не лише очі, а й голова. 

На третьому етапі навчання зоровому сприйманню дитина засвоює навичку 

слідкувати за предметом, що рухається. Це відноситься до предметів, які 

рухаються повільно. Дитина слідкує за предметом лише очима, не повертаючи 

голови. Тобто на другому етапі дитина користується мускулатурою шиї, а на 

третьому вже використовує м’язи очей, тобто вчиться застосовувати більш тонкий 

апарат м’язів.  

Четвертий етап зорового навчання полягає в розвитку здатності пристосування 

ока. На цьому етапі при розгляданні предметів для формування чіткого образу 

необхідно, щоб відбулася робота ока із фокусування. Такі складні акомодативні 

рухи  остаточно розвиваються лише на третьому місяці або навіть на його кінець. 

Для здійснення акомодативних рухів необхідна робота свідомості. Звідси 

випливає, що в дитини вони виникають не раніше того моменту, коли 

розвивається свідомість. 

Отже, за поглядами професора, чотири періоди навчання зорового 

сприймання, а саме: 1) пасивний і нерухливий погляд, 2) спрямований погляд,      

3) глядіння і 4) бачення закінчуються в перші три місяці від народження. Коли 

дитина опанувала всі рухи очей і навчилася ними користуватись, це означає, що 

вона оволоділа здібністю бачення – послідовне зупинення очей на визначених 
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точках. У разі порушення психічного розвитку, наприклад при розумовому 

відставанні констатує І. О. Сікорський, спостерігається нестійкість зорового 

сприймання, складність у скеровуванні на різного роду предметах, невміння 

затримувати погляд на одній точці, невміння зосереджуватись. Вченим зазначено, 

що відсутність нормального бачення неминуче спричиняє неясність і нечіткість 

зорових уявлень в осіб з ідіотією, а це насамперед ускладнює орієнтування та 

запам’ятовування місця перебування. 

І. О. Сікорський наполягає на тому, що спостереження над розвитком зорових 

рухів у дитини надає відповідь на запитання щодо нормального або 

ненормального психічного розвитку дитини в перші три місяці життя. Зорові рухи 

та основи зорової уваги розвиваються в дитини остаточно до кінця третього 

місяця життя. У цей момент перед дитиною вперше відкривається можливість до 

бачення всього того, що її оточує та впливає на неї. Світ, який дитина починає 

бачити, приводить до розвитку психіки та стає головним предметом її уваги й 

сприймання протягом найближчого періоду її психічного розвитку – від 4 до 10 

місяців. 

Представник київської школи філософської психології  вважає, що для основ 

психічного розвитку дитини слух має більше значення, ніж зір. І в цьому можна 

переконатися, на думку І. О. Сікорського, спостерігаючи за незрячими та глухими 

дітьми: «Глуха дитина розвивається в духовному відношенні значно в меншій 

мірі, ніж незряча, і це можна помітити дуже рано, уже в перші місяці життя» [481, 

с. 59]. При цьому вчений переконаний, що розвиток слуху в перші дні від 

народження відбувається  не у всіх дітей з однаковою швидкістю; але на другому 

або третьому тижні життя майже всі дітки починають чути. На підтвердження 

цього можна вважати раптове змикання повік при будь-якому сильному звуці. 

При подальшому розвитку у відповідь на сильний або раптовий звук дитина 

підкидає ручки. Якщо звук сильний і тривалий, дитина приходить у стан 

збудження, котрий виражається неспокійними рухами, і потім починає плакати. 

До кінця другого, а частіше до початку або навіть кінця третього місяця, дитина 

повертається на звук і тримає вухо в напрямку до звуку. Також дитина починає 
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прислуховуватись до звуків від рухів власного тіла, дихання й навіть биття її 

серця. «Спостерігаючи за дитиною, можна побачити, що її зовнішня увага є 

напруженою, вираз її обличчя носить відбиток такої самої розумності, як і тоді, 

коли дитина на щось дивиться. Але оскільки в цю хвилину в дитини  погляд не 

акомодований і ні на чому не зосереджений, то з повною достовірністю можна 

сказати, що дитина в цей час цілком поглинена слуханням», – пише                        

І. О. Сікорський [481, с. 60]. На кінець третього місяця від народження звук у 

дитини викликає не лише повертання голови, але й поворот очей у бік, звідки 

йдуть звуки. За цими суто нервовими рухами, вважає професор, криється одне з 

найважливіших джерел розумового розвитку дитини. 

На кінець першого місяця від народження в дитини стає помітним перше 

конкретне почуття – несподіваності. Хоча це почуття навіть у дорослої людини не 

відрізняється чітким змістом і визначеним самопочуттям, утім у силу його 

незвичної об’єктивної наочності в дитини дозволяє І. О. Сікорському надати йому 

значення самостійного нервово-психічного стану, котрий треба відрізняти від 

інших почуттів, що розвиваються пізніше – здивування і страху. 

Почуття несподіваності полягає в зовнішньому зупиненні психічних і деяких 

нервових процесів, які на короткий час – до пів хвилини – раптом затримуються, 

нібито всі нервові акти отримали зворотний хід або поштовх. У своїх 

найпростіших формах почуття несподіваності уявляється суто фізіологічним 

процесом; у своїх вищих формах воно також сповнене фізичних елементів. 

Затримка нервових актів у стані несподіваності іноді може передувати миготіння 

очей, підняття ручок і загальне здригання. Почуття несподіваності викликається в 

дитини сильним звуковим враженням уже на першому тижні після народження, а 

також під впливом інших подразників, отриманих від будь-якого органу чуття. 

Почуття несподіваності межує між приємними та неприємними почуттями й може 

переходити в інші психічні стани, підвищуючи їхню силу та напругу. 

І. О. Сікорський у своїх психологічних поглядах надає вагомого значення ролі 

психічної гігієни в розвитку психіки людини. Задля збереження психічного 
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здоров’я в перші три місяці професор вважає за необхідне звертати увагу на такі 

вимоги.  

Перша вимога полягає по можливості в утриманні від будь-якого сприяння 

психічному розвитку новонародженої дитини тому, що розвиток і без того йде 

дуже швидким темпом, і його прискорення може вплинути негативно, навіть 

викликати відхилення. «При надзвичайній чуттєвості нервової системи у дитини 

вже існує з однієї цієї причини схильність до передчасного розвитку», – пише Іван 

Олексійович [481, с. 62]. 

Друга психогігієнічна вимога полягає в захисті дитини від сильних і тривалих 

вражень, оскільки вони призводять до стомлення нервової системи. Чим менший 

вік дитини, тим скоріше вона втомлюється, і це, на думку професора, є 

здебільшого загрозою для нормального психічного розвитку. Втомленість 

виражається в проявах примхливості в поведінці та сльозах. «Уже самі по собі 

процеси бачення та слухання можуть стомлювати дитину» [481, с. 63]. До 

чинників, що стомлюють дитину, професор також відносить надмірні рухи, 

нервово-м’язову роботу, запахи, процес ускладненого смоктання, невідлучна 

присутність дорослих; для дитини є корисним, коли вона не спить, залишатися 

наодинці, щоб надати їй хвилини спокою та самостійного сприймання 

зовнішнього світу. 

Забезпечення достатнього та спокійного сну є третьою психогігієнічною 

вимогою для розвитку психіки. У перші тижні від народження дитина повинна 

знаходитись у тиші та напівосвітленій кімнаті. «Якщо дитина не спить, то, 

залишаючись у ліжку, вона знайде достатньо матеріалу для нервово-психічної 

роботи і сама по собі засне, коли захоче спати або втомиться», – пише                        

І. О. Сікорський [481, с. 63]. Безсоння в дитини вказує на хворобу або на 

вроджену нервову роздратованість і потребує лікарських вказівок. 

Період від четвертого до десятого місяця життя в розвитку психіки                    

І. О. Сікорський називає найважливішим, бо саме в цьому віці починається вища 

психічна діяльність, котра відрізняє дитину від дитинчат тварин, навіть вищих. До 

четвертого місяця життя дитина вчиться володіти своїми органами відчуття: 
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вчиться бачити, чути, торкатись, тобто використовувати свої органи відчуття як 

інструмент задля сприймання зовнішнього світу. Потім перед нею постає інше 

завдання – навчитися мислити, щоб розуміти те все, що вона сприймає. 

Мисленнєві процеси вказаного періоду полягають не лише в сприйманні вражень, 

але й в їх осмисленні, яке уможливлюється, вважає І. О. Сікорський,  завдяки 

психофізичним процесам, тобто роботі мозку та нервової системи і власне 

психічним процесам.  

Новим на початку четвертого місяця є факт розпізнавання зорових і слухових 

вражень. Впізнавання виявляється в дитини жвавою радістю, енергійністю та 

тривалим зосередженням. Прикладом зорового впізнання може слугувати 

впізнання дитиною обличчя матері та супроводжується радісною посмішкою й 

енергійними рухами. Впізнання нерідко відбувається з тією психологічною 

рішучістю, яка характеризує собою акти свідомості. Цей момент залишає 

глибокий слід у душі як матері, так і дитини. «Ця радість від впізнання – 

абсолютно інший стан, і цю радісну посмішку мати називає першою свідомою 

посмішкою своєї дитини. Поява свідомості однаково важлива і для матері, і для 

немовляти: для нього – це перша свідома радість буття, для матері – це 

кульмінаційна точка її материнського щастя», – пише професор [481, с. 69]. До 

цього, виходить, мати і немовля були пов’язані лише біологічно, але тепер між 

ними встановлюється, переконаний Іван Олексійович, глибокий моральний 

зв’язок,  і це є поворотним моментом у психічному розвитку дитини, адже 

психічне життя стає усвідомленим, приймає новий напрям, переслідує інші цілі, 

набуває нових зовнішніх форм. 

Таким чином, за поглядами І. О. Сікорського, початок четвертого місяця 

життя дитини характеризується такими суттєвими ознаками: 

а) сформована здатність до концентрації зорового сприймання; 

б) має місце здатність до впізнавання попередніх вражень (зорових і 

слухових); 

в) наявне вираження емоції радості в причинному зв’язку при акті 

впізнавання. 
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Впізнавання стає дієвим актом і вказує на виникнення асоціацій у дитини, 

тобто на здатність пов’язувати одні психічні акти з іншими і таким шляхом 

встановлювати безперервність їх слідування й перебіг. На таку складність 

психічного стану вказує і переживання емоції радості дитиною. І. О. Сікорський 

припускає, що в цей період свого життя дитина не лише може впізнавати, тобто 

поєднувати минуле з теперішнім, але й також здатна поєднувати та пов’язувати в 

одне ціле декілька психічних актів, що мають місце в даний час: «Спостереження 

над дитиною показують,  що із четвертого місяця життя її психічне життя 

спрямоване головним чином на поєднання відчуттів, і навіть можна 

стверджувати, що функції дитини, усе її душевне життя в цей період спрямовані 

більше за все на асоціативну роботу та на мисленнєві вправи» [481, с. 69–70]. 

Саме завдяки виникненню свідомості та волі все психічне життя дитини отримує 

новий напрям, а тому – це вже не пасивна істота, котра є об’єктом впливу 

зовнішнього світу, навпаки, це тепер активна, прагнуча за своїм внутрішнім 

чуттям індивідуальність, що народжується, яка прагне отримувати враження, 

шукати та обирати їх. Уможливлюється цей подальший розвиток психіки, вважає 

професор, завдяки залишеним слідам вражень, що мали місце бути в минулому, та 

роботі думки, котра спонукає дитину до пошуків за враженнями.  

Абсолютно природним і необхідним для розвитку психіки в положеннях 

представника київської школи філософської психології І. О. Сікорського 

визнається прагнення дитини до пошуку різноманітних вражень, адже у 

бадьорому стані дитина від 4–10 місяців безперервно знаходиться в стані пошуку 

вражень. «Якщо перед очима дитини поставити руку або інший непрозорий 

предмет, то вона починає робити посилені рухи головою, щоб відкрити собі поле 

зору», – пише Іван Олексійович [481, с. 70]. Взагалі в цей період не лише око, але 

й усі органи чуттів знаходяться в активному стані та відволікаються на найменші 

поштовхи або найменші впливи зовнішнього світу. Пошук вражень дитиною, 

переконаний професор, здійснюється за внутрішнім прагненням дитини, яке й 

спонукає її до постійного використання органів чуття. 
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Концентруючи свою увагу на тому або іншому предметі, зауважує                      

І. О. Сікорський, дитина на хвилину завмирає у відомій позі, демонструючи повну 

картину зовнішньої уваги, а видимою ознакою зовнішньої та внутрішньої уваги в 

дитини слугує раптове зупинення дихання. Перериви при диханні в уважної 

дитини є досить частими; вони вирівнюються наступним за тим прискореним 

диханням. Зовнішня увага надає можливості сприймати намічене враження як 

найточніше, тому що поки триває момент уваги, орган, що сприймає, є статичним, 

і враження може залишати в ньому чіткий слід, котрий у такій самій чіткості 

переноситься в мозок. Тривалість зупинення погляду на предметі спостереження 

вказує на ступінь уваги й на силу волі, що формується. «Уже на п’ятому, а 

особливо на шостому місяці увага в дитини вже є настільки розвиненою,  що не 

одразу вдається переключити її увагу на інший предмет», – пише І. О. Сікорський 

[481, с. 71]. Ступінь і сила уваги в професора виступають критерієм щодо 

нормального або ненормального ходу психічного розвитку дитини: слабкість 

уваги або її відсутність вказують на затримку або на недосконалість розумового 

розвитку. 

Відмінною рисою означеного періоду розвитку І. О. Сікорський називає 

прагнення дитини до поєднання та скріплення отриманих вражень у мисленнєві 

ряди й ланцюги. Допомагають у цьому дитині нескінченні рухи ручок, ніжок і 

всього тіла: «Деякі із цих рухів є необхідними, як гімнастика тіла,  і не обізнаний 

із психологією спостерігач схильний до того, щоб усі рухи дитини відносити до 

цієї категорії. Насправді це не так: найбільша частина рухів має для дитини не 

механічний, а психічний інтерес» [481, с. 72]. Професор погоджується з Вундтом і 

Флексігом, що вихідною точкою репродукцій слугують м’язові чуття та м’язові 

рухи; за таких умов найменший рух в організмі може абсолютно мимовільно 

стати вихідною точкою мисленнєвої роботи. Виходить, що завдяки приєднанню 

м’язових сприймань до розумових процесів зростають шанси пам’яті та 

репродукції. Раніше за все на цьому шляху пов’язуються з м’язовими 

сприйманнями дотикові відчуття, бо будь-який рух м’язів неминуче викликає 

натягування шкіри в одних місцях і розслаблення в інших, а через це, вважає 
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професор, виникає безліч одночасних м’язово-дотикових асоціацій. Звідси Іван 

Олексійович робить висновок, що не лише м’язові відчуття, але й шкірні відчуття 

можуть стати вихідною точкою мисленнєвості, і це є першою найближчою серією 

асоціацій у дитини. Згодом до рухів ручок і ніжок приєднуються зорові враження: 

дитина дивиться уважно на власні ручки та ніжки, котрі вона рухає в різних 

напрямках. До п’ятого-шостого місяця схоплювання предметів у дитини 

здійснюється переважно після багатьох невдалих рухів скоріше на дотик, а у віці 

шести-семи місяців дитина вже дуже добре схоплює предмети, які вона бачить, 

але ще не може показати пальцем на предмет, на котрий дивиться. У цьому 

своєму занятті дитина пов’язує в один ланцюг зорові, дотикові та м’язові 

відчуття. 

Оволодівши простішими зв’язками та асоціаціями м’язового типу, дитина 

переходить до складних асоціативних завдань. «Дивлячись на свою ніжку,  котра 

достатньо віддалена від обличчя та рук, дитина намагається схопити її рукою та 

покласти до ротика для активного торкання, як це вона робить з будь-яким 

стороннім предметом. Але тут дитина зустрічається з дивовижним фактом, що 

цей предмет, який здавався їй далеким і чужим (ніжка), надає такі ж дотикові 

відчуття, які дитина звикла отримувати від губ і ручок, що доторкаються», – пише                   

І. О. Сікорський [481, с. 74]. Виходить, що знайомство зі своєю ніжкою для 

дитини стає вихідною точкою для знайомства дитиною з власним тілом і для 

відмінності його від тих предметів, котрі лежать за межами тіла. Дотикові 

відчуття між ручкою та ніжкою надають дитині одночасно два відчуття – від руки 

та від ніжки. Цей несподіваний факт дуже цікавить дитину й задає її розуму 

складне завдання. На цьому завданні дитина зупиняється тривалий час і не з 

абиякою цікавістю. І таке забавляння дитини приводить її до відкриття значного 

психологічного факту, переконаний професор, – відмінності самої себе від 

зовнішнього світу. 

Коли дитина ознайомиться зі своєю ніжкою, констатує Іван Олексійович, не 

тільки як з об’єктом, який вона бачить і до якого доторкається, але й як із 

предметом, котрий відчуває, дитина переходить до дослідження тих частин свого 
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тіла, яких вона безпосередньо не бачила, наприклад вух та очей. Ці асоціативні 

вправи поступово закріплюють у розумі дитини зв’язок між рядами вражень. Така 

функція мислення відбувається завдяки існуванню особливого органу, особливого 

нервового центру, завдяки якому йде процес пов’язування окремих розумових 

актів у ряди й ланцюги та в такому ж порядку їх відтворення. Така функція 

уможливлюється за посередництва вищих або асоціативних центрів, котрі 

займають середнє положення між центрами чуття, становлять природне 

центральне поле, куди надходить інформація від різних органів чуття. 

Представник київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст.      

І. О. Сікорський цілковито погоджується з даними досліджень своїх колег із 

Німеччини (П. Флексіг) та Франції (А. Біне), що анатомічний розвиток вищих, або 

асоціативних центрів відбувається в період між 4–10 місяцями життя дитини, 

тобто саме в той час, коли і асоціативні вправи виступають у дитини на перший 

план. «Таким чином, безсумнівно існує паралелізм між фактом анатомічного 

розвитку мозку, з одного боку, і психічними проявами дитини – з іншого. Як 

показав Пауль Флексіг, асоціативні центри в людини втричі перевершують за 

своїми розмірами чуттєві центри, тоді як у тварин, навпаки, вони поступаються за 

своїми розмірами чуттєвим центрам», – пише  І. О. Сікорський [481, с. 75–76]. 

Згідно з поглядами І. О. Сікорського, в період 4–10 місяців у дитини вже 

помітна здатність до узагальнення, до утворення мисленнєвих формул, до 

перетворення несвідомих асоціацій у процесі мислення. Ця рання здатність 

розуму дитини утворювати загальні уявлення з індивідуальних розширює коло її 

думки, полегшує використання загальних форм до спеціальних випадків лише з 

невеликими змінами. Від того дитину не ускладнюють нові враження або їх нова 

постановка. Необхідність тренувати асоціативний апарат, який є справжнім 

знаряддям думки, робить зрозумілим те вражаюче захоплення, з яким дитина 

віддається своїм іграм: усі її заняття, ігри та фантазія являють собою не що інше, 

як моделі та схеми думки. За допомогою своїх ігор дитина навчається процесу 

мислення, тобто штучно пов’язувати інформацію від різних психічних процесів в 

одне нерозривне ціле та поєднувати в один безперервний мисленнєвий потік. 
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День у день цей потік стає все ширшим і міцнішим. У дитини з’являється 

прагнення до безперервного повторення одних і тих самих дій задля закріплення в 

пам’яті фактів, що спостерігаються, і саму їх послідовність. 

За своєю суттю асоціативні центри, переконаний Іван Олексійович, є тими ж 

самими центрами пам’яті та відтворення, тобто за їх допомогою слід минущого 

враження може бути відтворений і відновлений. Професор наголошує на 

важливості тренування пам’яті в поєднанні та відтворенні вражень, і взагалі 

пригадування минущих психічних актів становить вкрай необхідну потребу 

розуму дитини, котрий розвивається. У періоді від 4 до 10 місяців обидва основні 

психічні акти, тобто асоціація та відтворення є ще не достатньо закріпленими й 

слабкими, і тому нескінченні вправи з ними становлять нагальну необхідність. Без 

цього, зауважує вчений, розумовий розвиток був би взагалі неможливий. Як 

слабкість пам’яті, так і складність асоціацій і слабкість відтворення пояснюються 

анатомічною недорозвиненістю мозку. Розвиток цих центрів починається в 

даному періоді. Отже, у період від четвертого до десятого місяця життя 

найвидатнішим фактом психічної еволюції є розвиток асоціацій і здатності до 

відтворення (пригадування), тобто розвиток розумових процесів. 

Щодо творення вільних уявлень у дитини вагоме значення І. О. Сікорським 

надається увазі, адже остання додається не до самого враження, а до того, що 

слідувало безпосередньо за ним. У дитини 4–5 місяців увага є спрямованою на 

сприйняття вражень (зовнішня увага), але вже з 6 місяців у неї на перший план 

виступають найочевидніші й наполегливіші спроби закріплення та відтворення 

сприймань (зовнішньо-внутрішня увага). Внутрішня увага уможливлюється в разі, 

коли пам’ять дитини дещо зміцніла (6–9 місяців). Внутрішня увага, зазначає Іван 

Олексійович, триває безперервно лише короткий час, і після перерв знову 

відновлюється. 

Взагалі для філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. питання про 

увагу відноситься до числа найважливіших питань психології, адже дозволяє 

визначити, зокрема, нормальний або ненормальний хід розвитку психіки. Із цим 

терміном психологи поєднують низку уявлень про суб’єктивне, при цьому 
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визнається й об’єктивність, яка їй притаманна також, адже людина здатна 

відрізнити уважного від неуважного, уважного та розсіяного. Особливого 

значення набули зовнішні ознаки та прояви уваги задля винайдення точної 

вихідної точки для об’єктивного вивчення цього складного й різноманітного 

явища. 

Паралельно з розумовим розвитком, вважає І. О. Сікорський, іде розвиток 

особистості дитини, котрий визначається її почуттям і волею. Але і чуття в цей 

період, і особливо воля зростають не стільки самостійно, скільки є складовими 

частинами асоціативного розвитку. Наприклад, зазначає професор, «при 

годуванні існують умови для одночасного розвитку почуття, розуму та волі 

дитини, коли вона одразу отримує враження від усіх органів чуття. 

Проковтування молока дає їй низку приємних смакових і нюхових вражень; із 

цим збігаються м’язово-дотикові відчуття губ, язика, а надалі й ручок; до цього 

приєднуються також і слухові відчуття від шуму, що викликаний роботою 

жувальних м’язів, і наостанок сюди неминуче входять і зорові враження, оскільки 

погляд дитини під час годування грудьми завжди спрямований на обличчя матері. 

Зусилля, до яких дитина вдається при смоктанні, уже дуже рано визначають її 

зусилля волі в справі успішного задоволення голоду і спраги» [481, с. 88]. Таким 

чином, в акті природного вживання їжі, згідно з Іваном Олексійовичем, містяться 

елементарні умови для найголовніших асоціацій, а задоволення, яке дитина 

отримує від насичення, дуже рано пов’язує (асоціює) чуття приємного з виглядом 

людського обличчя. Цей зв’язок, як готове явище асоціативного життя, потім 

проявляється і при розумовій роботі (вільні уявлення).  

З наукових даних виходить, що якщо всі тілесні відчуття перероблюються в 

передньому асоціативному центрі, а всі враження від зовнішнього світу – у 

задньому асоціативному центрі, то годування груддю створює умови, констатує 

професор, для одночасної роботи і для об’єднання цих двох асоціативних центрів. 

Таким чином виникає і фізіологічне підґрунтя для зближення суб’єктивного та 

об’єктивного. І в такому зближенні І. О. Сікорський вбачає істинну основу 
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майбутньої людської особистості, і весь подальший розвиток дитини відбувається 

із цієї основи. 

Саме в цьому періоді – від 4 до 10 місяців – розвиток асоціацій, стверджує 

професор, становить головну рису. Сприяють розвитку асоціацій ігри дитини, бо 

вони дають нові імпульси для мисленнєвої роботи, а саме – початок стійкості та 

рухливості асоціацій. «Завдяки своїй рухливості асоціативний ланцюг приходить 

у живе коливання по всій своїй довжині, яке б із мільйонів її ланок не було 

порушене. Цим забезпечується сила пам’яті (асоціацій) і широта відтворень, що 

доступна лише людині», – пише Іван Олексійович [481, с. 89]. Отже, розвиток 

основних асоціацій є найважливішою подією в житті даного періоду, а затримка 

або призупинення цього розвитку призводить до найбільш тяжких форм 

інтелектуального недорозвинення. 

Наступний період психічного розвитку, за поглядами І. О. Сікорського, 

охоплює кінець першого року і початок другого. У цей період життя дитини, 

зазначає представник київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. 

ХХ ст., відбувається розвиток однієї з вищих психічних функцій – розвиток 

мовлення.  

Мовлення локалізується, констатує професор, у визначеному центрі кори 

головного мозку, а саме центрі мовлення. За своїм характером центр мовлення 

відноситься до асоціативних апаратів, а саме: мовлення, подібно до думки, є 

асоціативним процесом, а тому має велике значення і в житті дорослого, і в 

процесі розумового розвитку дитини. Коли думки дитини, розумові акти, пам’ять 

знаходяться вже на певному рівні розвитку, слово починає ставати потребою.  

На думку І. О. Сікорського, розвиток мовлення починається після того, як 

дитина досягне певних успіхів у розумовому розвитку і коли її воля дещо зміцніє. 

Відповідно, вважає професор, розвиток мовлення може дещо запізнюватись. У 

дітей без відхилень у психічному розвитку воно розвивається на початку другого 

року, а саме: у дівчаток у першій чверті другого року, у хлопчиків – у другій. Але 

при затриманні розумового розвитку мовлення з’являється лише на кінець 
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другого року, або навіть на третьому році; якщо розвиток мовлення затримується 

ще більше – такі випадки вже відносяться до явищ хвороби. 

Іван Олексійович стверджує, що зазвичай дитина починає говорити раніше, 

ніж ходити. І тому вже один цей факт вказує на важливе значення мовлення в ряді 

процесів розумового розвитку, тим паче що мовленнєві рухи відносяться до 

розряду найбільш складних рухів в організмі людини. Сутність мовлення та його 

складність полягає в складній нервово-психічній роботі, яка «прихована» під 

звуками слів. За наявності тяжких інтелектуальних розладів, зауважує професор, 

мовлення відсутнє. Такі недоумкуваті діти не лише позбавлені мовлення, але й не 

відчувають у ньому потреби. 

Розвиток мовлення І. О. Сікорський поділяє на три періоди: 

Таблиця 4.4.2. 

Періоди розвитку мовлення 

  

І ПЕРІОД Вивчення звуків (підготовчий період) 

ІІ ПЕРІОД Розуміння слів 

ІІІ ПЕРІОД Вимова  слів 

 

Перший період характеризується здатністю вимовляти окремі членороздільні 

звуки. Від 4 до 6 місяців дитина видає протяжні звуки, а не членороздільні, а після 

10-го місяця від дитини часто можна почути навмисні, але не зовсім чіткі 

членороздільні звуки на кшталт: тля, мам, аль тощо. Із цього часу дитина починає 

вслуховуватися в мовлення дорослих і протягом одного або двох місяців швидко 

засвоює значення багатьох слів, які чує, тобто пов’язує (асоціює) слова з їх 

значенням. На кінець першого року діти в основному вже розуміють значення 

багатьох слів, і що говориться дорослими – це другий період у розвитку 

мовлення. Однак у цей час дитина не в змозі вимовити жодного слова; мовлення 

знайоме їй як зовнішнє враження, але не як рухливий акт. «Дитина в цей час 

знаходиться в тих умовах, у яких – дорослий, що не грає на фортепіано, але 

слухає виконання знайомого музикального уривку», – пише І. О. Сікорський [481, 
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с. 91]. І вже після першого року життя дитина починає вимовляти слова, і успіхи в 

цьому відношенні часто бувають швидко досяжними. У тих випадках, коли 

спостерігається уповільнення в розвитку мовлення, воно стосується найчастіше 

вимови слів, а не їх розуміння. Цей факт, на думку професора, вказує на 

складність вивчення самих рухів, що вимагаються мовленням. Найбільша 

складність третього періоду розвитку мовлення полягає в поєднанні декількох 

звуків у склад, оскільки вимовляння кожного звуку є свого роду самостійною 

процедурою або окремим досвідом, котрий вимагає іншої постановки й частково 

інших умов. Тому вимовляння окремих звуків слова є процесом складним і 

важким, «ніж взяття однієї ноти на фортепіано, скрипці або іншому музикальному 

інструменті. Якщо ми скористаємось цим порівнянням, то всі труднощі мовлення 

можна зрозуміти, якщо уявити собі такого роду складну гру, у якій артист 

повинен був би брати послідовно ноти на різних інструментах. Такими є в 

дійсності умови вимовляння звуків то губами, то гортанню, то язиком» [481,        

с. 91]. І тому, переконаний професор, якщо все-таки немовля оволодіває складною 

роботою мовлення, то це можливо лише завдяки особливому центру мовлення, і 

завдяки останньому дитина має можливість навчитися мовленню раніше, ніж 

навчитися ходити, незважаючи на те, що мовлення є складнішим процесом, ніж 

ходьба.  

Так само як асоціативні центри, так і центри мовлення в людей є розвиненими 

неоднаково, зауважує вчений, і від того самі прояви, що властиві цим центрам, 

тобто мовлення та мислення, достатньо різняться в людей. Адже люди, 

переконаний І. О. Сікорський, ненабагато різняться між собою за своєю здатністю 

ходити або бігати, ніж за способом мислення й говоріння. 

Для І. О. Сікорського і думка, і слово як вищі прояви психічного, надані 

людині від природи, все ж таки вимагають навчання й вправляння та можуть бути 

доведені до найвищого ступеня досконалості. Щодо важливості та необхідності 

вправляння говорить той факт, що до повного закріплення слів у пам’яті, вважає                          

І. О. Сікорський, потрібна десятилітня практика. Але задля того, щоб полегшити 

дитині завдання із засвоєнням мовлення, професор радить дорослим зважати на 
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те, щоб дитина завжди чула повільну, чітку, виразну мову, і разом з тим вивчення 

мови дитиною та розвиток мислення взаємно доповнюють одне одного, а разом 

забезпечують дитині успішний розвиток волі та самовладання. 

Період від другого до шостого року життя не носить на собі слідів будь-якого 

виключного та спеціального відбитку, навпаки, за переконаннями                           

І. О. Сікорського, він характеризується рівномірним розвитком усіх сторін 

психічного життя з розвитком мовлення включно. З анатомічної точки зору, 

означений період схожий із попередніми періодами, але відрізняється від 

наступного періоду (другого дитинства) тим, що в ході його продовжується 

анатомічний розвиток мозку. «Хоча з розвитком мовлення встигли виступити на 

сцену всі найважливіші душевні прояви, але їх діяльність уявляється далеко не 

повною ні в якісному, ні особливо в кількісному відношенні. Ще існує багато 

недоборів і пробілів, і центри вищого душевного життя ще багато в чому є 

недорозвиненими», – пише професор [481, с. 93]. Із цього випливає, що хоча 

дитина здатна на прояв достатньої кількості проявів психічного, але далеко не на 

всі та не в повному обсязі. Тому і вся її діяльність у цей період, переконаний         

І. О. Сікорський, носить той своєрідний відбиток, котрий професор називає 

дитинством, нерозумінням, невинністю, наївністю і котрий робить не лише 

необхідною, але й неминучою постійну турботу про дитину, незважаючи на 

можливу появу менших дітей у родині. 

Згідно з І. О. Сікорським увесь період до семи років являє собою час 

поступового, методичного розкриття різних сторін почуттів, розуму та волі 

дитини. Суттєвою ознакою цього періоду називається об’єднання всіх процесів 

почуття, думки та волі в цільну єдину людську особистість. У цей період уже 

можна говорити про характер нової визначальної особистості, а також і про 

ймовірні здібності. «Оскільки цінність людської особистості залежить не лише від 

сили та розмірів окремих сторін душі, але можливо, більше від їх гармонійного 

поєднання, то вірний хід процесів душевного розвитку в цей період має важливе 

значення й для всієї  подальшої еволюції душі», – пише професор [481, с. 94]. У 
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цей час також закладається підґрунтя для однобічного розвитку характеру; 

негативні риси характеру зобов’язані своїм існуванням саме цьому періоду. 

Враженість почуттів у дітей і дитяча емотивність  на рубежі ХІХ–ХХ ст. було 

явищем загальновідомим. При поясненні цього явища вчені зазвичай посилаються 

на існуючу в дітей збудливість нервової системи, але це справедливо лише 

частково. Головну причину дитячої збудливості І. О. Сікорський пропонує 

шукати в інших причинах, і на першому плані – у незакінченому розвитку 

головного мозку при повному розвитку підкіркових центрів мозку: «Оскільки 

підкоркові центри являють собою субстрат (орган) простіших почуттів,  а кора 

головного мозку вважається органом думки, то природно, що за таких умов будь-

яке зовнішнє враження, що надходить до мозку та не знаходить доступу в його 

кору, неминуче стане прямувати по повністю готових шляхах у підкоркові 

центри, викликаючи в них почуття та інстинкти. Але потім із розвитком 

провідних шляхів і центрів головного мозку утворюються нові вмістилища для 

сприймань зовнішніх вражень, і тоді враження від органів чуття починають 

надходити як у нижчі центри, так частково й у вищі шляхи» [481, с. 94]. Тому, 

продовжуючи думку професора, відповідно, збудливість почуття в дітей (гнів, 

сльози, страх) буде поступово слабшати, замінюючись мисленнєвою роботою. 

Здійснюючи власні спостереження, І. О. Сікорський підтверджує свою думку: 

«чим меншого віку є дитина, тим виразніше викарбовуються почуття, а увага та 

мислення виражені слабкіше та є мінливими» [481, с. 94]. 

Відмінними рисами почуттів дитини представник київської школи 

філософської психології називає нестійкість і слабкість. Хоча ці почуття можуть 

здаватися сильними, але насправді, зауважує професор,  вони є слабкими й 

неглибокими, принаймні на початку цього вікового періоду. Їх удавана сила 

залежить від того, що вони не підкоряються стримуючому впливу волі, котра в 

цей час подібно до думки є дуже слабкою. У всьому подальшому розвитку дитини 

помічаються професором дві тенденції – постійний розвиток почуття та постійне 

пригнічення їх зростаючою волею. Ідеться саме про пригнічення, а не знищення, 

тому що в дійсності почуття, що стримуються волею, не зникають, а 
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перетворюються то в складні й вищі почуття, то в більш глибокі. Слабкість 

почуттів дитини виражається в тім, що дітки швидко забувають пережите й 

переходять з одного настрою в інший. 

До числа конкретних почуттів, що розвиваються раніше від інших, згідно з 

поглядами Івана Олексійовича, відносяться почуття несподіваності, страх і гнів. 

Вони помічаються в дітей протягом першого року життя, але не раніше його 

другої половини. Почуття, що є похідним від гніву й за своєю суттю є близьким 

до нього – ревнощі – також розвивається в цей період. Ревнощі проявляються в 

дитини, наприклад, коли пестять не її. Вказані почуття (гнів, страх, ревнощі) є 

загальними для людини й тварини, і тому їх ранній прояв видається природним. 

Що ж стосується власне людських почуттів, то вони, на думку                             

І. О. Сікорського, розвиваються дещо пізніше. Почуття, яке властиве лише 

людині, – сором – розвивається не раніше третього року життя дитини, 

переконаний професор. Психологічна особливість почуття винуватості полягає в 

співвідношенні з почуттям сорому та передує йому за часом розвитку. Почуття 

винуватості проявляється дуже рано, і причому в зрілій та серйозній формі. 

Розвиток таких вищих почуттів у дитини, як естетичні, інтелектуальні та 

моральні, відбувається в достатньо ранньому віці. І. О. Сікорський погоджується з 

поглядом датського вченого Харальда Гоффдінга (1843–1931), що появі цих 

почуттів передує загальний недиференційований стан, котрий датський вчений 

називає чуттям життя. Під чуттям життя розглядається сума фізичних 

відчуттів, що витікають з усіх точок організму, але в основному воно залежить від 

відчуттів, пов’язаних із живильними процесами життя (кровообігом, диханням, 

травленням). Але до такої основи вже дуже рано приєднуються відчуття з боку 

вищих органів чуття, і в подальшому це  призводить до переважання психічного 

життя над живильними процесами. Цей новий напрям можна помітити в дитини з 

другої половини першого року життя.   

У перші дні життя дитини її почуття збуджуються й закріплюються, на думку   

І. О. Сікорського, такими фізичними факторами, як світло, повітря, звук, дотик, 

тепло, запах їжі тощо. За цим першим періодом життя дитини настає другий, коли 
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дитина починає радісно сприймати світло та звуки. Це явище спостерігається в 

перші місяці життя, але виразно проявляється на третьому або четвертому місяці 

від народження. Подібно до того, як запах і смак можуть змушувати дитину 

шукати їжу, звуки й кольори викликають у неї вищі інтереси.  

Саме в естетичних почуттях, переконаний Іван Олексійович, у дитини 

проявляється людяність. Естетичне почуття викликає вдосконалення та 

полегшення психічної, зокрема, інтелектуальної роботи – і в цьому полягає його 

першочергова практична важливість, пише професор: «Естетичне почуття слугує 

не просто прикрасою нашого життя, але й має більш глибокі завдання та життєве 

значення. Естетичне почуття розвивалося з інстинктів, котрі сприяють 

збереженню індивідуума та роду; воно передбачає надлишок енергії, який 

залишився невитраченим у боротьбі за життя, і йде на користь життя іншим 

шляхом. Усі види та прояви естетичного почуття в дітей проявляються вже в 

ранньому віці» [481, с. 99]. Взагалі, зауважує вчений, діти досить тонко 

відрізняють витончені та карикатурні рухи, співвідношення кольорів і форм; ними 

діти бавляться, і це дає їм привід для естетичного порівняння тих й інших. 

Зокрема, В. Вундт вважав, що естетичне почуття є вхідними дверима для інших 

вищих почуттів, навіть дотримання естетичних вимог по відношенню до костюма 

отримує більш серйозного психологічного значення, ніж це може здатися на 

перший погляд. Навіть при моральному зближенні людей, відмічає В. Вундт, 

перш за все помічаються й оцінюються в них естетичні сторони, а пізніше 

відбувається заглиблення в розумінні моральних чеснот [81]. 

Згідно з І. О. Сікорським, значення естетичних почуттів є значущим там, де в 

основі покладено м’язове чуття та м’язово-дотикове сприймання. Рухи людини 

можуть бути легкими, витонченими, граціозними, або навпаки – незграбними. 

Також діткам подобаються чисто дотикові сприймання, наприклад, гладження 

атласу та бархату. Але найбільше естетичне почуття проявляється по відношенню 

до звуків та музики, і тоді діти дуже рано демонструють чуйність і тонкість 

розуміння. Також діти оцінюють естетичний бік смакових сприймань, але 

особливо нюхових. 
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Інтелектуальні почуття так само в дитини розвиваються рано. Уже до кінця 

першого року, зазначає Іван Олексійович, особливо тоді, коли дитина вже 

познайомилася зі станом внутрішньої уваги, у неї починається та радість, котра 

супроводжується пошуком істини та її досягнення. На другому році життя це 

почуття виражається яскраво в тому, що вона стає допитливим шукачем істини і 

нових знань, і саме це прагнення супроводжується захоплюючим почуттям 

інтересу та новизни вражень. Інтелектуальне почуття рано виводить дитину на 

той шлях розумової праці, котра в подальшому забезпечує їй успіхи 

інтелектуального розвитку. Кожного дня додаються нові уявлення, і дитина, 

керуючись інтелектуальним почуттям, втілює ці уявлення в дотепні об’єкти 

забавляння, у матеріальні моделі думки. Розумово відсталим дітям інтелектуальне 

почуття невідоме, і це знаходить свій прояв у байдужості. Слабо розвинені, слабо 

обдаровані діти  є неуважними та розсіяними.    

Моральні почуття, згідно І. О. Сікорському, виникають дещо пізніше, ніж 

естетичні й інтелектуальні, приблизно наприкінці першого року, або на другому 

році життя дитини. Проявляються моральні почуття в проявах альтруїзму, 

жалінні, совісті, почутті правди та обов’язку. 

Близьким до морального почуття І. О. Сікорський вважає релігійне почуття. 

Для професора це почуття відноситься до найприроднішого почуття дитини, і 

зневажати розвитком цього почуття рівноцінно невизнанню природних законів 

розвитку психіки людини: «Релігійне почуття витікає із живого усвідомлення 

залежності людини. Навіть для висококультурного розуму це усвідомлення існує 

та слугує джерелом глибокого, душевного настрою, котрий знаходить для себе 

вихід у здивуванні й благоговінні» [481, c. 102]. Розвиток релігійного почуття 

визнається природним психологічним фактором духовного прогресу, котрий 

починається в дитячому віці та знаходить свій прояв у простіших формах страху, 

залежності, вшановуванні, а в подальшому проявляється в найвищих формах 

здивування, захоплення, благоговіння. Почуття благоговіння професор називає 

найважливішою основою морального розвитку. Це почуття можна рано 
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виховувати в дітей. Діти дуже рано виявляють проникливість по відношенню до 

вищих почуттів, свідками котрих вони бувають. 

Незважаючи на те, стверджує І. О. Сікорський, що емоційне життя в даному 

періоді в загальному є нестійким і неглибоким, проте окремі прояви можуть бути 

глибокими, зокрема почуття винуватості. Прив’язаність дітей і прояв ніжності 

іноді можуть досягати ступеня вищих почуттів, зауважує професор. 

Для вченого розвиток вищих почуттів (терпіння, великодушність, лагідність 

тощо) повинен бути предметом виховання в цьому періоді життя. «Без сумніву, 

єдиним вірним засобом розвивати ці почуття в дітях може лише приклад, 

показаний старшими, але не проповіді та моралізаторство. Останнє є дуже 

небезпечним і призводить до розсудливого, холодного розуміння форм почуття, 

але не викликає самого почуття в серці дитини», – пише І. О. Сікорський [481,      

с. 104].  

Поява в дітей важко стриманого страху або гніву визнається вченим 

несприятливою ознакою; такого ж значення має і крайня чуттєвість дітей. При 

здоровому розвитку діти дуже рано привчаються стримувати свої почуття. 

Порушення емоційного розвитку може проявлятися в пізній появі деяких 

почуттів, особливо сорому, так і в надмірному розвитку та стихійному характері 

деяких нижчих почуттів, особливо страху та гніву. Таке спостерігається зазвичай 

у недоумкуватих дітей. Зміцнення та розвиток волі визнаються вченим 

найкращими ліками проти цих порушень. 

У періоді, що розглядається, розвиток почуттів випереджає розвиток 

розумових процесів та волі, вважає І. О. Сікорський, і до кінця періоду ця різниця 

немовби збільшується. За таких умов діти особливо потребують підтримки та 

турботи. Розвиток почуття у віці від трьох до п’яти років надає дітям особливих 

психологічних рис: вони ніжні, чуйні, вразливі, але водночас чуттєві й плаксиві, 

схильні до нетривалого й навіть нерідко до глибокого суб’єктивізму. Усе це є 

ознаками почуття, що швидко розвивається. Із закінченням цього періоду 

розвиток почуття йде вже набагато повільніше. Цей період то запізнюється 

(відсуваючись на 4–6-й рік), то настає набагато раніше, наприклад, раніше 
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другого року життя. Особливо швидко розвиваються почуття в дітей при 

нещасних випадках. 

Стосовно розумових здібностей у періоді, що аналізується, І. О. Сікорський 

вказує на їх слабкість і фрагментарність мислення. За переконаннями вченого 

уявлення, поняття й думки дітей носять фрагментарний характер і заповнені 

пробілами, що залежать від недостатності досвіду; це ще лише окремі епізоди, 

далекі від того, щоб стати «цільним». У цьому віці дітям ще важко засвоювати та 

помічати те, що багато разів було перед їхніми очима. Для цього необхідно 

тренувати довільну увагу, і це є не таким простим завданням, як здається, і не 

лише для дітей, а й для дорослих. 

Важливого значення для розумового розвитку дитини набувають зовнішні 

враження від зору та слуху і в даному періоді життя. У ранньому дитинстві роль 

слуху є переважаючою. Дані експериментальної психології, які наводить                    

І. О. Сікорський, показали, що звукові враження не лише самі по собі надають 

безпосередній матеріал для психіки, але й позитивно впливають на мозкові 

центри, збуджуючи та посилюючи зорову сприйнятливість: людина, вухо котрої 

сприйняло звуки, стає, у силу цього факту, більш чуттєвою й чуйною до 

сприймання кольорів і форм та починає помічати й розрізняти їх із великою 

точністю, ніж раніше. Таким чином, згідно із самою будовою нервової системи й 

мозку звуки мають силу надавати особливо збудливий і підбадьорливий вплив на 

центри зорових сприймань. У подальшому зростанні та розвитку дитини зорові 

враження й зорова пам’ять починають переважати над звуковими враженнями та 

пам’яттю на звуки. Отже, зір і слух по праву вважаються найважливішими 

зовнішніми органами та найважливішими коренями психічного життя. 

І. О. Сікорський застерігає про небезпеку однобічності розвитку дитини. 

Інформація від зовнішнього світу повинна надходити до всіх органів чуття 

дитини, не лише до вух, очей або шкіри з урахуванням вікових особливостей: 

«Багато хто з людей закопують частину своїх талантів або принаймні не 

використовують їх, чим і позбавляють себе тієї психологічної всебічності, до якої 

повинна прагнути людина» [481, с. 110]. 
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У період від другого до шостого року життя психічному розвитку сприяють 

різного роду ігри та забавляння. Помилково вважати гру як легке проведення 

часу. Психологічний аналіз гри відкриває в ній смисл – смисл серйозної 

діяльності, серйозної справи, справжнього навчання та повчання. Уже один 

вигляд дитини, яка грає, розкриває багато чого. Якщо в її заняття не втручаються 

дорослі, а залишаються в ролі об’єктивних спостерігачів, то легко помітити в неї 

серйозність, зосередженість, напругу, розумові зусилля. Увага та захопленість, 

якими супроводжуються дії, вказує на такий ступінь зацікавленості до справи, 

котра виключає будь-яку думку про просте проводження часу або просте 

забавляння. Якщо до цього додати невтомність дитини, котра забуває за своїми 

необов’язковими заняттями відпочинок і їжу, то справжній смисл дитячої гри 

виступає в повному світлі. 

За І. О. Сікорським ігри виникають і поступово ускладнюються в міру того, як 

у психіці дитини з’являються й міцніють пригадування або незалежні уявлення, 

тобто близько п’ятого місяця від народження. Чіткий усвідомлений і навмисний 

характер, переконаний Іван Олексійович, вони отримують у віці близько 8–9 

місяців, коли є наявною внутрішня увага. 

Згідно з І. О. Сікорським, завдання, які ставить і вирішує дитина завдяки 

іграм, є такими: 

А. Першу численну групу дитячих ігор становлять ті інстинктивно вигадувані 

дитиною заняття та вправи, котрі сприяють закріпленню в умі чітких образів, або 

слідів враження, яке отримується від усіх органів відчуття. Це досягається 

завдяки численним повторенням. 

Б. Другу численну групу ігор становлять ті заняття та вправи, у яких сама 

дитина є рухливим початком і рухливою силою. Це улюблене дітьми переміщення 

предметів, шуми, стуки, пересипання й переливання, розривання й руйнування, 

кидання камінців у воду, коливання гілок дерев і т. ін. Усі ці ігри закріплюють у 

неї поняття про себе як про діяча та причини явищ. Цьому значною мірою також 

сприяють звуки голосу, котрі вимовляє дитина, а особливо слова, що нею 

вимовляються. Суб’єктивність дитини таким шляхом втілюється у плоть і кров 
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об’єктивності. Ця група ігор сприяє розвитку переднього асоціативного центру і 

приводить до укріплення особистого начала й особистої ініціативи та до 

формування волі: надає самостійності та незалежності духу, вчить рішучості, 

мистецтву діяти і стримувати себе, словом, розвиває характер і загартовує волю. 

В. Третю, найважливішу й найчисленнішу групу ігор дітей, становлять ті 

заняття, де на перший план виступає не стереотипність, не повторення, як в іграх 

першої категорії, а навпаки – початок різноманіття, активності та постійних змін, 

постійного пошуку нових вражень, їхньої нової постановки, нових предметів. Тут 

гра дитини підіймається на вершину експерименту. Дитина діє у світі пізнання, 

що створюється її власною думкою та волею. В організації своїх ігор дитина задіє 

фантазію і творчість, постійно урізноманітнює проведення часу, привносячи у 

свою діяльність різноманітність задумів. Таким чином, дитина вчиться 

перетворювати мимовільні, випадкові асоціації в мислення, котре скеровується 

свідомістю та волею [481, c. 117–118]. 

Особливо важливо, вважає професор, у процесі гри – по мірі можливості не 

втручатись у процес гри дитини: «Навіть серед завдань, що не мають 

психологічної важливості, за краще було б надати дитині свободи й 

самостійності» [481, c. 118]. І взагалі не слід дорослим постійно проявляти 

ініціативу в іграх дитини. Необхідно надати польоту незалежним уявленням, що 

виникають у дитини, тому що тільки так, переконаний професор, укріплюється 

воля. Пояснюється це тим, що оскільки дитина йде по абсолютно новому й 

незнайомому шляху, то для неї дуже важливим є не лише досягнення мети, але й 

сама процедура та всі перипетії справи: у нескінченних варіаціях своїх ігор 

дитина ґрунтовно знайомиться не лише з кінцевими цілями, але й зі способом їх 

досягнення. 

На розвиток психіки людини, переконаний І. О. Сікорський, значний вплив 

здійснюють інтелектуальні ігри. Інтелектуальні ігри є вкрай важливими для 

розумового розвитку взагалі, а особливо для того, вважає представник київської 

школи філософської психології, щоб за допомогою їх не зовсім визначені, 

нестійкі загальні уявлення ставали індивідуальними й конкретними. «В 
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інтелектуальних іграх міститься натяк або психологічний сигнал, що здатний 

викликати визначені відтворення. Якщо гра правильно організована, вона 

становить собою великий інтерес, даючи поштовх таємничому процесу 

пригадування та відтворення цілої серії передбачуваних думок і образів, котрі 

бажано викликати в розумі дитини» [481, с. 124]. Найпростішим методом задля 

виклику елементарних асоціацій учений називає прохання назвати предмет або 

рух, що показується, або навпаки, показати, віднайти, пригадати предмет, що 

називається. Наприклад, на дотик впізнати предмет, за голосом вгадати, хто 

говорить, на вигляд, не торкаючись, визначити довжину предмета, за запахом 

відрізнити або розпізнати овочі та за смаком визначити предмет. Такі вправи є 

вкрай важливими для психічного розвитку дитини й впливають позитивно на 

розвиток пам’яті та відтворення, приводячи поступово до переходу від неясних 

уявлень про предмет до точного пізнання його індивідуальних особливостей і 

відмінностей. Психологічна користь таких ігор для дітей наочно доводиться 

особливою зацікавленістю, яку діти проявляють до таких вправ. Інтелектуальні 

ігри слугують чудовою школою для майбутнього навчання дітей читанню та 

письму.  

За переконаннями І. О. Сікорського на рівень та хід психічного розвитку в 

періоді від 2 до 6 років від народження вказують особливості прояву вольових 

процесів. Воля дітей у зазначеному періоді є достатньо слабкою. Це перш за все 

виражається в нездатності дитини стримувати сльози, сміх, пустощі, гнів, 

сором’язливість, злість і навіть (у віці 2–3 років) контролювати міхур. Останнє, 

вважає професор, може навіть слугувати мірою розвитку дитячої волі: розвинена 

рано охайність у туалеті є гарним знаком; навпаки, неможливість добитись її 

дотримання вказує на слабкість волі. Слабкість дитячої волі наочно виражається 

також у покірливому та безумовному підкоренні дитиною категорично вираженій 

волі дорослого.  

Успішний розвиток волі в дитини І. О. Сікорський вбачає, по-перше, у 

спритності руху рук, по-друге, у виразності мови, по-третє, у правильній ходьбі, і 

четвертою ознакою вважається розвиненість уваги. Розсіяність, незграбність 
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дитини й погано розвинена мова вказують на слабкість волі. Розумово відсталі 

діти, вважає професор, зазвичай є незграбними й неспритними. Натомість 

спокійність дитини, самовладання та повільно, але в точності виконувані рухи є 

найкращою ознакою успішного ходу розвитку вольової сфери. «Ті діти,  котрі 

спокійні й постійно чимось зайняті, будуть більш розвиненими, ніж збудливі, 

мінливі та жваві діти» [481, с. 127]. 

Воля виступає певним «закріплювачем», останнім досвідом думки, і тому  

розвивається дещо пізніше, ніж інтелект. Затримка в розвитку волі іноді може 

бути більш або менш значною: недорозвиненість характеру являє собою випадки 

запізнілого розвитку волі. Воля дитини, навіть зачаткова й слабка, виражається 

безліччю рухів, котрі є властивими для дитячого віку. Ця рухлива діяльність 

разом із тим спричиняє позитивні психологічні наслідки. Вона підтримує те 

безперервно бадьоре напруження м’язів, котре є основою для уваги, тому що 

увага за своєю суттю є станом активним і поєднаним із бадьорою напругою 

м’язів. Таким чином, увага викликається деякою мірою рухливою м’язовою 

діяльністю, що властива дітям. Тому, зауважує І. О. Сікорський, необхідно 

надавати дитині свободу дій та всіляко заохочувати її бадьорість і силу, щоб 

надавати їй привід напружувати та тренувати м’язи якомога частіше, наслідком 

чого буде тонкий розвиток кінестетичного (м’язово-дотикового) відчуття. Своєю 

постійною рухливістю це відчуття стане безперервно нагадувати дитині про її 

внутрішню силу та енергію всього організму; разом із таким пригадуванням вона 

збуджує в дитини інстинктивну потребу застосувати цю силу, перетворити її в 

рух, реалізуючи переповнююче психіку напруження. Таким чином, буде 

виховуватись прагнення до активного життя, котре в майбутньому, переконаний 

Іван Олексійович, може стати міцною звичкою та нагальною потребою. І коли 

досягнуто цей ступінь нервово-психічного вдосконалення, переконаний професор, 

то уможливлюється найвище досягнення на цьому шляху, а саме – довільне 

пристосування дихання та кровообігу на користь мисленнєвого процесу. «Це 

означає, що в момент вищого напруження думки в диханні й кровообігу 

відбуваються такі зміни, у силу котрих покращуються самі органічні нервові 
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процеси, необхідні для мислення», – пише І. О. Сікорський [481, с. 128]. Таким 

чином, установлюється можливість довільного управління ходом думки й 

протіканням чуття. Згідно вченому, людина досягає цього шляхом тривалих і 

систематичних тренувань; але й у діток дуже рано помічаються чіткі ознаки цього 

вищого органічного процесу, котрий розвивається та закріплюється за допомогою 

виховання. Так звана дихальна гімнастика, вважає професор, як і деякі інші 

вправи сприяють тим змінам у диханні й кровообігу, котрі, у свою чергу, 

викликають покращення розумової роботи. 

І. О. Сікорський вбачає співвідношення між волею та думкою в тому, що 

думка є вихідною точкою, а воля – корисним актом психологічного ланцюга, що 

вказує на той природний шлях, котрий може бути досягнутий у дітей тренуванням 

волі. Необхідно формувати в дитини систему інтелектуальних мотивів, котрі вже 

однією своєю наявністю в психіці дають початок вольовій напрузі. Отже, у 

дорослих і в дітей, зазначає професор, воля проявляється в трьох формах: 1) як 

рухливий початок, 2) як стримуючий початок і 3) як увага. У перші роки життя 

воля особливо яскраво виступає в дітей у своїй першій ролі, потім, починаючи з 

другого року життя, проявляється воля як увага, і лише пізніше, у віці близько 5–6 

років, починає набувати значення стримуюча функція волі, що проявляється в 

здатності до регуляції поведінки. 

Розвиток особистості дитини, зауважує Іван Олексійович, відбувається 

особистими зусиллями й напруженнями та виникненням у неї самосвідомості. 

Але тривалий час дитина не усвідомлює себе, не має про себе поняття та не 

пам’ятає себе. «Усі ми знаємо та пам’ятаємо себе з другого, третього, п’ятого 

року нашого життя, але раннього дитинства не пам’ятаємо», – пише професор 

[481, с. 130]. Проте поступово, крок за кроком дитина починає  розмежовувати та 

відокремлювати весь зовнішній світ від себе. Саме з моменту настання 

самосвідомості, за І. О. Сікорським, формується особистість, і «Я» дитини стає 

тепер ядром свідомості, має своє теперішнє й минуле та живе щасливим 

теперішнім, перед яким непомітно підготовлюється майбутнє. 
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У другій половині періоду життя дитини, що розглядається (4–6 років), 

відбувається, згідно з поглядами професора, зростання та розвиток особистості й 

поступове пізнання дитини самої себе та зовнішнього світу. Найважливішим 

допоміжним знаряддям у цьому пізнанні як себе, так і зовнішнього світу тепер 

стає слово. Обмін думками з іншими та втілення своїх думок і почуттів у слова 

поступово, вважає Іван Олексійович, поглиблює пізнання і робить внутрішній світ 

дитини, що розкривається, усе більш для неї чіткішим і дотиковим. Цей 

внутрішній світ, суб’єктивний, який не можна побачити сторонній людині, стає 

завдяки словам почутим, зрозумілим, дотиковим й об’єктивним. Спілкування з 

дорослими, життя з ними становить головне джерело психічного розвитку дітей 

на цьому етапі життя, коли ще не доступне використання методів наукового 

розвитку вищих психічних проявів. 

І. О. Сікорського турбує питання не лише про особистість та її розвиток, а й 

про розвиток індивідуальності. І на запитання – чи можна говорити про 

індивідуальність дитини? – професор відповідає: без сумніву. Характерна різниця 

в психічних проявах, на думку Івана Олексійовича, залежить від співвідношення 

та прояву розуму, почуття або волі. У питанні про психологічну індивідуальність 

особливе значення надається і спадковості, що проявляється певним чином у 

темпераменті. І така постановка питання, переконаний представник київської 

школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., відкриває нові горизонти 

для виховання та для психології дитини: «Очевидно,  доведеться спостерігати та 

відкривати психологічні особливості кожної юної істоти й відповідно до цього 

вести процес виховання, намагаючись водночас сприяти розвитку тих сторін, 

котрі слабше виражені, щоб таким чином надати гармонійної цілісності душі 

дитини» [481, с. 131–132]. Також дуже важливо, зауважує професор, сприяти 

цілковитому розвитку сильніших сторін психіки, і це буде забезпечувати 

гармонійний розвиток індивідуальних якостей і здібностей, а у справі сприяння 

розвитку індивідуальності головну роль відіграє раннє розпізнавання вроджених 

особливостей дітей. 
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І. О. Сікорський стверджує, що вже у віці трьох років можливе розпізнавання 

деяких майбутніх особливостей дітей. Зокрема, індивідуальність дітей може 

проявлятися в переважаючому способі мислення, наприклад зоровий або 

дотиково-рухливий, емоційний або описовий чи формальний і спостережливий. 

З’ясувати це можна завдяки проведенню різного роду досліджень. Вивчення 

асоціацій отримало в київській школі філософської психології кінця ХІХ – поч. 

ХХ ст. широкого розповсюдження як психологічного прийому дослідження 

індивідуальності, адже асоціативний метод можна використовувати з дітьми 

навіть самого раннього віку.  

Відхилення в ході індивідуального розвитку проявів психіки, стверджує             

І. О. Сікорський, не є рідкісним явищем; у всякому разі вони спостерігаються в 

дітей частіше, ніж у дорослих. Найбільш важливими відхиленнями 

індивідуального психічному розвитку професор вважає такі: 

А) Незбалансований розвиток почуття, розуму та волі. Найбільш часто 

зустрічається випадок, коли сила волі є слабкою та недостатньо розвинений 

інтелект (запізнювання розвитку мови). У цьому випадку в дітей помічається 

дратівливість, примхливість, схильність до сліз і непостійність. В окремих 

випадках помічається емоційна нестійкість, або неадекватність проявів емоцій. 

Б) Переважання сприймань над мисленням. Таке переважання є природним у 

дитячому віці. Однак іноді воно досягає таких розмірів, що може вважатися 

відхиленням від норми. У своїх крайніх формах це явище нерідко спостерігається 

в інтелектуально недорозвинених, а також у слабо обдарованих або відсталих 

дітей. Такі діти є вкрай непосидючі, не здатні до ігор і забавлянь, швидко 

переходять від одного предмета до іншого, поверхово схоплюють враження, 

фактично не здатні до розмірковувань, оскільки постійно шукають нових вражень 

і замість творення думок у них лише сприймання. У ході психічного розвитку 

зазначена особливість може укріпитися в дитини, роблячи її надовго неуважною, 

розсіяною та дратівливою. Розпещеність дитини та вседозволеність визнаються 

плодом антипедагогічного ставлення до неї. 
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Усі помилки виховання й взагалі всі відхилення в психічному розвитку 

виявляються особливо в перші роки життя дитини. У віці другого дитинства (7–14 

років), особливо до кінця цього періоду, тобто на порозі юності з’являються такі 

аномалії, котрі пов’язані з нездоровою спадковістю нервово-психічного 

характеру. Задля з’ясування відмінностей між нормальним розвитком психічних 

явищ та ненормальним слід дотримуватися деяких основних ознак, наявність 

котрих указує на здоровий психічний розвиток [480]. 

І. О. Сікорський зазначає такі ознаки психічного розвитку в нормі: 

а) веселість і життєрадісність дитини, спокійний і достатній сон та апетит, 

нечасті й нетривалі сльози; 

б) захоплення дитини грою; 

в) щоденні помітні розумові успіхи (нові слова в мові, нові предмети для гри 

та нові об’єкти уваги); 

г) активність, рухливість дитини, що виходить з інтелектуальних вимог; 

д) самостійність дитини, що рано проявляється в іграх і проведенні часу [480]. 

Наступний період психічного розвитку за І. О. Сікорським – психіка у віці 

другого дитинства (від 7 до 14 років). 

Старше дитинство (7–12 років). Збільшення та зростання голови дитини 

відбувається у два етапи. На першому етапі – від народження до семирічного віку 

голова зростає швидко; починаючи із сьомого року життя до настання юності 

голова майже зовсім не зростає. «Вважається, що до настання другого дитинства, 

тобто до початку сьомого року, розвиток мозку можна вважати закінченим. 

Відповідно, вступаючи у вік другого дитинства, або отроцтва, дитина має вже 

цілком розвинений мозок, і перед нею стоїть завдання тренувати цей орган 

відповідною працею та діяльністю», – пише Іван Олексійович [481, с. 138]. 

Вступаючи в період отроцтва, дитина володіє всіма основними психічними 

здібностями: почуттями, увагою, здатністю до довільної уваги, вольовими 

особливостями, пам’яттю. Але розвиненість психічних здібностей у кожної особи 

має свої особливості та певну нерівномірність у їх розвитку. З психологічної 

точки зору, вважає І. О. Сікорський, дитину цього віку можна прирівняти до 
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дорослої людини в якісному відношенні, однак у кількісному ще існує значуща 

відмінність. Відносна психічна зрілість у цьому віці, на думку професора, 

пояснює практику всіх розвинених спільнот у всі часи починати із цього віку 

систематичне навчання та виховання в них моральної відповідальності. 

У віковому періоді 7–14 років розвиненою стороною психічного життя є 

почуття; вольові процеси та розумові дещо поступаються. Психічний розвиток 

стосується головним чином двох останніх проявів психічного. І хоча діти цього 

періоду вже володіють відмінною пам’яттю, проте вона виявляється відмінною 

лише для мимовільних сприймань та асоціацій. Що стосується довільної уваги, то 

вона є значно слабшою. Підлітку, вважає Іван Олексійович, слід займатися 

тривалими вправами в набутті необхідного рівня довільної пам’яті (тобто 

асоціацій і репродукцій). У силу цього систематична розумова робота певною 

мірою є ускладненою, але для більш простих завдань, як пам’ять, так і мимовільна 

увага, є достатньо розвиненою. 

Складна робота психіки щодо механізму сприймання, збереження,  

відтворення вражень у людини вимагає точності, системи та порядку, і лише за 

цієї умови, стверджує Іван Олексійович, уможливлюється збереження вражень і 

більш-менш точне їх відтворення: «Пам’ять не без підстав порівнюють із великою 

бібліотекою, у котрій легко можна віднайти потрібну книгу лише за умови 

систематичного розподілу книжок, в іншому випадку пошук книги майже 

неможливий» [481, с. 138]. 

На особливостях вражень від сприймань і способів їх збереження                        

І. О. Сікорський поділяє пам’ять на три види: 

1. Предметна, або механічна пам’ять, особливо властива дитячому віку, 

полягає в безпосередньому запам’ятовуванні вражень у тому вигляді, як вони 

сприйняті; прикладом такого виду пам’яті слугує просте заучування напам’ять, не 

пов’язане з розмірковуванням та обговоренням. 

2. Аналітична, або вибіркова пам’ять, являє собою відбір відомих фактів з 

точки зору будь-якої ідеї та розвивається в дітей близько 6–7 років; хоча пам’ять 

такого роду відрізняється однобічністю, але за своїм значенням вона стоїть вище 
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від предметної та більшою мірою забезпечує можливість збереження та 

відтворення того, що запам’ятовується.  

3. Асимілююча, або асоціативна пам’ять. Сприймання та відтворення завдяки 

цьому виду пам’яті відбуваються в поєднанні з розмірковуванням. Людина 

намагається пов’язати отримані враження  з усіма попередніми враженнями. 

Такий зв’язок сприяє кращому запам’ятовуванню та значно полегшує 

пригадування вражень при різних умовах. Робота асоціативної пам’яті 

відбувається повільніше, ніж при інших видах пам’яті, проте вона в надзвичайній 

мірі підвищує мисленнєвий процес і надає можливості завжди безперешкодно 

користуватися всім досвідом і результатами попереднього розумового розвитку. 

Це є зріла пам’ять розвиненого розуму, недоступна ранньому дитячому віку. Чим 

вище стоїть людина за своїм розумовим розвитком, тим більше вона вдається до 

цього виду пам’яті. Талановиті люди, всі без винятку, обов’язково мають високий 

рівень розвитку асоціативної пам’яті, окрім того у них вона переважає над 

іншими видами. 

І. О. Сікорський, ураховуючи експериментальні дослідження щодо питання 

стосовно асоціативної пам’яті, погоджується з фактами про важливе значення 

асоціацій у справі запам’ятовування: «Властивості та значення асоціативної  

пам’яті виступають з особливою ймовірністю в спостереженнях над дітьми. Дітям 

взагалі цей вид пам’яті є менш властивим, ніж дорослим, і досвід розумового 

розвитку дітей вказує на особливу важливість для них асоціативних вправ. Вони 

повинні становити суттєву частину наочного навчання, при якому намагаються 

поєднати словесне пояснення з показом, тобто надають розуму дитини звукові та 

зорові враження поєднані разом, тобто є асоційованими» [481, с. 140]. 

Щодо питання про розумову роботу дітей від 7 до 14 років І. О. Сікорський 

високо оцінює експериментальні дослідження німецького психіатра Еміля 

Крепеліна (1856–1926). Ці дослідження доводять,  що в мисленнєвому процесі 

необхідно розрізняти такі фази, а саме: 
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Рисунок 4.4.3. Фази мисленнєвого процесу за Емілем Крепеліним 

При першому стані, зазначає Е. Крепелін, працездатність поступово 

підвищується так, що обсяг роботи в кожний наступний проміжок часу зростає. 

Так відбувається протягом декількох годин; потім працездатність знижується, що 

й означає початок настання стомлення, яке відчувається суб’єктивно. Спад 

працездатності спочатку відбувається поступово, а потім швидко зростає. 

Суттєвою ознакою значного стомлення є не лише уповільнення мисленнєвої 

діяльності, але й сама зміна самих властивостей її та якості асоціацій.  

Досягнутий стан розумової працездатності тримається на відповідному рівні 

певний час. При правильній, нестомлюючій роботі працездатність продовжує 

залишатись тривалий час як навичка. З припиненням роботи навичка зникає, і для 

її появи знову не достатньо лише одного відпочинку, для цього необхідні нові 

зусилля та нові вправи [614]. 

Вищу форму розумової роботи німецький вчений називає станом збудження, 

або захоплення. Цей стан настає як результат правильної, безперервної, не 

втомленої щоденної розумової роботи. Стан захоплення не є подібним до стану 

вправи, а зникає після 50–70-годинної перерви розумової роботи, його знову 

необхідно набувати; більш короткі перерви не порушують досягнутих успіхів. 

Посилення роботи – це швидке та несподіване підвищення працездатності, що 

залежить виключно від відповідної напруги волі, котра несподівано й одразу 
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може на короткий час, але в значних розмірах підвищити активність – всупереч 

усім фізіологічним умовам [614]. 

Воля у досліджуваному періоді, зауважує І. О. Сікорський, ще відносно 

слабка, і тому наполегливість у праці є досить слабкою, а розумове стомлення 

настає легко, особливо при монотонній роботі та при заняттях, позбавлених 

наочності. Слабкість волі в цьому періоді виражається в тім, що психічні 

хвилювання, наприклад сором’язливість, нерішучість, сміх і сльози не завжди 

можна стримувати та пригнічувати. 

За переконаннями І. О. Сікорського, основні риси характеру особистості в 

період від 7 до 14 років є настільки яскраво вираженими, що в деяких випадках 

можливо визначити характер. Психічні стани в цьому віці не є такими, що не 

уможливлюють самостійність і незалежність дій, діти цього віку волею-неволею 

підкоряються іншим. У більшості випадків під кінець вказаного періоду психічні 

стани змінюються досить суттєво, і в цих випадках, вважає Іван Олексійович, слід 

допустити існування перехідного або проміжного періоду.  

Згідно із думкою професора, цей перехідний період (12–15 років) відповідає 

останнім рокам отроцтва і стоїть на пограничній рисі юності: «У перехідному віці 

відбуваються фізичні та моральні зміни, що передують юності. Фізичні зміни 

полягають у прискореному зростанні тіла та появи перших ознак мужності. Ці 

зміни суттєво впливають на моральний вигляд і надають йому особливого 

відбитку» [481, с. 143]. Психологічні особливості перехідного віку, вважає 

вчений, полягають у такому.  

У ході розвитку почуттів стають помітними коливання або застій, що 

викликаються особливостями фізичного розвитку. Розумові здібності 

продовжують розвиватися безперервно, однак завдяки коливанням почуття 

розумова робота відбувається менш успішно, що особливо помітно в школі. Розум 

у цей період ще не володіє здатністю до порівняння й узагальнення, до оцінки й 

критики; він є більш схильним до окремої роботи та до окремих, дрібних 

розумових вправ. Воля, на противагу іншим проявам психіки, починає рішуче, 

безупинно успішно розвиватись, міцнішати. Однак, зазначає І. О. Сікорський, 
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таке міцнішання ще не створює характеру, оскільки характер обумовлений 

спільним розвитком почуття та волі. «І насправді,  у перехідному віці ми 

помічаємо  нестійкість характеру залежно від коливань почуття та від 

недостатнього розвитку здібності до критики, оцінки й узагальнення. Такі 

властивості та особливості психологічного складу викликають ту типову 

однобічність душевного життя, якої не помічається ні в попередніх, ні в 

подальших вікових періодах», – пише І. О. Сікорський [481, с. 143]. Проявляється 

вказана однобічність у безглуздому дитячому героїзмі, у схильності до казкових 

подвигів, де велике та смішне, зріле й дитяче пов’язані між собою нерозривно.   

Наступним періодом у психічному розвитку людини згідно з поглядами              

І. О. Сікорського є юність. Починається юність у віці близько 15 років, у 18–20 

років переходить у зрілу юність і потім – у зрілий вік. 

Розвиток психіки в період юності збігається з достатньо суттєвими процесами 

фізичного розвитку, так що обидва цикли явищ знаходяться в деякому 

співвідношенні та зв’язку, принаймні за часом. Період юності характеризується 

збудливістю всіх психічних проявів – почуттів, розуму та волі. Це збудження 

носить характер глибокого органічного процесу, який більше ніколи не 

повторюється в житті. У цьому криється важливе, на думку Івана Олексійовича, 

психологічне та педагогічне значення юнацького віку. 

З настанням юності почуття стають надзвичайно глибокими, щирими та 

ідеально чистими. В юності воля швидко міцнішає та надає психічному ладу 

характеру рішучості, сміливості й незалежності. Але найбільші зміни 

відбуваються в розумовому процесі. Основну рису розумового розвитку в юнацтві                          

І. О. Сікорський вбачає в глибокому прагненні висвітлити й об’єднати всі 

психічні прояви, поєднати в одне ціле всі враження, що зберігаються в пам’яті, та 

мати єдиний цільний світогляд, примиривши всі протиріччя, і вирішення для себе 

всіх проблем. У цьому періоді вирішується питання щодо покликання, 

складається план усього подальшого життя. «У молодих дівчат моральна 

чуттєвість досягає в цей час істинної художньої висоти, надаючи всьому 

існуючому відбиток звеличених неземних властивостей», – пише професор [481, 
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с. 144]. Зміни, котрі відбуваються в психічному розвитку в цей час, констатує 

вчений, носять на собі типову печатку ідейного процесу, так би мовити, із 

широкими планами та сміливим польотом думки. 

Для І. О. Сікорського про нормальний хід психічної еволюції юності свідчить 

стриманість: справжні справи, героїчні подвиги, служіння суспільству, боротьба з 

несправедливістю – усі ці пориви переживаються у формі розумових процесів. 

Представник київської школи філософської психології зазначає, що життя ще не 

вимагає від юності справ, надаючи можливості розвиватись, вдумуватись у своє 

покликання, розширювати свій кругозір, створювати програми життя. Юність, 

головним чином, присвячена саме цьому: вона вся в майбутньому та живе 

надіями. Діє старше покоління, зауважує професор, поки йому на допомогу та на 

зміну не приходить зріла юність. «Подібно любові, котра володіє силою 

змінювати людину, і всі процеси, що відбуваються в юній душі, залишають у ній 

незгладимий слід, котрий стає живим і життєвим початком протягом усього 

подальшого життя людини. Від того юність дорога нам як період великого 

перетворення душі, коли все звеличене, сильне та добре наповнює її», – пише Іван 

Олексійович [481, c. 145]. 

Щоб цей органічний процес у період юності відбувався правильно, зауважує      

І. О. Сікорський, необхідні безперервні зусилля з боку зростаючої людини, щоб 

відповідати запитам психіки, що розкриваються. Здійсненні дії щодо розвитку 

психіки в цей віковий період мають вирішальний вплив, на думку професора, для 

наступних вікових періодів життя людини. «Не повинна бути пропущена жодна 

хвилина. Притча про десять дів сповнена глибинного життєвого смислу в 

застосуванні її до юності. Юність коротка, вона проходить швидко, її неможливо 

повернути», – пише професор [481, с. 145]. Практичні поради представника 

київської школи філософської психології для періоду юності є такі: активна 

розумова робота, розвиток та тренування моральної сфери.  

Розумова недорозвиненість виражається насамперед у схильності до вчинків і 

дій, що були характерними для попередніх періодів розвитку психіки людини, 
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тобто в прагненні до фантастичних, чудернацьких, жахливих планів, до 

хворобливого, нездорового героїзму тощо. 

Загроза морального старецтва залежить від недостатнього тренування 

моральних сил у юні роки. Основним фактом, що характеризує розумове 

старецтво, полягає в передчасній втраті допитливості, у моральній холодності, у 

підкоренні рутині та грубому практицизму середовища, у загальному моральному 

пониженні з відмовою від ідеалів життя. Від подібної розумової загрози 

застраховані всі талановиті люди та взагалі всі люди, котрі не припиняють 

розумової роботи та вдосконалюються морально. «Але ті, хто в юності 

недостатньо тренував свої розумові здібності, можуть легко впасти в передчасну 

розумову старість, причому не лише після сорокалітнього віку, але й значно 

раніше. Іноді це сумне явище настає вже після закінчення юності, тобто після 

двадцяти років», – зауважує І. О. Сікорський [481, с. 146]. Іван Олексійович 

висловлював велику стурбованість із приводу підміченого не лише ним, а й 

компетентними спостерігачами факту надзвичайно частої появи розумового 

старецтва. Отже, виходить, що інтелектуальні здібності людини закладаються 

саме в юнацькому віці, і саме цей вік є вирішальним у формуванні моральності 

людини.  

В основі відхилень у моральній еволюції в юнацькому віці представник 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. розглядає 

фізичні (хвороби, фізичне виснаження, стомлення) або моральні причини. У низці 

останніх найважливіше місце професор віддає зниженню або взагалі нівелюванню 

суспільних і моральних ідеалів старшим поколінням, і від цього залежить 

виховний вплив старших на молодших. Отже, розумове старіння визнається 

головною загрозою й навіть хворобою в юнацькому віці. 

Наступним періодом психічного розвитку людини, згідно з І. О. Сікорським, є 

зрілий вік. У фізичному сенсі цей вік починається із закінченням зростання 

організму, у віці близько 26–30 років, але психічна зрілість, зазначає професор, у 

цьому віці настає раніше. Нерідко, проте, психічна зрілість запізнюється, що 

позначається на недостатній розвиненості вольової сфери людини й від цього 
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недостатності самовладання, незважаючи на достатній рівень розвиненості 

розуму та почуття. 

Зрілий вік є періодом діяльності людини, визнає Іван Олексійович, та 

характеризується прагненням до здійснення життєвих завдань і цілей: «Діяльність 

і здійснення завдань є прямий природний обов’язок людини у зрілому віці; 

водночас це й обов’язок моральний, згідно з найвеличнішим принципом, за яким 

усіляке дерево, що не приносить плодів, має бути зрубаним і кинутим у вогонь» 

[481, с. 146]. Становлення людини як особистості відбувається безпосередньо в 

діяльності. Особистість людини та її індивідуальні особливості впливають на сам 

характер діяльності та спосіб здійснення життєвого обов’язку у зрілому віці. 

Отже, правильно проведена юність привносить у зрілий вік не лише програми та 

плани, але й той запас енергії та внутрішньої напруги, наполягає Іван 

Олексійович, «котра є істинним зерном майбутнього великого дерева» [481,          

с. 147]. 

Період зрілості представник київської школи філософської психології називає 

періодом практичного життя, на противагу ідейному життю юнацтва. При 

правильному ході розвитку психіки юність і зрілий вік так відрізняються між 

собою, як відрізняється проєкт і його виконання, або як ідея та її конкретне 

здійснення. «Подібно юності, сміливій та палкій в побудові планів життя, зрілий 

вік сповнений глибокого натхнення на шляху здійснення життєвих завдань згідно 

із власними ідеалами. Однак нерідко буває так, що сам процес здійснення 

життєвих завдань насправді стає кінцевою метою, обмежуючи таким чином 

душевні потреби та затуляючи в людині світ ідеалів, від чого може відбуватися 

розбіжність між життям принциповим і дійсним», – пише професор [481, с. 147]. 

Виходить, що незалежно від того, саме здійснення конкретних завдань та окремих 

цілей життя здатне вносити й іноді вносить у психічний устрій деяку 

однобічність, котра закріплюється часом і звичкою. Звідси походить свого роду 

спеціалізація психіки у відомому напрямі з порушенням її ідеальної повноти. За 

таких умов психічне життя, стверджує Іван Олексійович, могло б стати 

однобічним і до відомого ступеня звузитись, якщо не існувало б моральних 
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корективів. Такими корективами професором визнаються релігія, наука, родина, 

суспільне життя та психологічна різниця статі, й усі ці начала вносять у психіку 

ту різнобічність, ту широту та глибину, котра підтримує в людині психічну 

повноту та цільність. Особливого найближчого діяльнісного значення при цьому 

надається родині з її інтересами, де роль жінки в родині визнається провідною. 

Згідно з поглядами І. О. Сікорського, психіка жінки визнається набагато 

гнучкішою, ніж психіка чоловіка. Завдяки більш повному розвитку почуттів жінка 

завжди зберігає у своїй психіці до старості більше ідеалізму й широти, ніж 

чоловік. Саме тому, вважає професор, жінка більше за чоловіка проникнута 

розумінням юної людини, що дорослішає, і є природним з’єднувальним ланцюгом 

двох поколінь, котрі поєднані в родині. «Досить важливу психологічну помилку 

роблять ті,  хто думає, що лише зовнішня сила, а не природні особливості жінки 

поставили її у центр родини й подалі від практичних інтересів. Служба жінки на 

сторожі широкої течії психічного життя та універсальні здібності жінки в 

розумінні душі нового підростаючого покоління так цінні для успіхів психічного 

розвитку людства, що життя назавжди збереже за жінкою її високе положення 

морального старшинства в родині та суспільстві», – пише Іван Олексійович [481, 

с. 148]. 

Головними помилками психічного розвитку, які за переконаннями                        

І. О. Сікорського є найбільш властивими для зрілого віку, полягають у 

недорозвиненій, слабкій волі в чоловіків та у відсутності тактовності й тонкого 

розвитку почуттів у жінок. За вищезазначених умов чоловік стає малодіяльним і 

непостійним, а жінці загрожує небезпека морального підкорення середовищу й 

рутині, із втратою здатності до переживання вищих почуттів і моральної 

проникливості.  

Періодизація психічного розвитку людини у І. О. Сікорського завершується 

періодом старості. У цьому періоді, зазначає професор, у віці між 45–55 роками 

починається спад фізичного життя організму, що виражається в зменшенні 

величини та розмірів усіх органів тіла, у тому числі й головного мозку. Така зміна 

не може не впливати на психічні прояви, принаймні в кількісному відношенні. У 
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цьому сенсі психіка людини цього періоду відрізняється від психіки інших 

вікових періодів життя. «Проте не потрібно думати, що в душі старця присутні 

явища психічного занепаду та руйнування тих найвидатніших начал, котрі ми 

називаємо людським серцем, людським духом. Буває й це! Але ми не зупинимося 

ні на патології, ні на відхиленнях; у наше завдання входить виклад природного 

ходу психічної еволюції з віком. Не лише хвороблива старість, але й неправильно 

проведена, бездіяльна юність сповнена психічних пробілів і недоліків, але вони 

відносяться до виняткових явищ», – пише І. О. Сікорський [481, с. 148]. 

При цьому, незважаючи на деяку фізичну слабкість нервової системи та 

мозку, яку зазначає Іван Олексійович, для вікового періоду, що розглядається, 

психічна діяльність може бути достатньо продуктивною при невпинній роботі та 

напруженні й активності мисленнєвих процесів, сприяючи вдосконаленню та 

підвищенню працездатності. І. О. Сікорський наводить приклад прямої кореляції: 

«Дослідження мозку Гельмгольця, Менцеля та ін. показало, що постійне розумове 

й моральне напруження оберігає мозкову тканину від руйнування та підтримує її 

в стані фізіологічної життєвості. Усе в організмі такого трудівника старіє, всі 

органи – серце, м’язи, кістки – атрофуються, але орган думки – мозок – 

залишається збереженим, рука часу його не торкається. Це розрада для тих, хто 

наближається до граничного терміну людського життя. Нехай руйнується тіло – 

такими є закони природи, але нехай до останньої хвилини життя не полишає 

людину ясність розуму, сила волі та вогонь серця» [481, с. 149]. В історії є багато 

прикладів із життя великих людей, де представлено таке досягнення, а шлях до 

цього – безперервне вдосконалення психічних проявів. Геніальність, стверджує   

І. О. Сікорський, означає невпинну працю, де остання з розвитком та 

вдосконаленням психічного є не стільки даром природи, скільки заслугою 

особистості.  

За переконаннями І. О. Сікорського розвиток психіки людини в період 

старіння досягає найвищого ступеня. Жоден віковий період не зрівняється зі 

старістю за даними життєвого досвіду та за моральним розвитком, котрого 

досягає людина, вважає професор, у кінці свого життя. Чим далі продовжується 



 

304 
 

життя в період старіння, тим менше залишається тих, хто був близький і 

важливий, з ким людина поріднилась і зблизилась. Розуміючи свій кінець, що 

наближається з кожним днем, людина все більше прагне жити, бути потрібною не 

лише для кола своїх рідних. Старість, вважає професор, повинна бути сповнена 

безкорисливої любові до людей, бо саме таке ставлення до людей, зокрема й до 

оточуючого світу вказує, що людина в попередні періоди життя приділяла увагу 

власному розвитку, вдосконалювала свої психічні здібності та вищі почуття. 

Також людина цього періоду, вважає І. О. Сікорський, є уособленням мудрості та 

взірцем чистого й піднесеного поняття про обов’язок.  

 

4.5. Психічний розвиток та критерії розвитку психіки людини в науковій 

спадщині В. В. Зеньковського 

 

На розуміння психічного розвитку людини, його критеріїв, згідно з 

переконаннями представника київської школи філософської психології                        

В. В. Зеньковського (1881–1962), впливає історичний період, у якому 

народжується людина. Історичний процес, відмічає професор, що передбачає 

передання одним поколінням іншому всього того, що було ним отримане від 

попереднього покоління і що знову було ним створене, неминуче приводить до 

того, що середній мінімум соціальної традиції, обов’язковий для засвоєння, стає 

все більш значущим. Якщо на початку ХІХ ст., стверджує В. В. Зеньковський, 

було можливим, що дитина 13 років вступала до університету, то вже на рубежі 

ХІХ–ХХ ст. це стає неможливим: «Якщо тоді в 15–16 років нерідко виходили на 

шлях самостійної творчості й самостійного життя, то в наш час тільки важкі 

соціальні умови можуть змусити юнака перейти в цей час до повної 

самостійності. Звичайно, у нормальних умовах культурного життя самостійне (в 

економічному та соціальному відношенні) життя, самостійна творчість 

починається близько у 25 років. Звичайно, біологічно ми підготовлені до 

самостійного життя значно раніше (що й відзначається в законодавстві дозволом 

на одруження), але ми живемо не тільки біологічно, а й соціальним життям. Стати 
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соціально самостійним – означає не тільки розуміти те, що робиться навколо, але 

й рухати життя далі, бути здатним до соціальної творчості. Матеріал для 

засвоєння стає з кожним поколінням настільки значнішим, що дитинство з 

розвитком культури не скорочується, а розтягується» [161, с. 58]. 

Згідно з В. В. Зеньковським, активний період розвитку психіки людини – 

дитинство – визнається особливою фазою не лише в психофізичному та 

психічному, але й у соціальному дозріванні людини. Цій фазі можна протиставити 

лише зрілість, розуміючи під цим вступ у період повного розквіту всіх потенцій і 

самостійного життя. Усе життя людини, із цієї точки зору, може бути поділене на 

три періоди: дитинство, зрілість, старість. Різницю цих періодів професор 

визначає соціально-біологічно: дитинство охоплює період підготовки до 

самостійного життя шляхом засвоєння середнього мінімуму соціальної традиції; 

зрілість характеризується здатністю до самостійного життя та творчості; нарешті, 

старість відзначена поступовою втратою творчих сил і зниженням здатності до 

самостійного життя. 

Дитинство в широкому сенсі слова охоплює великий період життя, констатує 

професор, й може бути поділене на декілька періодів: дитинство (раннє та друге), 

отроцтво та юність. При цьому представник київської школи філософської 

психології визнає проблемність точного критерію при розмежуванні різних 

періодів дитинства. Поза всяким сумнівом вченим визнається факт, що існують 

природні межі в розвитку дитини, але в тім і справа, що, спостерігаючи за різними 

сторонами в житті дитини, не виключається можливість отримати абсолютно 

різну картину. «Різноманітні фізичні та психічні функції розвиваються не 

паралельно й не рівномірно, – і якщо в одному відношенні ми знаходимо межу в 

один час, то в іншому відношенні вона припадає зовсім на інший час» [161, с. 59]. 

Саме це з філософсько-психологічної позиції професора ускладнює, не дає 

можливості поділу психічного розвитку в період дитинства з будь-якої однієї 

точки зору та змушує рахуватися з комплексом ознак. 

Якщо звернутися до психофізичного розвитку дитини, то тут перш за все, 

вважає професор, доводиться виділити перший рік життя (9–12 місяців). Наступна 



 

306 
 

помітна межа пов’язана зі статевим дозріванням, яке у дівчаток має бути 

віднесено до 10–13 років, у хлопчиків – до 12–15 років. Фізичний розвиток 

закінчується власне лише до 20–23 років у дівчаток і до 22–25 у юнаків. «Хоча 

держава й Церква дозволяють юнакові одружуватися вже у 18 років, а дівчині в 16 

років,  але з фізичної точки зору повна зрілість досягається пізніше», – пише                                 

В. В. Зеньковський [161, с. 59]. При цьому професор зауважує на необхідності 

врахування того, що психофізичний розвиток об’єднує цілу низку процесів, які 

протікають нерівномірно. Якщо стежити за розвитком окремих органів тіла, за 

розвитком пропорцій частин тіла відносно один до одного, констатує                         

В. В. Зеньковський, виходить не все так просто. Однак намічені три межі (рік 

життя, статеве дозрівання, фізична зрілість) досить вдало, зауважує Василь 

Васильович, відзначають переломи в психофізичному дозріванні зростаючого 

організму [153]. 

Набагато складніше для представника київської школи філософської 

психології уявляється розвиток у період юності, якщо звернутися до суто 

психічної сторони в ньому. Відсутність єдності в розвитку окремих психічних 

функцій, окремих сторін психічного життя не дозволяє покласти в основу поділу 

дитинства на періоди розвиток будь-якої однієї (що визнається за основну) 

функції. В. В. Зеньковський констатує, що тут лежить коріння найгостріших 

розбіжностей між психологами – саме на запитання про те, які процеси є 

основними в психічному розвитку дитини. Наприклад, відмічає професор, така 

надзвичайно важлива сторона в психічному розвитку, як мова: здавалося б, що в 

розвитку мови можна знайти чіткі межі при переході з одного періоду психічного 

розвитку в інший. Деякі психологи вважають за можливе здійснювати поділ 

періодів психічного розвитку за розвитком мови, стверджує В. В. Зеньковський, 

але випускають з уваги той факт, що саме розвиток мови протікає неоднаково в 

дітей. Хоча ступені в розвитку мови є характерними для вченого, але вони 

формальні, не пов’язані глибоко з психічним життям дитини, з її ставленням до 

світу. Роль мови як засобу вираження внутрішніх переживань і спілкування з 

оточуючими людьми визнається надзвичайно вагомою, але на рубежі ХІХ–ХХ ст. 
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ще не вказуються будь-які значні межі в цьому розвитку. Що ж стосується 

значення мови в інтелектуальному розвитку, де визнається значний вплив мови 

для В. В. Зеньковського сам по собі процес інтелектуального розвитку не 

пов’язаний глибоко з основним змістом дитинства. Зростання інтелекту хоча б 

тому не може виражати відмінності в окремих періодах дитинства, переконаний 

В. В. Зеньковський, що інтелект не посідає основного місця в дитячій психіці. 

Індивідуальні відмінності між дітьми, які можна віднайти в їхньому досвіді, своє 

яскраве вираження отримують у мові, але остання не визнається джерелом цих 

індивідуальних відмінностей: «будучи прекрасним симптомом тих чи інших 

індивідуальних особливостей дитини, вона є продуктом, а не джерелом 

своєрідності духовного життя дитини» [161, с. 60]. Саме тому унеможливлюється 

покладання в основу поділ періодів дитинства на періоди розвитку мови.   

Перший період у психічному розвитку В. В. Зеньковський пропонує 

розпочинати з першого року життя, коли дитина ще не володіє мовою, ще не 

ходить, але протягом якого вона навчається поступово користуватися органами 

чуття, орієнтується в соціальному середовищі, осягає вже відмінність гри та 

дійсності. Цей період життя може бути названий також «грудним». Звичайно 

грудний період триває 9 місяців, іноді трохи затягується, але бувають випадки, 

коли матері годують грудьми до 3 і 4 років; навіть бувають випадки, коли дитина 

харчується молоком матері до 7 років. Проте затягування грудного періоду 

визнається професором таким, що сильно затримує психічний розвиток. У 

всякому разі грудний період утворює особливий період у житті дитини, у 

розвитку психічних явищ, який потрібно відокремити від наступного за ним 

періоду. 

Другий період у розвитку психічного називається раннім, або першим 

дитинством. Раніше вважали, дотримуючись досить типової для всіх часів 

містики чисел, що періоди розвитку вміщують у собі 7 років, унаслідок чого 

перехід від раннього дитинства до наступного періоду відносили до 7 років. Але 

це не тільки не виправдовується в досвіді, а й взагалі межа, яка відокремлює один 

період від іншого, переконаний В. В. Зеньковський, є рухомою: «Ми можемо 
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стверджувати,  що лише в половини дітей їх розвиток має «нормальний» 

характер; 25 % розвиваються передчасно, переходять у новий період раніше, інші 

ж 25 %, навпаки, запізнюються в цьому. Таким чином, «нормальний» розвиток 

може бути констатовано лише в половини дітей, причому, звичайно, йдеться про 

розвиток не окремої функції, а всіх можливостей дитини. Із цими застереженнями 

ми можемо визнати, що раннє дитинство закінчується між 5 і 6½ роками» [161,      

c. 62]. Проте, застерігає професор, по відношенню до раннього дитинства 

необхідно визнати відсутність чітких відмінностей цього періоду в переході до 

наступного. Хоча цей період наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. є достатньо вивченим, 

усе ж надати цільну картину не є для вченого можливим, у якій би були 

представлені органічна єдність, внутрішній зв’язок окремих рис цього періоду. У 

даному разі саме раннє дитинство повинне бути охарактеризоване як 

«найтемніший» період у житті людини. Адже саме протягом раннього дитинства, 

стверджує В. В. Зеньковський, закладаються основи особистості, формуються її 

головні потяги, її перший, але й найважливіший за своєю психічною впливовістю 

досвід. Саме в цей час визначається основна «настанова», котра згодом виражає 

тип людини. «Усе це формується під покровом зовнішніх процесів у глибині 

дитячої душі, і не тільки дитина не розуміє того, що в ній відбувається, але не 

розуміємо й ми. Воістину, ми – сліпі вожді сліпих! Нерідко ми відчуваємо, що в 

душі дитини відбувається якийсь складний і серйозний процес, що вона 

переживає якусь внутрішню «драму», але ніхто – ні саме дитя, ні ми – ніхто не 

може зрозуміти, що саме відбувається в глибині дитячої душі» [161, с. 63].  

У цей період психічного розвитку дитини психіка є особливо вразливою. Тому 

події, вважає представник київської школи філософської психології, які 

відбуваються в житті дитини, навіть, здавалося б, незначні, залишають глибокий 

слід у психіці та дають про себе знати все подальше життя: «Нерідко вже значно 

пізніше,  коли з насіння, що потрапило в цей час у душу дитини, виросли вже 

плоди, ми починаємо розуміти, що коріння тієї чи іншої риси, що знайшла своє 

відображення нині, йдуть саме до раннього дитинства» [161, с. 63].  



 

309 
 

Період раннього дитинства є особливо сенситивним та має виняткове 

значення у формуванні емпіричної особистості людини. Закритість процесів, 

зауважує В. В. Зеньковський, що відбуваються в цей час, не дозволяє вивчити їх 

інакше, як за допомогою гіпотетичних побудов. Адже найбільш істотні процеси, 

точніше – найбільш істотна сторона у всіх процесах має своє місце за межами 

сфери свідомості; дитина вбирає в себе величезний матеріал, яким, однак, не 

володіє. Те, що можна й треба назвати метафізикою дитинства, складається та 

формується у своїх основах саме протягом раннього дитинства. Тип людини та її 

основна настанова, основний досвід, головні очікування, цілі та завдання, які 

повинні визначити майбутні шукання особистості, головні цінності – усе це 

вимальовується в глибині дитячої особистості, стверджує вчений, в її 

метафізичному прошарку. Особистість дитини, оскільки вона шукає свого 

емпіричного розкриття й вираження в цей час, через те що вона взагалі входить в 

емпіричний світ, зайнята тим, щоб розвинути свої можливості та здібності. 

Характерним для дитини періоду раннього дитинства, вважає                             

В. В. Зеньковський, виступає наявність довірливості й наївності, відсутність 

боязливості, а її активність переважно зосереджується в іграх. Участь уяви в іграх 

відкриває неозорий психічний простір перед дитиною, створює пластичність в 

об’єкті і цим надзвичайно збуджує потенційні можливості психіки, стимулює 

творчі ініціативи. Дитина живе в прекрасному світі, прикрашеному та 

одухотвореному її ж уявою, і не підозрює про інші сторони життя. «Навіть ті 

рани, які іноді життя завдає дитині та які там, у глибині душі, визначають глибокі 

злами, деформують особистість, часто не залишають помітного сліду в 

емпіричній особистості. Дитя, психічно вже скалічене та хворе, уже носить у 

глибині душі важкі конфлікти, саме не усвідомлює цього, залишаючись у своїй 

емпіричній особистості ще довгий час таким же, яким було до сумної в його житті 

події. Отрута, яка отруює душу, накопичується непомітно... Усі ми носимо цю 

отруту в душі – одні більше, інші менше; у всіх нас є, як у затихлому вулкані, свій 

підземний вогонь. Поки ми «здорові», ми не помічаємо цього підземного вогню в 

собі й не даємо йому місця, але в разі психічного потрясіння він може заволодіти 
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всією душею» [161, с. 64]. Для В. В. Зеньковського період раннього дитинства, 

його враження, його досвід мають величезне значення в житті людини. Проте 

найнесприятливіші образи, найважчі конфлікти проходять через свідомість 

дитини швидко й майже не залишають слідів в емпіричній особистості: вони 

переходять до підсвідомого рівня свідомості тому, що над усією емпіричною 

особистістю дитини панує момент. Дитя мінливе, рухливе, нестійке у своїй 

емпіричній особистості. Тому мізерність спогадів людини, які відносяться до 

того, що відбувалося в її свідомості в період раннього дитинства, не може бути 

пояснена так, зауважує В. В. Зеньковський, як це робить З. Фрейд. Причина того, 

що в людини так мало залишається спогадів з її дитинства, лежить, на думку       

В. В. Зеньковського, зовсім в іншому – саме в тому, що, дозріваючи, людина 

абсолютно втрачає інтерес до того, що відбувалося в її свідомості в дитячому віці. 

Під час раннього дитинства констатує В. В. Зеньковський, дитина дивиться на 

світ із надзвичайною допитливістю: усе для дитини нове, чуже, незнайоме, усе 

займає та приваблює її до себе. Але після того, як дитина ознайомилася з усім 

навколишнім світом, звикла до нього, він перестає займати її в подальшому, 

оскільки знаходиться перед нею завжди, кожен день. «Те, до чого прагнуло 

раніше дитя,  стає нині сірим, нецікавим, безбарвним, немов тут повторюється той 

закон «адаптації», який має місце в нашому зорі. Згідно із цим законом, якщо 

довго дивитися на пофарбовані площини, кольори «сіріють», точніше – 

наближаються до сірого кольору, стають безбарвними. Так і весь світ завдяки 

психічній адаптації стає безбарвним, зливається в одноманітно-сірому тоні; він 

уже не дивує нас, не пробуджує колишнього інтересу та не тягне до себе», – пише 

Василь Васильович [161, с. 65]. Образи раннього дитинства, стверджує вчений, 

коли все ще було таким привабливим і прекрасним, коли все розквітало й вабило 

до себе, ці образи тьмяніють поступово і відсуваються вглиб підсвідомого, стають 

непотрібними. За   В. В. Зеньковським дорослішаючи, дитина, так би мовити, вже 

перестає «грати», як раніше, все більше звикає до серйозної та ділової настанови, 

у всякому разі прагне пристосовуватися до зовнішнього світу, особливо до 

соціальних обставин. Так психічно завершується раннє дитинство, і з’являється 
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спочатку непомітна, а потім усе більш виразна межа між раннім дитинством і 

наступним періодом життя, і ця межа, зазначає вчений, наче психічно закриває від 

людини, котра вдивляється вже в іншу сторону, живе вже іншими інтересами, 

незважаючи на свої початкові враження. Але коли знову настане час зниження 

інтересу до зовнішнього світу, продовжує вчений, коли людина за віком у своєму 

розвитку перейде до періоду старіння з його ослабленою увагою до 

«злободенності», тоді вона «впадає в дитинство», тобто в неї оживають надовго 

забуті образи дитинства. Пам’ять у цьому періоді слабшає щодо нових вражень, 

але відрізняється особливою ясністю та гостротою у відтворенні образів далекого 

дитинства. Люди похилого віку вже не беруть активної участі в житті, їх оточенні, 

вони стають байдужими до того, що хвилює інших, і та психічна перешкода, яка 

заважала образам дитинства спливати в їхній свідомості, прирікала їх на психічне 

потьмарення та безсилля, зникає. В. В. Зеньковський  зауважує: «Коли говорять, 

що люди похилого віку «впадають у дитинство», то вірне в цій формулі те, що 

люди похилого віку дійсно наближаються до дитинства, при цьому переживання 

дитинства безперешкодно віднаходяться у свідомості дорослих» [161, c. 66]. 

Таким чином, з філософсько-психологічної позиції В. В. Зеньковського, 

мізерність у людини спогадів дитинства пояснюється не «витісненням» матеріалу, 

не конфліктами, які нібито розігруються в дитячій душі, а переміщенням 

інтересів, що створює психічні труднощі для спливання спогадів із раннього 

дитинства.  

Межа між першим і другим дитинством спочатку дуже непомітна, але якщо 

порівняти ці два періоди в цілому, відмінність виявляється достатньо чіткою.           

В. В. Зеньковський наголошує на настанні певного зламу з усіх сторін проявів 

психічного, але нерідко не настільки значному, щоб провести різку межу між 

двома періодами дитинства. Але, як зазначалося вище, поділ на періоди 

спирається на комплекс відомих даних; якщо взяти перше та друге дитинство в 

цілому, то, беззаперечно, це різні періоди в розвитку психіки дитини.  

Дитинство першого періоду слугує фундаментом оволодіння й розвитку 

вищих функцій психічного, зокрема, це стосується мови як знаряддя формування 
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думки. Згідно із психологічними поглядами В. В. Зеньковського, розвиток суто 

фізіологічної сторони мови зазвичай закінчується, в основних рисах, близько 4 

років, але розвиток граматики ще не досягає до цього часу такої стадії, при якій 

дитина може цілком володіти мовою в інтересах формування своєї думки. Мова 

спочатку слугує для вираження афективної сфери проявів психічного; 

підпорядкування мови інтелекту, здатність мови бути провідником тонких 

відмінностей, властивих мисленню, розвивається повільно. Лише досягнувши 5–6 

років, зауважує В. В. Зеньковський, розвиток мови вступає в стадію, у якій вона 

може служити новим цілям, які виникають, задаються психікою дитини.  

Разом із розвитком мови розвиток таких психічних проявів, як увага, пам’ять, 

особливо мислення, теж досягає розвиненості, при якій вони можуть легко та без 

напруження сприяти у виконанні певних дій, або сприяти в досягненні нових 

цілей. «Ми ще так мало знаємо про розвиток окремих психічних функцій, нам 

складно описати цей розвиток у будь-яких точних обчисленнях… Але ось цікавий 

факт, який уперше точно сформулював Альфред Біне в дослідженні 

інтелектуального розвитку дітей. Він пропонував дітям кілька картин, запитуючи 

в них: «що намальовано на картині?». Відповіді дітей дозволили їх розподілити на 

три групи, які утворюють природні ступені в розумінні картин. У першому 

періоді дитинства зазвичай діти просто перераховують предмети, які вони 

помічають на картині (у 3–6 років); у другому періоді діти (з 7 років) вже 

описують бачене, тобто малюють словами картину, вносять в опис елемент дії; 

нарешті, у період отроцтва (на 15-му році життя) дитина вже «тлумачить» бачене 

на картині, тобто прагне розкрити її «сенс», її  «ідею». Як бачимо, близько 7 років 

при сприйманні картин – і це, звичайно, пов’язане з усією внутрішньою роботою, 

яка відбувається в дитячій душі – помічається характерний злам: дитина не тільки 

сприймає предмети, а й підмічає їх внутрішній зв’язок і внутрішню залежність» 

[161, с. 67]. З філософсько-психологічної позиції В. В. Зеньковського цей 

експеримент вдало демонструє своєрідне відображення та нову настанову в 

ставленні до зовнішнього світу.  
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У питаннях, які ставить дитина, стверджує представник київської школи 

філософської психології В. В. Зеньковський, відображається робота психічних 

процесів дитини, які набувають у цей віковий період нового характеру. Взагалі 

для вченого інтелектуальна сторона набуває в другому дитинстві настільки вже 

помітне місце, що може навіть здаватися, що саме тут лежить головна причина 

всіх тих відмінностей, які відокремлюють друге дитинство від першого. Проте, за 

поглядами професора, основний злам відбувається саме в настанові, у новому 

підході до світу; дитина насправді вступає в другому дитинстві у фазу «учіння» 

(друге дитинство є переважно часом «учіння»), але це  явище є вторинним.  

Поняття «психічної настанови» у В. В. Зеньковського виражає ті суб’єктивні 

умови, які визначають ставлення людини до світу – у сприйманні та вивченні 

його, в оцінці та ступені активності в ставленні до нього. Центральне значення в 

настанові належить саме почуттю, яке все забарвлює собою. Окрім часткових 

настанов, констатує представник, існує й загальна настанова, яка визначається 

основними процесами, що відбуваються в людині.  

Якщо дитинство в широкому сенсі слова відрізняється якоюсь спільною 

настановою, яка так помітно відокремлює дитинство від зрілого періоду, то межі 

всередині дитинства, окремі його періоди, вважає Василь Васильович,  

відрізняються своєрідністю цієї загальної настанови. Якщо вважати, що 

дитинство в широкому сенсі визначається «настановою на підготовку до 

самостійного життя» або «настановою на гру», то відмінність періодів дитинства і 

має насамперед виражатися в якійсь модифікації цієї настанови. «Якби нам не 

вдалося звести своєрідність будь-якого періоду до модифікації основній настанові 

дитинства,  це мало б означати, що цей період не повинен бути відокремленим від 

сусіднього, що, очевидно, ті психічні та фізичні відмінності, які здавалися нам 

такими, що виражають настання нового періоду, у дійсності недостатньо глибокі 

й значущі», – пише В. В. Зеньковський [161, с. 68]. 

За уявленнями В. В. Зеньковського дитина в період раннього дитинстві 

звернена до зовнішнього світу, радісно вдивляється в нього, із цікавістю його 

вивчає, але цей інтерес до зовнішнього світу не тільки не обмежує внутрішнього 
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психічного простору, не послабляє гру почуттів і роботу уяви, але, навпаки, 

збуджує емоційну сферу. На думку В. В. Зеньковського, загальний світогляд 

дитини в цей час може бути охарактеризований як справжня міфологія: реальне та 

вигадане так сплітаються одне з іншим, що неможливо визначити, де закінчується 

одне й починається інше. Дитину притягує до себе світ не таким, яким він є сам 

по собі, а яким він їй здається. Вона не занурюється в дійсність, бо світ цікавий 

для неї не сам по собі, а у своїй стимулюючій дії, у психічному резонансі, який він 

викликає. Професор переконаний, що в цьому сенсі раннє дитинство може бути 

охарактеризоване як фаза емоційної свободи, свободи розвитку почуттів, а отже, і 

уяви. Іншими словами, ми можемо це висловити, якщо скажемо, що перше 

дитинство є фазою наївного суб’єктивізму, або наївного егоцентризму. Дитина 

повністю занурена у світ своїх переживань, але вона не тільки цього не помічає, 

але швидше за все, здавалося б, звернена своїм поглядом до зовнішнього світу. 

Суб’єктивізм, заглибленість у свої переживання, натуральний егоцентризм – усе 

це має наївний, безпосередній характер. Саме в цей час ігри мають найбільш 

виражений характер, зауважує вчений, виходячи із прагнення до вираження 

почуттів за допомогою рухів, наділених власним смислом. Для                               

В. В. Зеньковського ігри мають спочатку саме це суб’єктивне значення, входячи 

до системи виразної активності. Але вже до кінця першого року від народження 

намічається перед дитиною сфера незмінної, незалежної від дитини, самостійної 

дійсності. «Розпад світу, що знаходиться перед дитиною, на ці дві сфери 

відбувається повільно, не відразу дитина розбирається в розходженні цих двох 

сфер. Перехід від однієї сфери в іншу відбувається непомітно; а коли за 

накопиченням відповідних дослідів, роздумів дитина підійде до більш чіткого 

поділу двох сфер (гри та реальної дійсності), тоді вона психічно і входить у 

другий період дитинства» [161, с. 69]. Нова настанова у ставленні до світу тим і 

визначається, зауважує вчений, що у свідомості дитини вже з повною чіткістю 

виступає світ, який існує реально, світ сам по собі, незалежний від уяви, від 

творчості дитини, іноді жорсткий, що вимагає до себе пристосування. Звідси 

народжується інтерес до дійсності, як вона існує сама по собі, виступає позиція 
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того навмисного та планомірного пристосування, яке Василь Васильович називає 

«пізнанням». Нова настанова виводить дитину з колишнього наївного 

суб’єктивізму, вона відкриває перед психікою дитини цей неоглядний зовнішній 

світ – і дитина вступає у свої «роки учіння». Вона хоче знати, хоче проникнути в 

усі таємниці дійсності, гра  набуває нового характеру, зауважує вчений, нерідко 

стає засобом вивчення світу, а ще частіше – відокремлюється в особливу сферу. 

Функція гри стає вже не тільки в самовираженні, але й у спробі, щось вигадуючи, 

побудувати, і нерідко набуває самостійного творчого значення. Діти, переконаний 

В. В. Зеньковський, стають здатними до справжньої «театральної» гри; і якщо 

основне значення гри як засобу ейективації зберігається, то все ж таки зростає і їх 

самостійна цінність; особливо притягують дітей ігри, у процесі яких можна щось 

побудувати, у яких вони наче «творять» нову дійсність. Звідси особливий інтерес 

до ліплення, ручної праці, малювання. Це все гра, але гра, за допомогою якої 

твориться нове буття, нові речі. Діти вже цікавляться не тільки процесом 

творчості, а і його результатами: тут своєрідно відбивається нова настанова. Діти 

починають нерідко колекціонувати; у них несподівано виявляється пристрасть до 

порядку – немов вони відтворюють у сфері гри те, що нині помічають у дійсності 

[161].  

Наслідування набуває в дітей теж нового характеру. В. В. Зеньковський 

стверджує, що кожен період дитинства відзначений своїм стилем наслідування, 

оскільки наслідування незмінно властиве всьому періоду дитинства. У ранньому 

дитинстві наслідування, що відіграє, наприклад, таку істотну роль у розвитку 

мови, є неусвідомлюваним і мимовільним: дитина наслідує те, що сприймає, 

можливо, для того, щоб ще раз пережити минуще почуття, викликане предметом. 

У всякому разі, зазначає вчений, наслідування не усвідомлюється як таке, воно не 

регулюється будь-якою метою. Але період другого дитинства, з його чітким 

відокремленням дійсного світу від світу бажань та фантазій, наполягає                  

В. В. Зеньковський, надає процесам наслідування зовсім іншого характеру: 

наслідування стає свідомим, і в тому сенсі, що воно усвідомлюється саме як 
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наслідування, і в тому сенсі, що воно регулюється почуттям або задумом та 

нерідко навіть стає систематичним.  

Період другого дитинства В. В. Зеньковський називає «героїчним періодом»: 

«Дитя живе вже не по одним директивах, що виходять зсередини,  але його зріюча 

моральна свідомість висуває перед ним «ідеали» – не в сенсі ідеалів-ідей, а в сенсі 

ідеалів-образів» [161, с. 70]. Для В. В. Зеньковського свідомість дитини цього 

періоду шукає навколо себе або в казках,  легендах,  історії  живих зразків, яким 

вона поклоняється, яких хоче наслідувати. У цей час у свідомості дитини нерідко 

зароджуються «програми» майбутнього життя, будуються плани. І незважаючи 

що все є ще таким нестійким, скороминущим і забувається, але фантазувати 

граючись у майбутнє, стверджує вчений, виявляється дуже цікавим для дитини: 

дитина нерідко  переходить від однієї мрії до іншої, ніби й тут вона через гру 

опановує можливості соціальної уяви, розвиває здатність соціальної творчості. 

Для В. В. Зеньковського основний предмет уваги дитини лежить, таким 

чином, уже не в її суб’єктивному світі, а поза її суб’єктивним світом: світ, люди, 

історія, майбутнє – усе це позасуб’єктивне. Згідно поглядів вченого основна 

настанова дитинства – підготовка до самостійної діяльності – набуває тут форми 

пристосування, вивчення, свідомого наслідування, мрійливої побудови 

майбутнього. На думку В. В. Зеньковського, надзвичайно цікавим у цьому 

відношенні є вплив сирітства на свідомість дитини в першому та другому 

дитинстві: «Якщо дитина втрачає батька в ранньому дитинстві,  це залишає дуже 

слабкий слід у душі дитини, утім якщо дитя втрачає батька в другому дитинстві, 

це має глибокий вплив на дитя – власне старить дитя» [161, с. 71]. Причому, для 

вченого, зв’язок із розвитком свідомості відкидається, адже втрата в період 

отроцтва або юності дитиною когось із батьків теж залишає глибокий слід, але 

інший: позначається деяким зниженням психічної активності, але ніколи не 

робить її «дорослою». Дитина, яка втратила близьку людину в період другого 

дитинства, відчуває своє сирітство у світлі всього свого життєвого досвіду: 

зовнішня дійсність наче тисне на дитину. На перший план у такому випадку, 

зауважує вчений, виходить зосередженість на пристосуванні до реальності, на її 
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вивченні, і це значно обмежує внутрішню свободу, не дає простору уяві. Дитячі 

ігри теж починають слугувати засобом вивчення дійсності – у них уже більше 

наслідування або творчості, нових об’єктів, ніж простої фантазії. Водночас діти, з 

їх розвиненим уже розумінням відмінностей між сферою ігор та дійсності, 

констатує В. В. Зеньковський, нерідко переносять свідомо настанову на гру у своє 

ділове та серйозне ставлення до людей, до світу. І в ранньому дитинстві можна 

побачити, зауважує професор, у ставленні дітей до дорослих прояви хитруватості; 

дітям подобається бешкетувати, грати там, де гри не повинно бути. Але поки 

немає чіткого поділу сфери гри та об’єктивної дійсності, ці витівки, стверджує 

вчений, не тільки мають «безневинний» характер, але дитина переживає глибоке 

здивування та моральний шок, якщо дорослі раптом занадто серйозно 

поставляться до її витівок. Із цього для В. В. Зеньковського випливає, що не чітко 

розрізняючи сферу гри та дійсність, дитина в оточуючих людях сподівається на 

повне розуміння того, де вона грає, а де насправді робить що-небудь. Але в 

другому дитинстві, при чіткому усвідомленні відмінності між грою та дійсністю, 

дитина розуміє те, що вона може вводити в оману дорослих, видаючи за 

реальність гру і навпаки. «Тут уперше виростають такі «квіти зла», як справжня 

брехня, тут же з невинного лукавства, пустощів першого дитинства виростає 

двозначна «грайливість». Вона двозначна тому, що примикає до типу тих дій, 

котрі ми щойно назвали «безневинним лукавством»: грайливість є все ж таки 

модифікацією гри. Навіть брехня, свідоме введення в оману носять характер гри. 

Це не є серйозною життєвою настановою, не є способом домогтися тих чи інших 

результатів, а все ж таки гра – свідоме, навмисне сплетіння вигаданого й  

реального, але не з метою домогтися життєвих вигод, а з метою «побешкетувати»,  

«посміятися», – пише В. В. Зеньковський [161, c. 72]. Проте, зауважує 

представник київської школи філософської психології виходить, що психологія 

гри двозначна у випадку, якщо суб’єктивні мотиви не пов’язані з будь-якою 

вигодою, будь-яким зовнішнім результатом, а випливають із бажання 

побешкетувати, то все ж дитина усвідомить, що ті, з ким вона бешкетує, не 

помічають, що це гра. У цьому вченим вбачається весь ефект, вся захопливість 



 

318 
 

грайливістю, у цьому і вся її соціальна небезпека. Позиція «введення інших в 

оману» привертає перш за все як гра; але її об’єктивні результати дуже скоро 

підказують дітям, що цією позицією можна користуватися і для життєвих цілей. 

Дитина ще не усвідомлює всього соціального резонансу своїх маленьких 

проступків, і на це, переконаний вчений, необхідно зважати при оцінці процесів, 

що відбуваються в дитячій психіці. «Ми, дорослі, розуміємо, у яку перспективу 

дивиться дитя, знаємо, куди заведе небезпечна дорога, на яку воно ступило, але 

дитя цього не знає, не розуміє й тим легше стає жертвою свого незнання, тим 

легше піддається спокусам, тим менше розуміє наші настанови та бачить у них 

лише «причіпки» [161, с. 72]. Тому представник київської школи філософської 

психології Василь Васильович наголошує на обережності у стосунках із дітьми в 

цей час, бо повчаннями можна лише відштовхнути їх від себе, так як діти не 

впізнають себе в цій характеристиці, яку їм дають дорослі – вона здається їм 

несправедливою. В. В. Зеньковський наполягає, що діти розуміють і самі, що 

вчиняють неправильно, але небезпечні результати їхньої поведінки малюються 

перед ними в таких скромних рисах, що вони не бачать особливої провини у своїх 

витівках. Звідси та психологія «легковажності», зауважує вчений, яку особливо 

часто не розуміють дорослі і яка, проте, надзвичайно характерна і для другого 

дитинства, і для отроцтва, і для юності. 

Характерною особливістю періоду другого дитинства В. В. Зеньковський 

визнає настанову, яка спрямована до зовнішнього світу, на пристосування до 

нього. В історії психічного дозрівання дитини – після початкового нерозрізнення 

суб’єктивного й об’єктивного світу в ранньому дитинстві, цей період своїм 

завданням для вченого має до кінця виявити у свідомості дитини самостійне, 

незалежне від неї та її творчості буття, об’єктивну дійсність в її внутрішньому 

житті, в її закономірностях. У разі застосування до цього поняття діалектичного 

розвитку, стверджує вчений, то можна було б охарактеризувати друге дитинство – 

як тезу, отроцтво – як антитезу, юність – як синтез. Для професора неминучий 

поділ внутрішнього та зовнішнього світу визначає психічний світ дитини в 

другому дитинстві, і звідси, виникає психологія пристосування, прагнення пізнати 
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світ, як він існує сам у собі, звідси ж своєрідна психологія грайливості, заснована 

на свідомому перенесенні настанови гри в діяльність іншого характеру. 

Вплив негативного досвіду, констатує В. В. Зеньковський, який дитина 

особливо важко переживає, змушує її завчасно подорослішати. «Ще не 

виростають зсередини ті могутні та глибокі переживання,  які в підлітковому віці 

одним своїм розвитком захоплюють юну істоту і до певної міри компенсують 

життєвий гіркий досвід; ще немає піднесення й розквіту творчих сил, який знає 

юність. У другому дитинстві гіркий життєвий досвід не зустрічає цих внутрішніх 

протидій – звідси особлива чутливість дитини в цей час до життєвих ударів, 

внутрішня беззахисність», – пише Василь Васильович [161, с. 73]. Тяжкі події, 

випадки в житті дитини в цей час легко можуть закінчитися самогубством, вважає 

професор, бо дитині нічого протиставити важкому життєвого досвіду, нічим 

відновити в собі психічну рівновагу і це робить дитину надзвичайно тендітною в 

цей час саме в її емпіричній особистості. Вище зазначалося про вразливість 

психіки відносно першого дитинства, але зауважувалося, що не в емпіричній 

особистості осідають важкі переживання, котрі негативно впливають на психіку 

та психічний розвиток, нерідко призводячи до її деформації, накопичуються в 

підсвідомості. У другому дитинстві провідною виступає суто емпірична 

вразливість: свідомість дитини стає вже керівною силою, але вона ще занадто 

слабка та вразлива, дитина вже не живе у вузькому колі своїх переживань, але ще 

не володіє можливостями, які б допомогли їх долати негативні зовнішні впливи. У 

цьому сенсі, вважає В. В. Зеньковський, для періоду другого дитинства 

характерний внутрішній дуалізм, який розмежовує суб’єктивний та об’єктивний 

світ у свідомості дитини. Цей дуалізм намічається вже в ранньому дитинстві, але 

він не має у вказаному періоді глибокого значення та взагалі не набуває 

морального змісту. Що ж стосується періоду другого дитинства, внутрішній 

дуалізм усвідомлюється в моральних термінах [161]. 

Отроцтво як наступний період у розвитку психіки людини Василь Васильович 

пов’язує із сексуальним дозріванням – принаймні, в його найбільш значній 
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частині. Однак, відмічає вчений, у цьому періоді сексуального розвитку існує 

перехідний період,  який позначається на цілому ряді психічних деформацій. 

Згідно з В. В. Зеньковським, у період отроцтва розвиток дівчаток і хлопчиків 

іде вже зовсім різними темпами, виявляє цілий ряд особливостей у кожної статі. 

При цьому навіть у ранньому дитинстві вже може бути зазначений вплив статі на 

розвиток різних психічних функцій. Але саме період юнацтва, який визначається 

якраз розвитком сексуальної сфери, переконаний професор, остаточно формує 

статеві відмінності: «Дівчатка  вступають у цей період раніше, близько 12 років. 

Хлопчики вступають на рік-два пізніше від дівчаток» [161, с. 74 ]. Важливо 

відзначити з філософсько-психологічних позицій ученого вплив соціальних умов 

на настання періоду статевого дозрівання. Для професора беззаперечним 

визнається факт, що порівняно раннє в містах статеве дозрівання пов’язане із 

психічним впливом міста на психіку дитини. У хлопчиків виступає в цей час ряд 

так званих вторинних статевих ознак – поява «пушка» на губах, зміна голосу і т. 

ін. У дівчаток період отроцтва триває близько 4 років. До 16 років закінчується 

цей процес статевого дозрівання, відбувається поступово зміна психічної 

настанови, що характерна для періоду отроцтва. У хлопчиків отроцтво 

починається пізніше, пізніше й закінчується (близько 17–18 років). 

В. В. Зеньковський зауважує, що при характеристиці періоду отроцтва 

зазвичай звертається увага на чисто фізіологічні процеси в організмі, що зростає, 

абсолютно забуваючи про надзвичайно важливі зміни саме в психіці. Крім того, 

відмічає вчений, що на цей час припадає надзвичайно важливий для особистості 

розвиток сексуальної психіки, загальна зміна психічного життя має настільки 

істотний характер, що Жан-Жак Руссо (1712–1778) назвав вступ в отроцтво 

«другим народженням». Згідно з В. В. Зеньковським, необхідно особливо істотно 

звернути увагу на ту нову психічну настанову, яка визначає характер роботи 

свідомості в підлітка та накладає відбиток на його особистість. 

Після другого дитинства з його переважною увагою до зовнішнього світу, з 

його напруженим прагненням до пізнання світу, в період отроцтва відбувається  

різкий поворот уваги підлітка до внутрішнього світу. Професор зазначає, що 
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уперше в психіці, що розвивається, з’являється справжній інтерес до своєї власної 

особистості, підліток надзвичайно зайнятий самим собою, своїми задумами, 

своєю зовнішністю, своїми переживаннями, занурюється у свої мрії. Саме до 

цього часу спостерігається надзвичайний розвиток фантастики, свідомого відходу 

від реальності. Підліток іде ще далі, ніж це спостерігається в другому дитинстві, з 

його встановленою протилежністю внутрішнього та зовнішнього світу, констатує 

професор, але в новому періоді його увага цілком звернена до внутрішнього світу. 

Крайній і чітко усвідомлюваний суб’єктивізм накладає печатку на всю активність 

підлітка, яка нерідко буває відзначена схильністю до авантюри. Нездійсненність 

мрій, нереальність планів, нерозсудливість шляху, що обирається, зовсім не 

бентежать підлітка, а часто навіть психічно підвищують у ньому інтерес до руху в 

даному напрямку. Підліток наче знаходить у самому собі, зауважує вчений, своїх 

поривах і прагненнях єдиний скеровуючий початок, всілякі авторитети втрачають 

у цей час свій вплив, підліток починає вірити тільки самому собі, своєму 

особистому досвіду.  

Для В. В. Зеньковського моральний розвиток звичайно приймає характер 

критичного ставлення до всього того, що донині висвітлювало шлях життя, до 

всієї моральної традиції, до вдач і звичаїв; підліток від гетерономної моральної 

психології переходить до стадії морального аномізму й чистого суб’єктивізму. У 

ставленні до оточуючих починає часто позначатися навмисна неповага, 

запальність та зарозумливість, яка нерідко переходить у форму нав’язливого 

бажання повчати інших людей. Підліток сповнений особливої віри в те, що йому 

вдасться те, що не вдавалося іншим [161]. 

Гра не випадає з активності підлітка, зауважує вчений, але набуває вже нового 

обороту. Ігри в технічному сенсі слова вже мало приваблюють його, можливо, у 

силу більш чіткого усвідомлення відмінності сфери гри та сфери реальності,  але 

тим сильніше розвивається гра в більш прихованій та витонченій формі. Не слід 

забувати, констатує В. В. Зеньковський, що в цей час «прокидається» сексуальна 

свідомість, котра привносить у психіку нестабільність, занепокоєння, внутрішнє 

збудження. Внутрішній світ підлітка з його крайнім суб’єктивізмом, з його 
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зануренням у самого себе вимагає переважно свого усвідомлення, і ігри, 

стверджує професор, у новій витонченій і прихованій формі, слугують засобом 

цього усвідомлення. Не психіка іншого, не далекий соціальний світ 

усвідомлюється нині в іграх. Для вченого у цей період дитина шукає в іграх 

спосіб зрозуміти саму себе у світі форм життя, що склалися. Підлітки дуже часто 

зачитуються романами, шукаючи в їхніх героях розгадки своїх переживань; вони 

живуть у світі мрії, нерідко цілком занурюючись у неї. У цей час, зауважує 

вчений, затіваються небезпечні «авантюри» підлітків, що тікають з дому на 

пошуки різних пригод, або вперто хочуть домогтися свого. Усі їх здобуті життєві 

знання, весь досвід слугує цим задумам, різним пригодам, які притягують їх до 

себе. Міське та сільське життя відкривають тут різні перспективи, але 

психологічна спорідненість пригод та авантюр, переконаний В. В. Зеньковський, в 

обох випадках поза всякими сумнівами. Брехня підлітків стає в цей час захисним 

засобом, прикриваючись яким підліток може вільніше та краще розвивати свою 

особистість. Ця вдала характеристика, відмічає вчений, відноситься не до однієї 

брехні, а й до цілого ряду форм активності, і все це – гра, усе це спрямоване на 

свідоме нерозрізнення уявного та реального.  

Особливо складною в цей час В. В. Зеньковським визнається психологія 

підступності, яка так багато надає випадків для переходу тієї межі, за котрою 

починається сфера злочинного. Щодо грайливості дитини в цей період, то вона 

носить відносно невинний характер, хоча в деяких випадках може обертатися в 

дуже неприємні, за висловлюванням В. В. Зеньковського, «пустощі» й «пакості». 

Але в підлітковому віці психологія гри, нерозрізнення реального та уявного 

з’єднується зі справжньою підступністю, свідомою хитрістю та брехнею – і 

водночас, стверджує професор, це саме «захисна» гра. «Адже надати простір 

бурхливим, нерівним, постійно мінливим почуттям підліток не сміє в ставленні до 

того реального світу, який його оточує; цим психологічно заповнена юність, що 

стоїть саме перед цим завданням» [161, с. 77]. Робота фантазії веде до фантастики, 

до створення свідомо не властивого для дійсності світу, але ця робота фантазії, 

переконаний вчений, уможливлюється з абсолютно реальних і непереборних 
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почуттів, що сягають своїм корінням  у глибини свідомості. У цих почуттях 

виступають нові сили, нові мотиви творчості, нові завдання, і перш ніж у зрілій 

людині вони стануть реальним двигуном її життя, вони шукають свого 

попереднього виразу, знаходячи його в грі –  авантюрах різного характеру, пробах 

під «захисною» формою брехні, підступності або відходу у фантастику. Форма 

гри в житті людини є майже неминучою стадією в розвитку почуттів, але в період 

отроцтва вона особливо вабить до себе. Реальність сама по собі зовсім і не 

потрібна підлітку, відмічає вчений, адже вона для нього лише матеріал, лише 

засіб для вираження його почуттів, але водночас політ фантазії надзвичайно 

обмежений соціально-психічними межами, у які поміщена окрема особистість та 

які вже стали занадто зрозумілими підлітку за попередні роки його життя. 

Підліток непомітно для себе опановує в цей час якраз усі шляхи соціального 

життя, які дають простір особистій ініціативі, фантазії. Позиції підступності та 

брехні, «захисні» з точки зору прикриття внутрішніх дій у психіці підлітка, 

стають доступними та зрозумілими, і це, згідно з поглядами професора, є 

необхідною стадією в соціальному орієнтуванні. Якщо вся ця гра з підступністю 

закріпиться в силу тих або інших зовнішніх умов – тоді розвиток психіки може 

мати характер неповноцінності. Проте в разі вміння перенести в цей період 

розвитку психіки  збурення й тиск, вважає В. В. Зеньковський, тоді для підлітка 

настане повне розуміння соціальної дійсності у всіх її рушійних силах, в її 

основних і побічних шляхах. «Отроцтво – це дитинство,  бо не готова ще юна 

істота до зрілого життя, до самостійної й відповідальної соціальної активності, 

але це особливий період дитинства, коли підліток усвідомлює всі свої внутрішні 

рухи, внутрішньо наче випрямляється на весь свій зріст. Як під час повені широко 

розливається річка і стає каламутною, несучи на своїй поверхні нескінченно 

багато різних речей, уламків, так отроцтво – це справжня психічна повінь, робить 

душу замутненою і виносить назовні все, що накопичилося та оформилося в 

«підпіллі», – пише В. В. Зеньковський [161, с. 78]. 

У період отроцтва складні фізіологічні та психічні процеси закінчуються. 

Нестійкість прояву психічних процесів у цьому періоді переходить у внутрішню 
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рівновагу, відбувається розквіт психічних проявів. Час юності є надзвичайно 

прекрасним не тією невинною грацією, констатує Василь Васильович, яка має 

місце в ранньому дитинстві та яка неповторна, але тією новою грацією, джерело 

якої лежить у внутрішній свободі, у розквіті всіх психічних можливостей. За 

поглядами В. В. Зеньковського основна настанова в юності носить естетичний 

характер. Юнак, дівчина на цей час є інтелектуально розвиненими, але вони ще, 

так би мовити, не вступили в буденну пору свого життя: стоячи на її порозі, у 

повноті розуміння дійсності, у повноті розквіту можливостей психіки юнаки та 

дівчата підходять до дійсності як творці. «Вони не раби її, не вельможі, вони не 

шукають у ній користі,  але на порозі своєї зрілості протиставляють дійсності всю 

силу своїх творчих поривів, всю енергію своїх задумів», – пише професор [161,     

с 78]. Період другого дитинства з його прагненням проникнення у все незнайоме, 

відмічає вчений, котре так суттєво визначає психічну своєрідність цього періоду 

згідно з діалектичним розвитком дитинства, утворюють тезу: бурхливе, 

напружене та нестримне виявлення нових почуттів, що є наявними з настанням 

статевого дозрівання, вже усвідомлюваний суб’єктивізм, байдужість до 

об’єктивної реальності та розквіт уяви. Для В. В. Зеньковського усе це 

характеризує антитезу – отроцтво, а юність – це вже синтез, тут знайдене 

назавжди підґрунтя для правильного співвідношення внутрішнього та 

зовнішнього світу, свободи всередині й необхідності в реальності, знайдена, 

нарешті, та психічна настанова, яка передує зрілому періоду, ставить йому 

завдання. За відомим афоризмом, зауважує В. В. Зеньковський, «ми в зрілому віці 

здійснюємо те, що в справжню весну нашого життя – під час юності – вставало 

перед нами як завдання, як шлях творчості» [161, с. 79]. Саме тому юність є 

геніальною, переконаний представник київської школи філософської психології, 

що такою є її психічна настанова, і тому незалежно, як від того, як саме 

проживалась юність, вона є все ж таки прекрасною. Усі явища зовнішнього світу, 

вважає професор, потрібні як матеріал творчості, цілі та задуми якого 

визначаються роботою явищ психіки, адже світ вабить до себе юність, але вона 

випромінюється свободою: мрії стають ідеалами, вищими завданнями активності. 
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Естетичний та етичний ідеалізм, справжня безкорисливість у всіх захопленнях, 

переконаний вчений, надають неповторності в період юнацтва. Живучи у світі 

ідеалістичних прагнень та естетичних задумів, юність не обходить реальності, не 

ігнорує її, а навпаки, саме її і прагне переробити, змінити на краще. Юність 

неощадлива, констатує вчений, на те вона і входить до системи дитинства – і в 

цьому лежить джерело її розчарувань, її пошуків; юність нерідко стає жертвою 

своєї довірливості та благородства, свого ідеалізму. Але вся психологія юності, 

констатує В. В. Зеньковський, визначається тим, що це є заключний акорд 

дитинства, синтетична його фаза. 

Згідно поглядів В. В. Зеньковського перш ніж вступити в пору зрілості, на 

арену самостійної боротьби за існування, самостійної роботи, проживаючи 

юність, протягом якої дитина, уже пізнавши дійсність, знаючи себе, опанувавши 

основний матеріал соціальної традиції, дозволяє підбити такі підсумки:                 

1) психічна настанова юності не тільки не вільна від гри, але переважно 

визначається грою, яка не є вже ні засобом ейективації, ні захисним прикриттям у 

виявленні й усвідомленні внутрішніх рухів, а виступає як позиція творчості; адже 

в будь-якій творчості долається перешкода між дійсним і бажаним, реальним та 

ідеальним: позиція гри усвідомлюється в юності як шлях перетворення світу;         

2) мистецтво є лише однією з форм творчої роботи; юність стоїть перед більш 

широкою дорогою естетичної та етичної творчості; 3) те, що планується в юності, 

людина здійснює в зрілому віці; 4) незважаючи на пережиті розчарування та 

витрачені сили, юність з її ентузіазмом і вірою в свої сили, з її вірою в добро, 

шуканням прекрасного, надзвичайним завзяттям, часом навіть жертовним 

служінням ідеалу, з її духовною безкорисливістю, чистотою в зрілому віці 

визнається, як найкраща пора життя, хоча, по суті, переконаний                              

В. В. Зеньковський, і все дитинство в різні періоди теж має свої особливі 

моменти. 

Таким чином, згідно поглядів В. В. Зеньковського, виправдовується тривалість 

дитинства: воно заповнене складним процесом розвитку фізичних і психічних 

можливостей, засвоєнням основного мінімуму соціальної традиції, вивченням 
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світу й виявленням усієї глибини, усієї повноти суб’єктивного життя і, нарешті, 

координацією шляхів діяння, що відкриваються під кутом творчості. Усе це 

переживає дитина в період юності, не заглиблюючись до кінця в реальність, 

цілком не входячи в неї. При цьому основною формою активності виступають 

ігри з їх нерозрізненим сплетінням реального й уявного. Разом із поступовою 

зміною психічної настанови, модифікації якої відповідають різним періодам 

дитинства, змінюється й роль гри в психічному житті. Усюди маючи центральне 

значення, ігри, однак, не залишаються однаковими в різні періоди дитинства: «у 

цьому сенсі детальне вивчення психології гри (що розуміється в широкому сенсі 

слова) у різні періоди життя пролило б нове світло на внутрішній світ дітей, 

підлітків, юнаків та дівчат» [161, c. 81]. Згідно з філософсько-психологічними 

позиціями В. В. Зеньковського, розвиток особистості формується у складному, 

різноманітному процесі, і якщо на початку розвитку вона є «хамелеоном», у сенсі 

її внутрішньої невизначеності, то до кінця дитинства особливості особистості 

визначаються вже остаточно.  

 

Висновки до розділу 4 

  

1. Згідно з уявленнями С. С Гогоцького розвиток психічного розпочинається з 

чуттєвої свідомості. До складу чуттєвої свідомості входять: а) відчуття, б) бачення 

і спостереження, в) визнання. С. С. Гогоцький виділяє етапи розвитку психічних 

проявів. Перший етап - перцепування зовнішніх вражень і послідовна переробка 

чуттєвих перцепцій до вищих проявів мислення. Другий етап – розділення всіх 

проявів пізнавальної і теоретичної діяльності на групи: 1) чуттєва свідомість,        

2) діяльність уявлення і 3) діяльність мислення. Третій етап – поступовий 

розвиток свідомості вимагає постійної обробки і співвідношень перцепцій та 

відбувається під впливом різноманітних зовнішніх умов, адже послідовність 

пізнавальних проявів не може не виражати в собі поступового розвитку 

свідомості. Психічний розвиток починає свій прояв з відчуття і відбувається у 

подальшому за схемою: відчуття, сприймання, уявлення, творча уява і мислення. 
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Для С. С. Гогоцького розумовий, або взагалі психічний розвиток не має меж та  

постійно знаходиться в процесі руху. Психічний розвиток не відбувається 

випадково, а відбувається у визначеному порядку. 

2. Розвиток психіки, згідно уявлень О. М. Гілярова, здійснюється за 

визначеними законами: 1) закон співвідношення між фізіологічними і психічними 

процесами; 2) закон стимулу; 3) закон активності; 4) закон самозбереження;          

5)  закон мотивації;  6) закон дифузії; 7) закон асоціації. На початку психічний 

розвиток людини є значно залежним від найближчого оточення, а вже по мірі 

дорослішання залежить виключно від неї самої. Психічний розвиток можна 

простежити за здатністю до утворення асоціацій, здатністю до запам’ятовування, 

проявам вольової сфери. Рушійною силою розвитку людської психіки  О. М. 

Гіляровим визнається  наявність спонукань і прагнень та свідоме прагнення до 

самозбереження як у фізичному, та і у психічному плані. 

3. За поглядами Г. І. Челпанова психічний розвиток відбувається поетапно і 

розпочинається від вражень, що надаються відчуттями. Поступово розвиваються 

сприймання, з’являються уявлення, утворюються асоціації, на зміну мимовільної 

приходить  довільна увага. Пам’ять визнана основою психічного життя і  розвитку 

людини. Психічний розвиток людини позначається на емоційно-чуттєвій сфері 

людини. Первинно наданими людині від народження почуттями вчений називає 

задоволення і страждання. Почуття і відчуття з’являються разом і визнаються 

залежними один від одного. Розвиток почуттів пов’язується з розвитком уявлень, 

і в такому разі почуття поділяються на нижчі або фізичні та вищі почуття, які 

з’являються пізніше, в процесі виховання. На психічний розвиток людини 

здійснюють особливий вплив переживання нею позитивних та негативних 

почуттів. Внаслідок розвитку явищ психічного уможливлюється поява 

визначених відношень між уявленнями, які призводять до появи логічних або 

інтелектуальних почуттів: здивування, сум, впевненість, протиріччя тощо. 

Підкреслюється значення звичок у психічному житті людини, у них проявляється 

її індивідуальність. 
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4. І. О. Сікорським підтримується принцип поступового розвитку від 

простішого до складнішого: з ускладненням нервово-психічних організацій 

механізми дій і проявів стають більш складними. На початку психічного розвитку 

людини від народження важливе місце відводиться спадковим ознакам і фізичним 

якостям. Психічний розвиток розпочинається з органів відчуття, почуттів і 

здібності до бачення, а до умов належить достатній і спокійний сон. На рівень та 

хід психічного розвитку вказують особливості прояву вольових процесів. 

Ознаками психічного розвитку в нормі є: а) веселість і життєрадісність дитини, 

спокійний і достатній сон та апетит, нечасті й нетривалі сльози; б) захоплення 

дитини грою; в) щоденні помітні розумові успіхи (нові слова в мові, нові 

предмети для гри та нові об’єкти уваги); г) активність, рухливість дитини, що 

виходить з інтелектуальних вимог; д) самостійність дитини, що рано проявляється 

в іграх і проведенні часу. 

5. Для В. В. Зеньковського основою психічного розвитку є органічні процеси, 

завдяки яким відбувається формування внутрішньо багатого психічного життя. 

Психічне начало, здійснюючи свою діяльність, розвивається, досягає свого 

вивільнення від чисто органічних завдань, і саме ця вивільнена енергія створює 

можливість психічного розвитку в напрямі тієї роботи, котра приводить до 

посилення та збагачення чисто психічних можливостей. Психічний розвиток 

людини здійснюється протягом усього життя. Вчений визнає докорінну єдність 

психіки як на елементарному, так і на вищому рівнях. Ці два рівні психічної 

сфери є єдиними у своєму реальному центрі – «Я», і лише через нього 

уможливлюється їх взаємодія; взаємодія між проявами психічного здійснюється 

через суб’єкта. Визнається вплив історичного періоду на розуміння психічного 

розвитку людини, його критеріїв. Історичний процес передбачає передання одним 

поколінням іншому всього того, що було ним отримане від попереднього 

покоління, і того, що знову було ним створене. Активним періодом розвитку 

психіки людини є  дитинство, і воно визнається особливою фазою в 

психофізичному, психічному та в соціальному дозріванні людини. Психіка 

людини проходить визначені етапи розвитку, наповнюється змістом, і це 
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виражається в зміні почуттів. Будь-яке почуття найтіснішим чином пов’язане з 

внутрішнім світом людини, з її  «Я». Психічна диференціація та збагачення 

почуттів визнається важливим моментом для психічного розвитку. 
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РОЗДІЛ 5 

НАСЛІДУВАНІСТЬ ІДЕЙ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ 

ФІЛОСОФСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПРО 

РОЗВИТОК ПСИХІКИ ЛЮДИНИ У ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

5.1. Погляди на особливості психічного розвитку у послідовників 

 

У вітчизняній філософсько-психологічній думці на рубежі ХІХ–ХХ століття 

розглядались і вирішувались питання, які і на сьогодні залишаються відкритими  

та далекими до їх остаточного вирішення. Сучасний етап розвитку вітчизняної 

психологічної думки характеризується звертанням до традицій гуманістичного 

підходу в психології. Важливого значення тут набуває метод історико-

психологічної реконструкції, який дозволяє відтворити наукову думку минулого. 

Новий етап розвитку психологічних знань про психіку і свідомість є не лише 

підготовлений попереднім, але й зумовлений визначеною кількістю характерних 

для свого часу ідей і напрямів, що проявляються у синхронних відкриттях. 

З ім’ям Олександра Миколайовича Раєвського (1891–1971) пов’язаний новий 

етап у розвитку психологічної науки в Київському університеті та віднаходять 

своє продовження психологічні ідеї, що були сформовані фундаторами київської 

школи філософської психології ХІХ – поч. ХХ ст.  

Психологічні погляди О. М. Раєвського формувались як і в представників 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. в рамках 

культурно-гуманістичного напряму. До кола наукових інтересів вченого входили, 

зокрема, питання про взаємовідношення чуттєвого і раціонального в змісті слова, 

про ідеологічне  в психологічній характеристиці особистості та свідомості, про 

розум та його виховання, особливості розвитку мовлення та його взаємозв’язок з 

мисленням.  

Вивчаючи питання психології мовлення О. М. Раєвський приділяв значну 

увагу цьому процесові в загальному психічному розвитку дитини, в формуванні її 
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особистості. Роль мовлення у формуванні психіки дитини не викликає жодного 

сумніву у вченого і визнається як незаперечний факт так само, як і у поглядах 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., 

де останні саме з появою мовлення вважають перехід розвитку психіки людини на 

новий рівень. О. М. Раєвський підтримує думку представників і щодо значення 

мовлення у формуванні власне людської психіки, у становленні свідомості 

людини, її моральних, естетичних та інших властивостей. 

Одним із показників психічного розвитку для фундаторів київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. слугував процес позначення 

речей, предметів, надання їм назви. З цього приводу О. М. Раєвський зауважує, 

що функції узагальненого позначення навколишнього світу дитина в основному 

набуває тільки через мовлення; з розвитком дитини її мовлення, що стає дедалі 

більш самостійним, перетворюється в засіб «побудови» нею своїх психічних 

процесів і опанування їх [417]. 

Вагомого значення надається О. М. Раєвським, як і його попередникам 

мовленню в розвитку уявлень, де останні вважаються важливою умовою задля 

психічного розвитку дитини. Особливо важливе значення має мовлення в 

переході від нерозчленованого, злитого образу, що виникає як безпосереднє 

відтворення сприймання, до розчленованого й узагальненого уявлення цілого 

предмета. Також вагомою є роль мовлення, зауважує О. М. Раєвський, у створенні 

таких уявлень предметів і явищ, суть яких не сприймається наочно: чим 

вдалішим, точнішим є підібране слово для позначення суті образу, тим повніше 

конкретизується його значення в наочному зображенні предмета, тим довше 

зберігається створений образ і тим повніше він використовується дитиною у 

власній творчій і повсякденній діяльності [334].   

Для О. М. Раєвського значення мовлення і мови, як показників психічного 

розвитку виступає у формуванні мислення дитини, в переході від чуттєвого до 

раціонального пізнання, в опануванні цього останнього. Підтримуючи думку 

своїх попередників, вчений стверджує, що мислення і мова у своєму розвитку 

вступають  у складні діалектичні відношення, опосередковуючи розвиток одне 



 

332 
 

одного. «В міру того, – пише професор,  – як слово набуває для дитини дедалі 

ширшого щодо об’єму значення «сигналу сигналів», воно стає для неї 

найважливішим засобом узагальнюючої, абстрагуючої діяльності, аналізу й 

синтезу на вищому рівні, засобом узагальненого пізнання зв’язків і відношень 

речей. Узагальнене пізнання цих зв’язків і відношень, абстрагування їх від 

конкретних одиничних ситуацій по суті неможливі без слова. Навіть просторові 

відношення, які найбільше сприймаються наочно, можуть бути осмисленні 

чуттєвим спогляданням, пізнані лише за допомогою слова» [419, с. 245].               

О. М. Раєвський відмічає, що на кожному етапі розвитку мисленнєвої  діяльності 

дитини, підлітка, юнака мовлення виступає як необхідна умова і провідний засіб 

розвитку цієї діяльності, її удосконалення, збагачення, поглиблення, а звідси і 

наповнення змісту психіки задля її розвитку. 

Для О. М. Раєвського саме розвиток мовлення у дитини здійснює вагомий 

вплив на формування ставлення особистості до навколишнього світу, її 

самосвідомості, її моральних, естетичних, інтелектуальних та інших почуттів, 

мотивів діяльності, таких її якостей, як самоконтроль, дисциплінованість та ін. 

Зазначена взаємодія мовлення з іншими проявами психічного життя дитини не 

тільки з’ясовує роль мовлення в ньому, а й допомагає по-новому, правильніше і 

повніше, зауважує вчений, зрозуміти й закономірності формування цих проявів. 

«У дослідженні їх формування, – пише О. М. Раєвський, – важливе значення має 

вивчення ролі другої сигнальної системи та її взаємовідношення з першою, які 

створюються в процесі розвитку психіки дитини в конкретних умовах її життя і 

діяльності, її виховання» [419, с. 246]. Згідно з О. М. Раєвським саме врахування 

цієї умови дозволить правильно зрозуміти і пояснити формування психічної 

діяльності дитини, власне людських її властивостей. Таким чином, вважає вчений, 

розкриття провідної ролі мовлення в психічному розвитку дитини може бути 

здійснене тільки на основі всебічного і глибокого дослідження розвитку самого 

мовлення дитини, його особливостей, умов його виникнення і формування. 

Для О. М. Раєвського специфіка опанування дитиною мовлення полягає у тім, 

що сама природа мовлення вимагає того, щоб слово було не просто вивчене, а в 
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процесі вживання, задовольняючи реальні потреби говорящого, включалось в 

його життя і діяльність. Так само, як і у фундаторів київської школи філософської 

психології для О. М. Раєвського ключовою умовою у розвитку психіки визнається 

власна активність дитини. Справжнє опанування дитиною мовлення не тільки 

перетворює її діяльність, будучи основою для переходу до довільної дії, 

стверджує послідовник ідей представників київської школи філософської 

психології, а й саме це опанування мовлення відбувається в процесі практичних 

дій дитини з навколишніми предметами і через ці дії. В найбільш ранніх звернень 

дитини до дорослого, відзначає О. М. Раєвський, лежать реакції, викликані 

утрудженням, що виникають при рухах або при діяльності дитини. Оперування 

предметами, їх зміна, те, що робить з ними дитина, намагання одержати предмет 

для діяльності з ним є одним з найважливіших приводів звертання дитини до 

дорослих, а  значить, стверджує О. М. Раєвський, і джерелом спонукань до 

мовлення і приводом до вправляння його. Ось чому, на думку вченого, особливо 

істотне значення для розвитку мовлення мають ініціативні звернення дитини до 

дорослих з приводу своєї діяльності, потім звертання дитини при бажанні віддати 

або передати предмет, нарешті, привертання дитиною уваги дорослих до оточення 

і до змін, що в ньому відбуваються [421]. 

Наслідуючи думку фундаторів київської школи філософської психології            

О. М. Раєвський зауважує, що спочатку основними причинами звернення дитини 

до дорослих є емоційні стани дитини, зв’язані з її діяльністю, а пізніше, у другому 

півріччі другого року, дитина звертається до дорослого з приводу своєї діяльності 

з складніших мотивів. «У неї постає потреба, – пише О. М. Раєвський, –

повідомити про діяльність в процесі виконання якоїсь складної дії. Далі вже різні 

асоціативні, інтелектуально-пізнавальні процеси в діяльності є стимулом для 

звернення дитини до дорослих, будучи в той же час і приводом для ускладнення 

мови як за змістом, так і за формою. Розвиток розуміння мовлення так само 

нерозривно пов’язаний з діями дитини, спрямованими на предмети. Послідовність 

розвитку розуміння тих дій, які виконуються з предметами, а потім і тих дій, що 

дитина виконує над собою, збігаються з часом опанування цих дій» [419, с. 250]. 
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Незаперечним визнається факт для вченого, на який зважали представники 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. стосовно 

важливості та необхідності дбайливого ставлення дорослих до виховання дитини, 

важливості спілкування з нею задля повноцінного розвитку психічного. Для         

О. М. Раєвського дуже важливим моментом у розвитку мовлення дитини є 

привертання нею уваги дорослого до своєї діяльності. Спочатку, констатує 

вчений, вона привертає увагу дорослого до результатів своєї дії, потім до самого 

процесу виконання діяльності і окремих його моментів, адже від того, як 

організована діяльність дитини, який зміст і структура цієї діяльності, у великій 

мірі залежить розвиток мовлення дитини. Діяльність дитини, наполягає 

послідовник, має бути організована так, щоб максимально стимулювати дитину 

до мовлення, щоб у неї було про що говорити з дорослим, щоб мовлення 

пробуджувало у дитини потребу говорити, потребу краще розвивати своє 

мовлення, краще опановувати його. У молодшому і старшому шкільному віці, 

нерозривний зв’язок цього процесу з практичною діяльністю, що дедалі більше 

ускладнюється визнається О. М. Раєвським однією з найважливіших умов 

розвитку мовлення, його ускладнення і від того, різні форми цієї діяльності 

породжують потребу в удосконаленні мовлення, опануванні його форм, які 

відповідають цілям та особливостям діяльності, в яку включається мовлення. 

З діяльністю дітей, її змістом і структурою зв’язаний і процес опанування 

лексики мови, збагачення словника, розширення активного словника. 

Насамперед, зазначає О. М. Раєвський, під впливом тієї діяльності, якою зайнята 

дитина, у неї з’являється потреба не тільки розуміти і знати слово, а й уміти його 

вживати. «Тільки включене в живу практичну діяльність дитини слово, – пише 

вчений, – починає жити для неї живим життям, стає дійсним засобом і 

спілкування з іншими людьми, і засобом її мислення» [419, с. 250]. 

Співзвучною з думками представників київської школи філософської 

психології є твердження О. М. Раєвського про важливість спілкування для 

розвитку людської психіки. На думку вченого основою і джерелом виникнення 

мовлення і його подальшого розвитку, а разом з тим і розвитку психічних проявів 
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є зародження і розвиток під впливом дорослих спілкування дитини з ними, яке 

має емоційний характер. Ця первісна форма спілкування має винятково важливе 

значення, стверджує вчений, для подальшого розвитку психічного життя, зокрема, 

й процесу мовлення [337]. По-перше, зауважує О. М. Раєвський, воно є джерелом 

власного мовлення дитини на основі наслідування дорослих; по-друге, воно є 

одним із джерел розуміння мовлення; по-третє, на його основі виникають інші 

форми спілкування, при якому звернення дитини до дорослої людини є 

зверненням до якоїсь мети, наприклад, прохання взяти на руки, бо дитині 

хочеться дістати іграшку зі стола та ін. Таким чином, емоційне спілкування є не 

тільки основою загальної емоційної активності дитини, яка позитивно впливає на 

всю її поведінку в цілому, а й основним засобом розвитку мовлення. Далі, 

відмічає О. М. Раєвський, потреба дитини звертатися до дорослого і з інших 

приводів ґрунтується саме на емоційному спілкуванні.  Рушійними силами 

розвитку мовлення зазначені не біологічні основи, а взаємини з дорослими і 

особливості виховання. Розвиток розуміння дитиною мовлення дорослих до того, 

як вона сама починає говорити для О. М. Раєвського виступає як складний 

процес, пов’язаний із загальним розвитком дитини, її сприймань, уваги, мислення 

та дії. Дитина сама ще не вимовляє осмислених слів, проте, зауважує послідовник, 

реагує на мовлення дорослих поведінкою, яка свідчить про деякий ступінь 

розуміння нею цього мовлення. Перші такі прояви полягають у первісних 

реакціях дитини на голос дорослого, власне, останній, є одним з найбільш ранніх 

звуків, які спричиняють орієнтовну реакцію. 

Погоджується О. М. Раєвський з думкою фундаторів київської школи 

філософської психології про засвоєння мовлення як активного процесу. Вчений 

зазначає, що опанування дитиною мовлення, хоч воно і відбувається при 

провідній ролі мовного спілкування з дорослими і насамперед через наслідування, 

в жодному разі не є процесом пасивного і механічного переймання. «Засвоєння 

дитиною мовлення, – пише послідовник, – активний процес, який включає 

елементи творчості і здійснюється в живому, діяльному спілкуванні з дорослими, 

з іншими дітьми в грі та інших формах практичних життєвих зв’язків дитини з 
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оточенням» [419, с. 255]. Дитина засвоює мову не як суму механічних навичок і 

умовних звукових сигналів (знаків), стверджує О. М. Раєвський, а як засіб 

смислового спілкування, засіб обміну думками й пізнання навколишнього світу. 

Засвоєння, визнає вчений, є складним і своєрідним процесом, в якому 

елементарний і ще дуже бідний зміст первісних слів дитини поступово 

збагачується і розширюється в міру збагачення її життєвого досвіду, її мовної 

практики, загального психічного розвитку і особливо розвитку її мислення. 

Провідною тут є поступова зміна на зазначеній основі тих узагальнень, які 

відбивають об’єктивне значення слова. «Залежно від рівня свого розвитку, – пише 

О. М. Раєвський, – діти по-різному узагальнюють життєві явища. Часто вони 

можуть користуватися для цього неістотними ознаками предметів і явищ. Тому їх 

узагальнення можуть мати то надто широкий, то надто вузький характер. 

Відповідно до цього і слова, якими вони користуються, можуть мати ширше або 

вужче значення, ніж дійсне, що історично склалось. За своїм змістом слова 

дитини звичайно бідніші за слова дорослих» [419, с. 256]. 

У процесі мовного спілкування з дорослими, засвоюючи їх практику вживання 

різних слів, дитина поповнює зміст своїх слів, удосконалює свої узагальнення. 

Проте опанування значеннями слів, зауважує О. М. Раєвський, і розширення 

словника через запам’ятовування значень цілих слів як смислових одиниць мови, 

не є єдиним і навіть не основним шляхом. Значно істотнішу роль відіграє, 

переконаний вчений, шлях поступового опанування дитиною засобів 

словотворення і словозміни та активного використання їх у своїй мовній практиці 

[421]. Одним з яскравих свідчень цього вченим, як і представниками київської 

школи філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. визнається  

«словотворчість» дитини, внаслідок якої в її словнику з’являються своєрідні 

неологізми, слова, які вона не могла запозичити від дорослих простим 

перейманням. «Такими є, наприклад, – пише О. М. Раєвський, – дитячі слова 

«копатка», замість «лопатка», «пальчатки», замість «рукавички», «рубщик», 

замість «дроворуб», «молотичити», замість «забивати» та ін.» [419, с. 256]. Це 

свідчить про те, що дитина збагачує свій словник у значній мірі способом 
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використання морфологічних елементів мови. Це дає їй можливість, констатує 

вчений, розуміти нові слова і самій створювати їх з відомих їй коренів, префіксів і 

суфіксів, тобто творчо використовувати словотворчі засоби граматичної будови 

мови. Усвідомлення загальних принципів за якими будується мова відбувається 

поетапно, внаслідок мовної практики дитини. 

Таким чином, розгляд наукових поглядів О. М. Раєвського стосовно розуміння 

особливостей психічного розвитку і визнання одним з найважливішим його 

показників – розвиток мовлення, свідчить про єдність методологічних настанов 

вченого щодо трактування цих процесів у доробку представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., які визнавали, що розвиток і 

культура мовлення є важливим показником, умовою загального розвитку психіки 

та свідомості. 

Наступним показником психічного розвитку О. М. Раєвським визнається 

пізнавальна діяльність, яка у поглядах представників київської школи 

філософської психології зазначена вихідною умовою розвитку людини взагалі. Як 

показник психічного розвитку людини пізнавальна діяльність виявляється у 

відчутті та сприйманні, в пам’яті і уяві, мисленні і мовленні, в творенні уявлень і 

понять. Поділяючи ідеї представників київської школи філософської психології 

ХІХ – поч. ХХ ст. О. М. Раєвський також стверджує, що психіка людини є 

цілісною, а психічні процеси завжди дані і виявляються в органічній, нерозривній 

єдності, на основі якої людина пізнає світ і практично його опановує; розум не 

існує окремо, як окрема здатність, поряд з пам’яттю, мисленням, уявою, увагою і 

т. д., не додається до них як щось відмінне і незалежне.   

Для О. М. Раєвського розум і мислення зв’язані глибше і тісніше, більш 

органічно, ніж всі інші психічні процеси. Психічний розвиток, який проявляється 

у пізнанні дійсності, стверджує вчений, як вважали свого часу представники, 

починається з відчуттів та сприймань, але до них не зводиться. «Відчуття і 

сприймання, – пише вчений, – відбивають поодинокі предмети і явища дійсності в 

їх зовнішніх властивостях і зв’язках. Проте самі собою вони не можуть 

відображати їх закономірних зв’язків. Для того, щоб пізнати ці істотні зв’язки 
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речей, їх закономірність, треба не тільки сприйняти їх у всій конкретності, не 

тільки запам’ятати їх, тобто утворити поняття про них, а й співставити їх, 

проаналізувати, найти спільне і відмінне, виділити істотне і т. д., тобто необхідно 

здійснити ряд логічних операцій, які і становлять суть мислення» [422, с. 5]. 

Тобто, саме завдяки роботі мислення, зауважує О. М. Раєвський, людина 

дізнається про внутрішню суть предметів і явищ. Задля розвитку проявів 

психічного, зокрема, мислення, в поглядах вченого зазначається практична 

діяльність. Розвиваючись через практичну діяльність мислення стає необхідною 

умовою розширення і перетворення практики. «Включаючись в інші психічні 

процеси, – пише вчений, – мислення утворює нові їх якості, вони стають 

свідомими. Так, наприклад, мислення робить свідомим сприймання» [422, с. 6]. 

Даною роллю мислення в пізнавальній діяльності людини пояснюється вченим 

його центральна, провідна роль у властивості людської свідомості – розуму. Ця 

єдність пізнавальних здібностей людини здійснюється на основі розвитку 

мислення. Саме в розвиткові мислення, зауважує О. М. Раєвський, з його 

процесами аналізу, синтезу, узагальнення, абстракції і конкретизації, побудови 

висновку, насамперед виявляється розум людини. Тому, вияв розуму перш за все 

для вченого полягає в тім, як людина володіє своїм мисленням, на якому рівні 

стоїть її мислення по силі свого судження, глибині, чіткості і т. д. 

Найчастіше властивості розуму визначаються властивостями мислення. Проте, 

зауважує вчений, наслідуючи думку фундаторів київської школи філософської 

психології, вони становлять єдність, але не тотожність і мислення, як таке, ще не 

вичерпує всіх проявів розуму, бо ці прояви визначаються єдністю всієї 

багатоманітності пізнавальних здібностей людини. Схожою є також ідея стосовно 

знань, які людина отримує від чуттєвого досвіду щодо їх значення для розумового 

розвитку. «Багатство, різноманітність, повнота чуттєвого досвіду в їх зв’язку з 

мисленням, –  пише О. М. Раєвський, – творчою фантазією, увагою, пам’яттю і т. 

п. є одночасно і необхідною основою розуму і його проявом. Тільки на основі 

розвинутого, свідомого, всебічного і різноманітного сприймання дійсності, цього 

єдиного джерела знань про речі, може розвиватись розум як пізнавальна здібність 
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людини. З другої сторони, чим більше розвинений розум, тим глибшим і 

повнішим стає сприймання» [422, с. 6]. З цього слідує, що розумна людина не 

тільки просто дивиться на світ речей і явищ, що її оточує, але і бачить в ньому те, 

що потрібно і можна побачити: «чуючи звуки, вона не просто їх чує, але вміє 

почути в них справді цінне і важливе, вміє почути істотне» [422, с. 6]. Ця 

своєрідність розуму уможливлюється тільки як прояв єдності сприймання і 

відчуття з іншими пізнавальним процесами і, насамперед, зазначає вчений, з 

пам’яттю і мисленням. 

На важливості процесу пам’яті зауважували представники київської школи 

філософської психології, вважаючи її умовою психічного розвитку людини. Для       

О. М. Раєвського відмінна пам’ять визнається найнеобхіднішою умовою розуму, 

адже жодний чуттєвий досвід, жодна різноманітність найбільш важливих і 

глибоких життєвих вражень, не будуть нічого варті, якщо вони не будуть 

закріплені в пам’яті, не зможуть бути в потрібний момент точно відтворені. З 

одного боку, зауважує послідовник, пам’ять є необхідною передумовою розвитку, 

з іншого – вона є його проявом. Проте це значення пам’яті, стверджує вчений, як 

умови і як прояву розуму визначається взаємозв’язком пам’яті з іншими 

психічними процесами і, насамперед, мисленням. Лише свідомо запам’ятоване, 

обмірковане, логічно засвоєне, стверджує О. М. Раєвський, становить справжнє 

багатство  і силу пам’яті. І розум виявляється не в тім, щоб пам’ятати і бути в 

змозі відтворити все те без перебору, що трапилось в житті, а в тім, щоб 

пам’ятати, зберігати і відтворювати істотне, використовуючи його для розвитку 

знання, для розв’язання завдань.  

Без розвиненої уяви психічний розвиток визнається представниками київської 

школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. неможливим. Такої думки 

притримується і О. М. Раєвський стверджуючи, що з розвитком уяви людина має 

можливість не лише відображати у своїй свідомості об’єктивну дійсність, 

створюючи образи уявлення, поняття про неї в такому вигляді в якому вона є 

тепер, але й уявляти її в перетвореному вигляді, такою, якою б вона могла бути, 

або якою її хотілося б бачити або мати. В уяві, зазначає послідовник, людина 
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створює нові образи, уявлення і змінює попередні. Навчаючись на практиці 

змінювати дійсність, людина навчається уявляти цю дійсність перетворюваною, 

навчається вільно розпоряджатися образами, уявленнями, думками про цю 

дійсність і, видозмінюючи їх, дістає змогу будувати життя у відповідності з тим 

новим, що внесла вона сама в свої образи, уявлення, думки. Співзвучною з 

поглядами представників видається  думка О. М. Раєвського про те, що уява 

вносить особливий момент творчості, момент творення нового. 

Вчений продовжує ідеї фундаторів київської школи філософської психології 

стосовно взаємозв’язку мислення, пам’яті і уяви з почуттям. Пізнавальна 

діяльність, переконаний О. М. Раєвський, неможлива без активних дій людини. 

Вона виникає і розвивається в практичній діяльності. Спонукальною силою у 

цьому процесі  вченим визнається потреба людини, яка пов’язана з її інтересами, 

бажаннями, почуттями і прагненнями. Пізнавальна діяльність завжди 

вмотивована, має безпосередній зв’язок з емоційно-вольовим життям особистості. 

Саме тому, констатує вчений, пам’ять, уява і мислення у своєму розвитку 

проникнуті емоційно-вольовими компонентами. 

Для О. М. Раєвського мислення найтіснішим чином пов’язане з почуттями і 

волею. Процес мислення з початку і до кінця проникнутий емоційно-вольовими 

мотивами. «Інтерес, здивування, обурення, –  пише вчений, –  це почуття, з якими 

зв’язаний самий початок думки» [422, c. 7]. Єдність думки і афекту, зазначає                

О. М. Раєвський, робить мислення напруженим, пристрасним; думка, підсилена 

почуттям, глибше проникає в свій предмет, ніж просто «об’єктивна» думка. 

Показником психічного розвитку фундаторами київської школи філософської 

психології визнавався також і рівень розвитку волі та вміння керувати процесом 

уваги. Послідовник цього положення О. М. Раєвський пише: «Не меншу роль в 

мисленні, як і в інших пізнавальних процесах відіграє воля. Значення волі, 

насамперед, виявляється в увазі, яка є однією з основних умов здійснення 

кожного з цих процесів. Кожний із них, щоб бути усвідомленим, вимагає певної 

міри уваги, і чим більше зосередженість, стійкість, тривалість уваги, тим на 

вищому рівні може проходити всякий пізнавальний процес, тим розвиненіша 
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увага потрібна для його здійснення» [422, с. 8]. Так само, як у поглядах 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. у 

О. М. Раєвського функція волі в пізнавальних процесах виявляється в свідомому 

регулюванні і скеровувані цих процесів. Не випадкове помічання того, що є перед 

людиною, а цілеспрямована виборча спостережливість визначена вченим як 

основа сприймання світу людиною. Пам’ять людини виявляється не тільки як 

просте запам’ятовування і пригадування всього, що переживається людиною, а як 

цілеспрямоване свідоме запам’ятовування і пригадування того, що потрібно, і 

тоді, коли потрібно. В цьому, констатує вчений,  полягає характерна особливість 

людської пам’яті. «І не випадково зміна думок та перебіг їх, – пише                        

О. М. Раєвський, – що свідомо скеровується і регулюється, становить сутність 

мислення. Недаремно говорять, що геніальне мислення і геніальна воля – одне й 

те саме. Цей зв’язок мислення з волею виявляється в залежності мислення від дії, 

вчинків людини, від того, як вона проводить в життя все те, що нею пізнане, тобто 

як вона своєю практикою перевіряє своє мислення» [422, с. 8]. Отже, розум 

людини, згідно ідеям вченого, являє в своїх властивостях і особливостях єдність 

пізнавальних процесів в їх взаємопроникненні, а також у взаємозв’язку цих 

функцій з іншими властивостями особистості і особливо з її емоційною і 

вольовою сферою. 

Вчений зазначає, що розум людини є своєрідний прояв психічної свідомої 

діяльності людської особистості  у всій повноті її властивостей. Розум людини 

завжди даний в певній визначеній формі діяльності, скерований на здійснення 

певних життєвих цілей. Поза діяльністю, поза практикою розуму не існує і не 

може існувати. Так само і розвиток людської психіки, вважає О. М. Раєвський, 

здійснюється на основі діяльності і тільки через діяльність. Розумова діяльність, 

як і розвиток психіки в цілому залежить від діяльності мозку, від його стану і 

анатомо фізіологічних особливостей. Розум і мозок розвивають один одне. 

Наслідує О. М. Раєвській ідею представників київської школи філософської 

психології щодо  ролі творчості у розвитку психіки та  проявів психічного.  Серед 

загальних властивостей розуму як якості психіки, зазначає вчений, «велику роль 
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відіграє його творча сила, проникливість» [422, с. 9]. Для О. М. Раєвського 

творчість виявляється в здатності вловлювати всі багатоманітні зв’язки 

взаємовідносин і взаємопереходу речей, явищ. Вбачати спільне, зв’язок, 

закономірність у відмінному, окремому і навпаки, бачити своєрідне відмінне в 

спільному, закономірному. О. М. Раєвський стверджує, що творчість у розумі 

проявляється у вмінні підніматися до найвищих ступенів абстракції і від неї до 

найбільшої конкретизації. «В цьому саме і виявляється, –  пише вчений, –  сила 

узагальнення, широчінь розумового світогляду і оригінальність думки. 

Відмінність зв’язків і відносин, які помічає творчий розум полягає в їх 

незвичайності. Це не ті зв’язки і співвідношення, що постійно зустрічаються нам  

на практиці і через це – давно відомі, відкриті. Це зв’язки, які здебільшого в 

досвіді або в людському спілкуванні не зразу можна виділити, помітити. Дана 

особливість розуму виявляється і в розумному поетичному порівнянні 

письменника і в оригінальному узагальнені вченого, і в розумі винахідника» [422, 

с. 9]. 

Для О. М. Раєвського провідну роль у розвитку розуму відіграє освіта і 

виховання. Перший і головний чинник розвитку розуму, стверджує вчений, 

полягає у збагаченні пам’яті знанням всієї культури, створеною людством, а у 

старшому віці значення має самоосвіта, праця людиною над собою, над 

культурою і вдосконаленням свого інтелекту. Загалом, психічний розвиток 

визнається послідовником узалежненим від розвитку здібностей уяви, пам’яті, 

уваги, емоцій, волі, сприймання, спостереження, міркування і вмінні робити 

висновки. Унаслідується О. М. Раєвським також положення, на яке спираються 

представники київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., а 

саме – важливості вивчення історії розвитку наук і історії філософії для 

психолога. 

Послідовником психологічних поглядів на розвиток людської психіки              

О. М. Раєвського був його аспірант Г. С. Костюк (1899–1982). Навчаючись в 

аспірантурі під керівництвом О. М. Раєвського у 1929 році захистив кандидатську 
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дисертацію на тему «Індивідуальні відмінності в інтелектуальному розвитку 

дітей». 

Не втрачає на сьогодні значення для української психології науковий спадок 

Г. С. Костюка. Свої наукові праці вчений присвячував найбільш актуальним 

проблемам загальної, вікової та педагогічної психології. Значний внесок вченим 

було здійснено у розробку теоретико-методологічних засад досліджень 

психічного розвитку людини, зокрема у розв’язанні таких актуальних проблем 

психології, як онтогенез людської психіки, роль спадковості, середовища і 

виховання у психічному розвитку дитини, а також у вирішенні окремих питань, 

що стосуються взаємозв’язку сприймання і мислення, сутності процесу 

розуміння, формування у дітей-дошкільників поняття про число, природу і 

розвиток здібностей, шляхів забезпечення розвиваючого і виховуючого навчання, 

психології програмованого навчання, формування особистості та чимало інших. 

До характерних рис розвитку людської психіки Г. С. Костюк відносить 

кількісні та якісні зміни людської істоти. Онтогенез людини вчений розуміє як 

цілісний процес, що виражається в різних, але пов’язаних між собою формах. «Це 

– становлення людини як організму, – пише Г. С. Костюк, – як свідомої суспільної 

істоти і як особистості. Є спільне в основних формах онтогенезу (морфологічній, 

фізіологічній, психічній і соціальній), і водночас, кожна з них має свої специфічні 

особливості» [213, с. 70].  

Для Г. С. Костюка розвиток, по-перше, являє собою зміни живої людської 

системи, зміни не випадкові, а необхідні і послідовні, що пов’язані з певними 

етапами її життєвого шляху і прогресивні, тобто такі, що характеризують її рух 

від нижчих до вищих рівнів життєдіяльності, її структурне й функціональне 

вдосконалення. По-друге, розвиток відбувається безперервно, що виявляється у 

кількісних змінах людської істоти, тобто збільшенні одних і зменшенні інших її 

ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). Але, зазначає вчений, розвиток  

не зводиться до кількісних змін, до зростання того, що вже є, а включає «перерви 

безперервності», тобто якісні зміни [213; 337]. Кількісні зміни, зауважує               

Г. С. Костюк, зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, 
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які утворюються в ході самого розвитку, і зникнення старих. І, по-третє, розвиток 

є там, де народжується щось нове і водночас відживає старе. 

У фізичному зростанні організму, збільшенні розмірів його окремих органів, 

ваги тіла, м’язової сили, швидкості рухів і т. п. виявляються кількісні зміни. 

Поділяючи думку представників київської школи філософської психології кінця 

ХІХ – поч. ХХ ст. Г. С. Костюк стверджує, фізичний розвиток не позбавлений і 

якісних змін. Зокрема, особливо помітні ці зміни, коли організм людини за 

короткий час перетворюється з зародкової клітини на людську істоту. Після 

народження також відбуваються якісні зміни у будові організму, функціонуванні 

систем, що свідчить про його розвиток. 

На думку вченого, виявити якісні зміни можливо в особливостях 

функціонування нервової системи. Спочатку її регуляційні функції здійснюються 

безумовно-рефлекторними зв’язками, далі в її роботу включаються умовно-

рефлекторні зв’язки, змінюється основа, на якій вони утворюються, тобто, 

спочатку на базі безумовних рефлексів, потім на основі раніше утворених 

умовних рефлексів, на основі слів людської мови та ін. Також, з віком, 

змінюються співвідношення першої і другої сигнальних систем у вищій нервовій 

діяльності дитини. У психічному розвитку кількісні зміни, стверджує                      

Г. С. Костюк, виявляються у збільшені з віком кількості утворюваних навичок, 

асоціацій, у зростанні кола уявлень, знань про навколишній світ, пасивного і 

активного словника дитини, об’єму її уваги, сприймання, пам’яті, швидкості 

реакцій та розв’язання різних задач тощо. Григорій Силович наполягає на 

важливості вивчення кількісних змін для науки і для практики. «Вікова 

психологія  розробляє різні способи такого вивчення, –  пише вчений, –  зокрема 

вимірювання росту різних функцій і властивостей, статистичного опрацювання 

результатів вимірювання, графічного опису тенденцій, що виявляються в них» 

[213, с. 70]. 

Співзвучною з ідеєю представників київської школи філософської психології 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст. є ідея Г. С. Костюка стосовно нерівномірного розвитку 

психічних функцій. В розвитку чергуються фази прискорення й уповільнення, 
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подібні до тих, що спостерігаються у фізичному розвитку. При цьому фази 

уповільнення, зазначає Г. С. Костюк, не означають застій, зупинки росту, «вони, 

швидше, є нагромадженням сил, яке веде до дальшого його прискорення. 

Зростання іде ніби хвилями, «хвильовий» його характер констатовано у розвитку 

психомоторики, мовлення, інтелектуальної поведінки…» [213, с. 71]. Проте 

вимірювання психічного розвитку людини визнається Г. С. Костюком  достатньо 

складним питанням, адже розумові досягнення, на відміну від фізичних, не можна 

визначити одним і тим же набором завдань у різні вікові періоди. Тому для 

вимірювання розумових досягнень, зауважує послідовник представників київської 

школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. необхідно виходити з 

якісної їх характеристики на кожному віковому етапі, відповідно до нього 

визначати зміст завдань, а потім якісно і кількісно описувати результати. Не менш 

важливим у цьому процесі вченим зазначена залежність результатів від ставлення 

дітей до виконання завдань, і, тому, опис кількісних змін у психічному розвитку 

доцільно поєднувати з якісною їх характеристикою. 

Протягом усіх етапів онтогенезу людської психіки відбуваються якісні зміни. 

Якісних змін зазнають як окремі психічні процеси, так і психіка у цілому.                  

Г. С. Костюк наводить наступний приклад: «У ході взаємодії дитини з 

навколишнім суспільством і природним середовищем природжені дифузні прояви 

її активності перетворюються на дії, регульовані образами об’єктів, що їх 

викликають, а ці дії ведуть далі до збагачення чуттєвого пізнання світу. Спочатку 

сприймання об’єктів  є складовим моментом актів спілкування дитини з 

дорослими, які її доглядають, хапальних й інших дій, а далі воно стає особливою 

перцептивною дією, спрямованою на розглядання об’єктів, обстеження їх, 

виділення характерних ознак і утворення цілісних їхніх образів. У міру набування 

дитиною досвіду з дій складаються різні види її предметної діяльності (гра, 

виконання доручень дорослих, учіння тощо), яка спричиняє дальший розвиток 

психічних процесів. Цей взаємозв’язок психіки і діяльності стає джерелом 

прогресивних їх змін» [213, с. 72]. 
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Співзвучною з представниками видається також думка Г. С. Костюка про 

значення психічного процесу пам’яті у психічному розвитку людини. Якісні зміни 

виявляються в процесах запам’ятовування і відтворення, які згідно вченому є 

важливою внутрішньою умовою психічного розвитку. Спочатку процес 

запам’ятовування і пригадування у дитини носить мимовільний характер, потім ці 

процеси починають відбуватись довільно, вони стають особливим діями 

(мнемічними, репродуктивними), виробляються різні способи їх здійснення [212]. 

Виникає здатність не тільки відтворювати образи раніше сприйманих об’єктів, а й 

перетворювати їх, утворювати уявлення про такі ситуації, яких не було в 

попередньому досвіді дитини. «Якщо спочатку цей процес ніби «вплітається» 

безпосередньо в дії дитини, –  пише вчений, –  наприклад ігрові, то далі він 

починає їх випереджати, набуває відносної самостійності, включається у 

проектування цілей дій, їхніх сюжетів» [213, с. 72]. Наприкінці цієї фази розвитку, 

стверджує Г. С. Костюк, зароджується мислення у наочно-дійовій формі, тобто 

дитина починає мислити, сприймаючи предмети і маніпулюючи ними. За 

допомогою мовлення, яке засвоюється дитиною, мислення стає наочно-образним, 

перетворюється на розумову дію, здійснювану спочатку в голос, а потім і «про 

себе». Відбуваються переходи до конкретного понятійного мислення, до 

абстрактних його форм із характерними для них системами взаємно пов’язаних, 

узагальнених і оборотних операцій. Мовлення також зазнає якісних змін як засіб 

спілкування з іншими людьми, та як знаряддя пізнавальної діяльності [210]. 

Г. С. Костюк цілковито погоджується з думкою представників київської 

школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. щодо вродженості таких 

емоцій як задоволення, страх, гнів та їх пов’язаність з органічними потребами у 

теплі, їжі, захисті, русі. З розширенням кола об’єктів виникають нові види емоцій 

і почуттів, пов’язаних із становленням вторинних, специфічно людських потреб. 

До останніх Григорій Силович відносить потреби у пізнанні навколишнього світу, 

у спілкуванні з іншими людьми, у навчанні, у праці, творчій діяльності, які стають 

важливими мотивами цілеспрямованої діяльності. Віднаходить у Г. С. Костюка 

своє продовження думка представників київської школи філософської психології 
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кінця ХІХ – поч. ХХ ст. щодо наявності провідної діяльності на кожному 

віковому етапі згідно якої здійснюється розвиток людської психіки.  

Наслідується послідовником й ідея, щодо розвитку психіки від нижчих до 

вищих структур психічного життя. Г. С. Костюк стверджує, що психіка 

формується як дедалі більш ускладнювана і структурно організована динамічна 

система. Нові якості, що виникають у психічному розвитку, вважає вчений, 

являють собою складні структури, і зауважує, що структурний характер має 

змістовний бік цього процесу (системи уявлень, понять про об’єктивну дійсність, 

що утворюються у людини), операційний бік (системи дій, операцій, якими 

знання здобуваються й застосовуються у подальшій діяльності), мотиваційний бік 

(комплекси потреб, інтересів та інших спонукань до дій) і психічна діяльність у 

цілому [213]. 

Для Г. С. Костюка визнання прогресивної спрямованості онтогенезу людської 

психіки як переходів від менш до більш досконалих її форм не означає, що він іде 

прямолінійно. У ньому спостерігається повернення до пройдених етапів, 

повторення на новій основі раніше пережитих взаємовідносин людини із 

суспільним середовищем, тобто онтогенез іде не по прямій, а по спіралі. 

«Наприклад, загострене прагнення до самостійності, – пише вчений, – що 

виявляється наприкінці раннього віку в неслухняності, упертості, норовливості, 

конфліктах з дорослими, повторюється у семеричних дітей і у підлітковому віці, 

хоч і набуває нового змісту і нових форм залежно від умов життя дітей та їх 

індивідуальних особливостей» [213, с. 75]. 

Хід психічного розвитку, зауважували представники київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. залежить від індивідуальних 

особливостей людини. Продовжуючи цю ідею Г. С. Костюк зазначає, що у 

процесі психічного розвитку та його результатах існують типологічні й 

індивідуальні відмінності. Виявляються вони у функціональних особливостях 

нервової системи, у розумових, емоційних, моральних, вольових якостях, у 

потребах, інтересах, здібностях і характерологічних рисах. Саме у процесі 

розвитку, переконаний Г. С. Костюк, складається неповторна індивідуальна 
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своєрідність особистості [212]. Ідеал всебічно розвиненої особистості вчений 

вбачає так само, як і представники київської школи філософської психології кінця 

ХІХ – поч. ХХ ст. у високій освіченості, науковому світорозумінні, любові до 

знань, умінні їх набувати й застосовувати на практиці, закоханості у працю, 

творчому ставленні до неї, майстерності і самодисципліні в роботі, твердих 

моральних переконаннях, вимогливості до себе і до інших людей, гуманності, 

чуйності, відданості своїй Батьківщині. Всебічно розвиненій особистості властиве 

й естетичне ставлення до дійсності, цінування краси в природі, у мистецтві й 

побуті, в особистому житті й відносинах людей. Знання умов і законів психічного 

розвитку повинно допомагати успішному керуванню становленням цих якостей. 

За Г. С. Костюком психічний розвиток людської психіки є процесом 

обумовленим. Для правильного розуміння цього процесу, вважає Г. С. Костюк, 

необхідно розглядати його в єдності з історією життя людей. Історія попереднього 

розвитку людського життя впливає на його онтогенез двома шляхами: 

біологічним і соціальним. «Людський індивід, – пише вчений, – розвивається як 

біологічна істота, як представник людського роду живих істот і водночас як член 

людського суспільства» [213, с. 76]. Як і представники Григорій Силович в 

жодному разі не протиставляє умови біологічні соціальним. 

Знаходить своє продовження у Г. С. Костюка й ідея представників київської 

школи філософської психології щодо наявності певних передумов для психічного 

розвитку у людини вже від народження, і насамперед, це задатки і природні 

потенції. Наслідує вчений ідею представників київської школи філософської 

психології зазначаючи, що не можна прямолінійно співвідносити відмінності в 

здібностях і характерологічних рисах людей з їхніми природніми задатками. «Ці 

відмінності, – пише Г. С. Костюк, – результат індивідуальної історії розвитку, 

зумовлюваної не тільки природними даними, а й суспільними обставинами і 

діяльністю самої дитини. Залежно від останніх природні дані знаходять різні 

напрями і ступені своєї реалізації. Щоб стати, наприклад, видатним художником 

або композитором, потрібні не тільки природні дані, а й певні умови суспільного 

життя» [213, с. 79]. 
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Г. С. Костюк не сумнівається у тому, що спадковість відіграє свою роль в 

індивідуальних відмінностях задатків. Вони позначаються на динаміці 

вироблення нових мозкових механізмів, створюють більш чи менш сприятливі 

умови для успішного засвоєння людського досвіду, оволодіння суспільними 

цінностями в певних галузях і тим самим для формування здібностей та інших 

психічних властивостей особистості. Але задатки, як зазначено вченим, самі не 

визначають змісту і структури цих властивостей. 

Суспільна система в якій народжується дитина, стверджує Г. С. Костюк, 

впливає на розвиток своєрідними, історично виробленими шляхами. Такої думки 

цілковито притримувались і представники київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Зумовлені її історією духовні надбання 

попередніх поколінь передаються новому поколінні не через хромосомний апарат, 

зауважує вчений, а через спілкування дітей із старшим поколінням. «Вони 

втілюються, – пише вчений,  – в знаряддях праці, в мові, витворах науки, техніки 

й мистецтва, у звичаях, нормах, суспільної поведінки. Молодше покоління 

ступінчасто оволодіває цими матеріальними й духовними цінностями, 

здійснюючи відповідну їм пізнавальну і практичну діяльність» [213, с. 81]. 

Середовище, в якому розвивається дитина, включає передусім природні умови 

її життя, що є джерелами речовин, потрібних організму, об’єктами її пізнавальної 

діяльності. Але природні умови від самого народження дитини, констатує             

Г. С. Костюк, опосередковуються ставленням до неї людей (батьків, близьких, 

вихователів). «Середовище дитини  – це не тільки предмети та явища природи, а 

передусім люди, їхні взаємини, створені ними речі, знаряддя діяльності, мовні 

засоби, духовні цінності» [213, с. 82]. Проте впливає на дитину не все, що її 

оточує, а тільки ті зовнішні умови, з якими вона вступає в активний зв’язок. З 

розвитком дитини змінюються конкретні умови її життя, стає доступним те, що 

раніше не було таким. Середовище дитини не тільки розширюється 

територіально, а й збагачується своїм змістом. Спочатку середовищем для дитини 

є сім’я, близькі люди, вихователі, діти. Згодом школа, колектив педагогів, шкільні 

й позашкільні групи, широке суспільне оточення. Проте, зауважує Г. С. Костюк, у 
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системі засобів, якими суспільство впливає на розвиток психіки людини, 

вирішальна роль належить вихованню й навчанню. Саме навчання переконаний 

вчений, робить важливий внесок у формуванні наукового світогляду учнів, 

свідомості і самосвідомості, ідейних переконань, моральних якостей, зокрема, 

працьовитості, дисциплінованості, відповідальності за виконання суспільно 

важливих завдань. Нарешті, від навчання, його змісту, форм і методів залежать 

темпи переходу людини від нижчих до вищих ступенів розумового розвитку. 

Ефективність навчальної діяльності зумовлюється, переконаний Г. С. Костюк, й 

індивідуальними особливостями учнів у готовності учитися [213]. 

Виховання, як провідна умова психічного розвитку дитини згідно                      

Г. С. Костюку, вважається успішним лише вразі пробудження у вихованців 

прагнення до самовиховання і керує його реалізацією. «Це прагнення 

зумовлюється суспільними обставинами і є похідним від виховання, – пише 

вчений, – але стає важливим фактором його ефективності. Прагнення до 

самовиховання породжується ідеалами і життєвими цілями, що виникають у 

підростаючої особистості, її самооцінкою своїх якостей, досягнень і недоліків і 

виявляється в діях, спрямованих на самовдосконалення за допомогою учіння, 

праці, спортивних вправ та інших видів діяльності» [213, с. 87]. Виховання по-

різному керує розвитком особистості, зауважує Г. С. Костюк,  залежно від того, як 

вихователі охоплюють своїм контролем усю систему різноманітних факторів, що 

включаються в цей процес, як навчають вихованців і організовують їхнє життя, 

«поєднують зростаючі вимоги з повагою до вихованців» [231, с. 88]. Особлива, й 

навіть найважливіша умова на яку необхідно зважати, зазначає Г. С. Костюк, 

полягає у тім, що виховання не повинно зводитись до зовнішніх впливів (наказів, 

заборон тощо) та ігнорувати внутрішні зміни у думках, почуттях, потребах і 

прагненнях вихованців, адже в такому разі воно зазнає невдач. 

Для Г. С. Костюка можливості виховання є дуже великим, але не безмежними. 

По-перше, виховання залежить від рівня розвитку суспільства, наявних у ньому 

суспільних відносин, від його матеріальних і духовних багатств. По-друге, 

зазначає вчений, від вікових та індивідуальних особливостей вихованців. 
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«Виховання бере участь у вікових переходах вихованців від нижчих до вищих 

рівнів їх розвитку, – пише вчений, – який залежить і від дозрівання організму, 

його мозкових структур. Вплив виховання на психічний розвиток дітей і молоді 

опосередковується індивідуально-типологічними особливостями їх нервової 

системи» [231, c. 88]. Ця думка вченого свідчить про важливість враховувати при 

вихованні індивідуальні особливості дитини з метою індивідуалізації й 

диференціації виховного процесу, адже ефективність в такому разі значно 

підвищується. Цілковито погоджується Г. С. Костюк також з твердженням 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

щодо невіддільності любові і виховання.   

 

5.2. Наступність уявлень про розвиток психіки людини в українській 

психології 

 

Розвиток психологічної науки в Україні на протязі ХХ ст. відбувався не без 

врахування ідей про психічне і розвиток людської психіки, що містились у працях 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. У 

положеннях вітчизняної загальної психології [58; 149; 363; 411; 559], як і в ідеях 

представників відчуття та сприймання визнаються початковими ланками 

пізнавального процесу, а їх розвиток відбувається поетапно та залежить від 

власної активності та кількості вражень, які надходять з оточуючого середовища.  

Вагомого значення як сьогодні, так і століття тому надавалось впливу емоцій 

на розвиток людини взагалі.  Представники вважали, що вивчення внутрішнього 

світу дитини, особливості переживань, емоційні реакції допоможуть краще 

зрозуміти психологію дорослої людини, яка самостійно діє і мислить, на відміну 

від дитини. Ця ідея не втратила своєї актуальності і на сьогодні, адже якщо 

людина вміє розбиратися у своєму психічному світі, їй значно легше розв’язувати 

складні життєві проблеми, вступати в спілкування з іншими людьми, добиватися 

їхньої допомоги й уваги. Розібратися в собі – це передусім розібратися у своїх 

переживаннях, визначити, що хвилює, а що – залишає байдужим. Кожна людина 
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живе у своєму емоційному просторі, в якому будуються всі її взаємозв’язки з 

навколишнім світом, що відбивається на всіх проявах психічного, зумовлюючи їх 

неповторність. У переживаннях індивідуалізується психічний світ людини [58; 

367; 411; 459; 506]. Співзвучною видається й думка про те, що психіка людини 

проходить визначені етапи розвитку, наповнюється змістом, і саме це виражається 

в зміні почуттів та емоцій. Будь-яке почуття найтіснішим чином пов’язане з 

внутрішнім світом людини, з її «Я». Психічна диференціація та збагачення 

почуттів, а особливо останнє для представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. є дуже важливим моментом для психічного 

розвитку людини. 

У вітчизняній психологічній думці зауважується на важливості вираження 

почуттів для психічного здоров’я людини. Така ідея має місце у працях 

представників у яких зазначено, що для розвитку емоційного життя дитини 

вагоме значення надається свободі вираження почуттів; для нормального 

розвитку почуттів дитини надзвичайне значення має те, чи вільно висловлює 

дитина свої почуття, або ж їх приховує. Співзвучною видається й ідея щодо 

впливу переживань почуттів на формування самооцінки та спрямованість 

особистості, зокрема, переживаючи почуття до самої себе, дитина може їх 

проявляти у двох формах: усвідомлення своєї сили та усвідомлення своєї 

слабкості. Вплив почуттів впевненості та невпевненості відіграють вагоме 

значення у творенні характеру дитини, адже ці почуття скеровують розвиток 

психіки, формують найважливіший і значний матеріал, з якого будується 

характер. Тут закладається основний фонд запитів і схильностей людини, 

визначається напрямок у розвитку особистості. Представники київської школи 

філософської психології рекомендують батькам і педагогам зважати на сферу 

почуттів у дитини, адже нерозуміння того, що саме переживає дитина та що це 

для неї означає, завдає шкоди психічному розвитку. 

Не позбавлена актуальності у вітчизняній психології й думка представників 

щодо показників розвитку людської психіки. До показників психічного розвитку 

представники київської школи філософської психології відносили стан пам’яті, 
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розвиненість уваги, уявлення, а особливо уяви та силу волі, роботу мисленнєвих 

операцій, розвиток мови і мовлення, творчі здібності. Показниками розвитку 

вищих проявів психічного слугували рівень розвиненості моральної та 

інтелектуальної сфери людини.  

Не втратили актуальності ідеї представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема І. О. Сікорського і                                 

В. В. Зеньковського щодо періодизації вікових періодів у вітчизняній 

психологічній думці [72; 224; 251; 407; 408; 456; 470; 520].  

Узагальнення теоретичних основ представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. щодо особливостей розуміння психічного 

розвитку в онтогенезі, їх співставлення, порівняння з положеннями, що 

представлені в українській віковій психології дозволило представити у 

загальному вигляді наступні схожі розмірковування з приводу означеної 

проблематики. Зокрема, основним показником динаміки психічного розвитку, як 

у представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ 

століття так і в сучасників зазначається оволодіння досвідом. Людина 

народжується і живе у людському оточені, в світі предметів, створених людиною, 

в яких зафіксований досвід суспільної практики людства. Досвід цей дитина 

застає вже готовим і одразу з моменту народження вступає в дію з ним. Розвиток 

дитини і є процес оволодіння цим досвідом, як онтогенетичне, тобто 

індивідуальне. Розвиток людини виявляється у закономірних послідовних змінах 

в різноманітних людських системах життя (морфологічній, фізіологічній, 

психічній, соціальній), що виявляються в їх кількісних, якісних і структурних 

перетвореннях, у русі від нижчих до вищих рівнів, від простішого до 

складнішого. Кількісні і якісні зміни людського індивіда, збільшення одних і 

зменшення інших ознак не зводяться до механічного додавання чи зменшення їх, 

а являють собою виникнення нових якісних утворень, народження нового та 

відмирання старого. 

Так, кількісні зміни у фізичному зростанні організму, збільшення об’єму 

мозку, м’язевої сили, ваги тіла, швидкості і точності рухів приводять до якісних 
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змін у функціонуванні нервової, ендокринної, м’язевої систем тощо. Зокрема, 

якісні зміни, які відбуваються в нервовій системі, проявляються у переході від 

безумовно-рефлекторної регуляції до умовно-рефлекторної, що виробляється не 

лише на основі вроджених безумовно-рефлекторних реакцій, а й на вироблених за 

життя умовних рефлексах. Вони є наслідком реальних зустрічей дитини з 

навколишнім світом речей, предметів і регульованих її нервовою системою. 

У власне психічному розвитку кількісні зміни у зростанні з віком умінь, 

навичок, знань, кола уявлень, мовного словника, швидкості реакцій, обсягу уваги 

тощо приводять до якісної перебудови психічного досвіду дитини, удосконалення 

структури психіки. Якісні зміни відбуваються протягом усіх етапів онтогенезу 

людської психіки як в окремих її психічних процесах, так і в психіці в цілому. 

У процесі взаємодії дитини з оточуючим середовищем дифузні прояви її 

природженої активності у вигляді хапальних, імпульсивних та інших 

мимовільних рухів, що регулюються образами сприйманих об’єктів, 

перетворюються у спеціальні перцептиві дії – сприймання предмета як цілого, 

виділення окремих його частин, предметних ситуацій. На основі такого 

сприймання формуються різні види предметної діяльності – гра, учіння, 

виконання елементарних доручень. 

Якісні зміни відбуваються в процесі пам’яті,  в мовній діяльності дитини. Так, 

запам’ятовування і відтворення, що є важливою умовою психічного розвитку, 

маючи спочатку мимовільну форму вияву, поступово з віком стають особливими 

довільними діями, які реалізуються своєрідними способами їх здійснення. Як і 

сприймання, запам’ятовування і відтворення спочатку невіддільні від 

безпосередніх дій дитини в різних видах діяльності. З часом вони немов би 

випереджають ігрові дії, починають виконувати функцію планування, 

проектування і перетворення, стають відносно самостійними, довільно 

регульованими актами. 

Знаходять втілення й ідеї попередників, котрі стосуються особливостей 

розвитку мислення і мовлення. Зміни в розвитку мислення невіддільні від 

опанування мовленням. Зароджується мислення ще до оволодіння мовою в 
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наочно-дійовій (дитина мислить, маніпулюючи предметами) формах. З розвитком 

мовлення мислення набуває якісно нових форм – планування і регуляції дій, 

здійснюваних спочатку вголос, а потім у плані внутрішнього мовлення, мовлення 

«для себе». Якісні зміни, яких зазнає мовлення, як засіб спілкування (збагачення 

словника, оволодіння і адекватне вживання граматичних категорій, частин мови і 

синтаксичних особливостей), позначаються на розвитку нового виду мислення, а 

саме словесно-логічного (понятійного) з абстрактними його формами, для яких 

характерними є використання понять, суджень і умовиводів, узагальнень і 

взаємозвортних (обернених) операцій. Такі ж прогресивні зміни відбуваються і в 

емоціонально-вольовій сфері дитини – стримування почуттів, наполегливість, 

ініціативність та ін. 

На появу, характер якісних змін у психічному розвитку дитини впливають 

різні види діяльності, в які вона включається. У різних видах діяльності 

складаються індивідуальні психічні властивості – розумові, емоційні, вольові, 

моральні якості, свідомість і самосвідомість. Відбувається об’єднання цих 

психічних процесів, психічних властивостей в певну систему. Підростаючий 

людський індивід стає особистістю, здатною усвідомлювати і відображати 

навколишній світ, виділяти себе з оточуючого середовища, виходити за межі 

теперішнього, відходити від минулого, проектувати майбутнє, ставити цілі і 

передбачати способи їх досягнення. 

Розвиток свідомості, як основної сторони особистості, позначається на 

формуванні її переконань, наукового світорозуміння, її світогляду, які забезпечать 

її моральну стійкість, ціннісну орієнтацію, уміння вибирати правильну лінію своєї 

поведінки. 

 Нові якості, що виникають у психічному розвитку людини, являють собою 

складну динамічну структурну організацію. Структурність виявляється в 

змістовній (системи уявлень і понять про реальну дійсність, що склалася у 

особистості), в операційній (система дій та операцій, якими знання здобуваються і 

застосовуються в діяльності) та мотиваційній (комплекси потреб, інтересів, 

перспектив) сторонах психічного розвитку людини. 
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Утворюються нові структури психічного досвіду не шляхом простого 

нагромадження окремих елементів (процесів, властивостей, операцій  та ін.), а 

шляхом нової інтеграції (об’єднання) виділених окремих функцій та 

диференційованих уже наявних структур. Цей процес іде, таким чином, не від 

елементів до цілого, а від структурно нижчої організації психіки до вищої. 

Генетично пізніші структури виникають з попередніх, раніше утворених, і 

включають їх у себе в змінюваному вигляді. Не на чистому місті, а на основі 

попередньої, яка є в індивіда, виникає нова психічна структура (перша структура 

виникла на основі безумовно-рефлекторної системи роботи мозку), або яку він 

засвоює із суспільного оточення. Доказом того, що генетично старіші структури 

не зникають, є можливість повертатися до них, використовувати повторно в 

розумовій практиці, наприклад, вдаватися до елементів наочно-образного 

мислення при розв’язанні певних задач при досить високому рівні розвитку у 

індивіда абстрактного мислення. 

Психічний розвиток в онтогенезі не означає, що розвиток іде прямолінійно. За 

уявленнями представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – 

поч. ХХ ст. та ідеями, що представлені у вітчизняній віковій психології, в ньому 

спостерігаються немов би повернення до попередніх етапів, своєрідне 

повторення, але вже на вищому рівні, на основі нових надбань, здобутих у 

взаємодії людини із суспільним середовищем. Це знаходить своє підтвердження 

на прикладі із практики психічного розвитку дітей різного віку. Наприклад, 

прагнення до самостійності, що виявляється у дітей раннього віку в 

неслухняності, впертості, повторюється у дітей семилітнього віку і у підлітків, але 

мають інший зміст, іншу форму і залежать від індивідуальних їх особливостей та 

умов життя і виховання. 

Характеризуючи психічний розвиток особистості слід відзначити спільність 

наступних ідей: всі люди проходять одні й ті ж стадії (ступені) психічного 

розвитку, але проходять їх по різному. У самому процесі розвитку і його 

результатах існують типологічні та індивідуальні відмінності. Вони виявляються 

у функціонуванні нервової системи, у потребах і інтересах, здібностях і характері, 
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у перебізі розумових, емоційних, вольових процесів, у моральних якостях та ін. У 

процесі розвитку з названих елементів складається особистість як неповторна 

індивідуальність. 

Знаходить підтримку положення представників філософської психології 

стосовно важливості знань щодо умов і законів психічного розвитку, адже вони 

сприяють успішному виконанню завдання – формування всебічно і гармонійно 

розвиненої, висококультурної особистості з науковим світоглядом, любов’ю до 

знань, умінням їх самостійно застосовувати, творчим ставленням до діяльності. 

Ідеал гармонійно і всебічно розвиненої особистості включає наявність стійких 

моральних переконань, що виявляються у взаєминах з іншими людьми, у 

вимогливості до себе й до інших, в чуйності і гуманізмі, відданості своєму 

народові. 

Уявленням про детермінанти психічного розвитку людини завжди приділялась 

непересічна увага, адже від цього залежать ключові позиції щодо розуміння 

психічного, його проявів і розвитку. У вітчизняній  психології продовжує 

триматися думка, яка була висловлена представниками київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. про те, що психічний розвиток 

людини детермінується багатьма факторами – природними, біологічними, як 

вродженими, і спадковими, які набуваються під впливом середовища, навчання і 

виховання. 

Співзвучними виявилися погляди представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. з уявленнями, що представлені у віковій 

психології щодо умов психічного розвитку людини. Природною основою 

розвитку людини є її загальнолюдська, спадково зумовлена анатомофізіологічна 

будова організму, зокрема головного мозку і нервової системи, та природжені 

індивідуальні функціональні особливості, що виникають у період утробного 

розвитку організму. Природжені потенційні можливості людини, які реалізуються 

в процесі життя, змінюються під впливом умов життя, оточення, навчання і 

виховання. Як жива природня істота, вона наділена природними життєвими 

силами, є активною природною істотою. Ці сили існують в ній у вигляді задатків і 
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здібностей, у вигляді нахилів. Заперечувати в людині наявність вроджених 

утворень не можна. Разом з тим за життя з’являються нові за своїм змістом і 

способами дії реакції людини – пізнавальні, емоційно-вольові, характерологічні. 

Основною проблемою в індивідуальному психічному розвитку людини у 

положеннях вітчизняної вікової психології є з’ясування біологічних (генетичних) 

факторів і зовнішнього середовища, натомість представники київської школи 

філософської психології не вважали це з’ясування як за основну проблему в 

індивідуальному психічному розвитку, хоча і визнавали важливість та 

впливовість цих факторів. В індивідуальному психічному розвитку від 

народження людини представниками визнається важливість (в разі нормальної 

роботи головного мозку і нервової системи, відсутності фізичних недоліків) саме 

догляду за дитиною, ставлення до неї, при чому не заперечуючи вагомість 

генетичного фактору і впливу середовища, адже природна основа – це лише 

ґрунт, на якому людина формується як особистість. Але загальним положенням 

для минулих і сучасних уявлень є визнання  провідними чинниками у психічному 

розвитку людини саме спадковість, середовище і планомірний, цілеспрямований 

вплив виховання і навчання. Тобто, прогресивні зміни в способах відображення, 

способах поведінки, видах діяльності людини зумовлені єдністю соціальних 

впливів з природними можливостями. Вироблена ж в процесі історичного 

розвитку система суспільних відносин, в яку включається людина, всі надбання 

попередніх поколінь передаються наступному через спілкування із 

представниками старшого покоління, пізніше через вивчення наукового і 

культурного спадку, історію минущих подій. Людина крок за кроком оволодіває 

тими матеріальними і духовними цінностями, які застає на момент народження, 

здійснюючи відповідну пізнавальну і практично-результативну діяльність. 

Прослідковується тяглість ідей представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. щодо розуміння поняття «суспільне 

середовище» з уявленнями, що презентуються у вітчизняній віковій психології. 

Суспільне середовище – це поняття, що включає предмети і явища з оточення 

дитини, духовні цінності, вироблені людьми, стосунки і взаємини з іншими 
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людьми, засоби спілкування (мова) та ін. Органічне дозрівання індивіда і його 

«входження» у людську культуру, в систему людських стосунків злиті в єдиний 

процес. При цьому відмічається, що середовище для індивіда не є незмінним. 

Суспільне середовище по-різному впливає на розвиток індивіда і залежить від 

того, які відносини домінують у стосунках між людьми, який рівень культури і 

освіти даного суспільства, як воно дбає про формування підростаючої зміни. 

Схожою видається думка й про невизнання людини пасивним продуктом 

взаємодії спадковості і середовища, а, натомість, визнання її реалізації через 

власну активність, включеність в дійові взаємодії з оточуючим середовищем і 

навколишніми людьми. У системі засобів, якими суспільство впливає на 

онтогенез психіки людини, вирішальну роль відіграє навчання і виховання. І саме 

наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. представники київської школи філософської 

психології піднімають питання про необхідність та важливість відкриття 

наукових установ, які б спеціалізувались на  підготовці спеціалістів з виховання 

та навчання, визнаючи це пріоритетним завданням задля досягнення високого 

рівня розвитку суспільства і держави. Саме на рубежі ХІХ–ХХст. провідна 

проблематика у представників київської школи філософської психології 

зосереджується на особливостях, рушійних силах, умовах психічного розвитку і 

саморозвитку людини та можливостях вдосконалення завдяки вихованню та 

навчанню. 

У вітчизняній психології розвитку і педагогічній психології виховання, як і 

більше століття тому визнається багатогранним процесом впливу на людину 

найрізноманітніших природних  і соціальних факторів – сім’ї, школи, літератури, 

мистецтва тощо[70; 346; 378; 379; 389; 390; 468; 488; 503; 520]. Воно може бути 

стихійним і організованим; є спеціально організований, цілеспрямований 

суспільними інституціями процес формування у людини фізичних, розумових, 

світоглядних, моральних, естетичних особливостей, якостей волі, рис характеру.  

Схожою є думка й про те, що виховання визнається критично важливим для 

нормального розвитку людини взагалі, і її психічних особливостей зокрема. Так, у 

поглядах, представлених у доробку представників київської школи філософської 
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психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. виховання розумілось як мистецтво. Зокрема, 

С. С. Гогоцький під вихованням розуміє сукупність спеціальних дій з боку 

освічених людей, які б сприяли розвитку людини залежно від її можливостей, 

здобуттю знань задля розвитку розумових і вольових здібностей, котрі необхідні 

як для продовження самостійного вдосконалення, так і для виконання обов’язків у 

суспільстві [97]. Особливої уваги заслуговує моральне виховання, зазначає            

С. С. Гогоцький, і потребує ще більшої участі та сприяння інших, адже життя 

людини повинне бути діяльним здійсненням законів істини, правди та любові. Не 

лише фізичний бік людини повинен бути виразом і знаряддям психічних 

досконалостей, але  і у свідомості вищі прояви повинні керувати та виправляти 

нижчі. Виховання не можливе поза освіченим суспільством, без участі інших 

людей, підготовлених до складної справи виховання, а також неможливим 

видається досягнення такого рівня внутрішнього, свідомого розвитку, вважає 

представник київської школи філософської психології, досягнувши якого людина 

мала би змогу продовжувати свою самоосвіту. Без впливу виховання, згідно з 

переконаннями С. С. Гогоцького, унеможливлюється розвиток вищих здібностей, 

моралі й духовності. Пізнання, чуттєві здібності та воля людини без виховного 

впливу були б позбавлені моральних правил діяльності, переконаний професор, а 

їх наслідком виступила би взаємна непримиренність усіх людей. І взагалі, на 

думку представника київської школи філософської психології, відсутність 

розвитку психічних здібностей призводить до порушення гармонії між духовним і 

тілесним. 

Концепція виховання людини у С. С. Гогоцького зосереджена на провідному 

значенні розвитку свідомості та самосвідомості людини, тобто, усвідомлення 

власних цілей сприяє продуктивній діяльності, а розмірковування над потягами та 

бажаннями скеровує вольові дії. Задля подолання примітивних звичок необхідний 

високий рівень морального розвитку. Невикористання засобів навчання у 

вихованні позбавляє людину від усвідомлення належного, від ідеалу моральної 

досконалості та прагнення його досягти. «Невтручання у процес виховання, 

байдужість до людини можуть призвести до того, що вона буде в подальшому 
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вести примітивний спосіб життя, не матиме навіть уявлення про можливості 

вдосконалення та саморозвитку», – пише С. С. Гогоцький [97, с. 555]. При 

вихованні береться до уваги загальний розвиток фізичних і психічних 

можливостей людини, її розуму, волі й почуттів. Але окрім загального кожна 

людина різниться за своїми індивідуальними особливостями, і при вихованні цей 

факт повинен обов’язково бути врахованим. Загальні правила виховання повинні 

змінюватись, ураховуючи національні традиції, вік, стать, фізичні недоліки. 

Представник київської школи філософської психології І. О. Сікорський вбачає 

тісний зв’язок, дещо спільне між мистецтвом виховання і мистецтвом 

психіатричним, зауважуючи, що ці обидва мистецтва звернені до психіки людини. 

За переконаннями Івана Олексійовича, умовою успішного виховання є 

всезагальна підготовка, і не лише професійна, але й моральна: «У житті обидва 

мистецтва є зближеними, те, що недоопрацьоване й недобре виконане педагогом, 

підготовляє ґрунт для майбутніх профілактичних і лікарських дій психіатра» [478, 

с. 3].  

Для І. О. Сікорського спостереження над розвитком у ранньому дитинстві 

відкрили важливий факт, котрий полягає в тім, що відхилення в характері людини 

та в її здібностях беруть свій початок із раннього дитинства, у перші місяці й роки 

життя та призводять до стійких особливостей психічного складу в майбутньої 

дорослої людини. Найважливішим періодом впливу виховання у поглядах             

І. О. Сікорського вважається дошкільний період від 2 до 7 років. 

Для В. В. Зеньковського програма виховання повинна бути розроблена так, 

щоб знання і навички засвоювалися особистістю не механічно, а пов’язувалися зі 

змістом її свідомості. Для цього першочерговим завданням для педагога                  

В. В. Зеньковським висувається вимога щодо обов’язкового вивчення законів 

розвитку психічних явищ. Смисл виховання В. В. Зеньковським вбачається в 

розкритті можливостей людини, її творчих здібностей, особливостей і 

своєрідності. Урахування творчих можливостей, закладених у психіці, дозволить 

вихованню, зазначає представник, забезпечити дитині здоров’я, творчий розвиток 

у визначених його лініях, як, наприклад, розвивати та зміцнювати задатки, 
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розвивати психічні процеси, котрі нададуть можливості особистості повною 

мірою проявити себе. 

Згідно поглядів В. В. Зеньковського, виховання повинне вирішувати проблему 

щодо потреби у внутрішній цілісності як суттєвого факту духовного розвитку, 

необхідне задля відтворення цілісності та сприяння розвитку всіх можливостей 

людини, уникаючи однобічності та нерівномірності в їх розвитку – інтелекту, волі 

та чуттів і сприяти розвитку сфер фізичного, психічного, соціального, 

морального, естетичного та релігійного в людині. 

Навчання у вітчизняній психології визначається як передача суспільно-

виробленого досвіду підростаючому поколінню; як групова діяльність, що 

включає викладання та учіння; як єдина діяльність по відтворенню культури; як 

управління засвоєнням знань тощо. Представники київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. особливостям організації процесу навчання 

надавали так само вагомого значення та визначали його як спеціально 

організовану діяльність, висуваючи визначені вимоги до методу навчання й того, 

хто навчає.    

Співзвучною видається думка представників з уявленнями вітчизняної 

психології щодо трактування методу навчання. Зокрема, метод навчання згідно з 

уявленнями представника київської школи філософської психології кінця ХІХ ст. 

С. С. Гогоцького, включає всю сукупність прийомів, які за допомогою викладача 

уможливлюють і сприяють психічному розвитку суб’єкта навчання. «Мета 

навчання, до якої спрямований метод навчання, полягає в тім, щоб учень засвоїв 

свідомо предмет навчання, а засвоїти предмет навчання – означає свідомо 

відтворити у своїй пізнавальній діяльності предмет у тій самій послідовності 

розвитку, котра властива йому», – пише С. С. Гогоцький [99, с. 466]. 

Уміння навчати інших висуває до викладача низку важливих вимог: високий 

рівень розумової та моральної розвиненості, володіння великою кількістю знань, 

вміння донести знання до свідомості вихованців, щоб вони стали «їхніми 

внутрішніми знаннями» [99, с. 467]. Метод навчання включає три складові. Перша 

складова включає наявність плану навчання, його хід, котрий би повністю 
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відповідав змісту предмета. Друга складова містить форму навчання або 

передання усвідомлених викладачем знань про предмет у зовнішніх знаках, котрі 

можна почути або побачити, усно або письмово. І третя складова – спосіб 

навчання, або сукупність прийомів, якими викладач активізує, спонукає та 

підтримує в учні сприйнятливість та уважність.   

Не втратила актуальності для вітчизняної психології ідея представників щодо 

навчання як засобу повідомлення систематичних знань. Необхідно, щоб кожен 

окремий предмет викладався таким чином, щоб в учня утворювалося поняття про 

значення кожного предмета в загальній системі освіти, враховувався рівень 

розвитку в нього розумових процесів, вольової сфери та чуттів. За таких умов, 

стверджує С. С. Гогоцький, в учня сформується розуміння себе як члена 

громадянського суспільства, розуміння людства та цілого світу. 

Співзвучною з існуючими положеннями  у вітчизняній педагогічній психології 

є ідея І. О. Сікорського щодо умов успішного навчання: зусилля учня та 

особистість і діяльність викладача. Без допомоги вчителя, стверджує представник, 

засвоєння знань є складним процесом і може зашкодити процесу навчання, адже 

учень на початку навчання може переживати складнощі із засвоєнням незнайомої 

інформації, вдаватись до заучування та перенавчання, що є шкідливими для його 

розумових здібностей. І. О. Сікорський наполягав, що вчителю необхідно 

розуміти психічний стан своїх підопічних та уважно ставитись до їх можливостей; 

вчитель визнається головним психологічним фактором у навчальному процесі, 

«живе знаряддя виховного навчання» [478]. Задля процвітання навчання, його 

успішності педагогів необхідно обирати, переконаний І. О. Сікорський, шляхом 

морального підбору, зважати на покликання та психічний склад, а також не 

допускати перенавантажень.  

Співзвучною є ідея представників школи філософської психології з 

положеннями у вітчизняній психології розвитку і педагогічній психології 

стосовно гри як чинника розвитку психіки людини та визнання її провідним 

видом  діяльності у період дитинства. Схожість думок сучасних психологів і 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 
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можна представити і у наступних твердженнях: 1) у процесі гри дитина набуває 

навичок, які виявляються пізніше потрібними для праці; 2) головним мотивом гри 

визнається отримання від неї задоволення, оскільки вона дає шанс на 

самовираження; 3) дитину цікавить не стільки наслідок, скільки сам процес гри; 

4) гра найбільш відповідає фізичним і психічним можливостям дитини, а тому є 

найбільш доступною для неї; 5) в ігровій діяльності дитина найповніше виявляє 

свою активність, тому гра істотно впливає на розвиток всіх психічних процесів 

дитини, на її особистість в цілому;   6)  в грі дитина орієнтується не на віддалену, 

а на близьку мету; 7) на кожному етапі розвитку людини гра має свої особливості, 

як за змістом, так і за формами здійснення; 8) гра являє собою шлях до пізнання 

світу; 9) в грі формується емоційна сфера; 10) в грі дитина навчається будувати 

взаємовідносини, сприяє процесам усуспільнення; 11) в грі виявляються і 

формуються мотиви поведінки, вони насичуються специфічно соціальним 

змістом; 12) гра сприяє розвитку і вдосконаленню рухів: вони перетворюються із 

засобів досягнення наслідків у самостійну мету ігрової активності дитини і 

становляться предметом усвідомлення; 13) гра сприяє духовному розвиткові 

дитини, адже з одного боку діє природне її «Я» сповнене егоцентризму, а з іншого 

– дитячий анімізм, який виводить її свідомість за межі «Я» і допомагає відчути 

живо об’єктивний світ, і це визнається початком дороги до духовного 

становлення людини, тобто до здатності визнати щось вище, ніж «Я», без чого 

неможливо повноцінно усвідомлювати себе. 

Не канули в небуття, а продовжили існування у вітчизняній психологічній 

науці погляди представників київської школи філософської психології кінця ХІХ 

– поч. ХХ ст., які стосувались розуміння особистості [21; 45; 59; 252; 366; 368; 

371; 375; 388; 440; 455; 471; 494; 505; 511; 567]. Зокрема, визнання головною 

особливістю людини як особистості саме свідомість; особистість є цілісною, її 

фізичні, розумові, діяльнісні, моральні й естетичні якості взаємопов’язані.                           

В. В. Зеньковський наполягав, що  особистість є цільною й більше визначається 

психічними, ніж анатомо-фізіологічними особливостями: «внутрішній зв’язок між 

різними процесами чітко свідчить про те, що окремі психічні процеси не існують, 
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не розвиваються окремо й незалежно від інших: якби якась психічна функція мала 

самостійність і незалежність – яким чином ця функція могла б увійти в живу 

єдність психічного життя, увійти у внутрішній зв’язок з іншими процесами?» 

[161, с. 333].   

Представники зазначали, що розвиток людей відбувається різними шляхами, а 

особистість не приймає у всіх однієї й тієї ж форми, але будь-яка особистість 

повинна знайти свій шлях, свою ідеальну форму, адже люди різняться за 

розвитком своїх здібностей та інших властивостей, при цьому кожній відкритий 

безмежний шлях до розвитку своїх можливостей. Усі психічні властивості 

особистості у вітчизняній психології особистості, як і століття тому визнаються 

результатом її індивідуального розвитку, сприяють становленню її не тільки 

фізично, а як свідомої істоти, як особистості. Цей процес є цілісний і виражається 

в біологічній, психічній і соціальній формах. 

Співзвучною є ідея представників київської школи філософської психології 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст. з уявленнями, що мають місце у вітчизняній психології 

щодо важливості гармонійного розвитку особистості. Зокрема, однобокий, 

потворний розвиток особистості унеможливлює в ній гармонію і позбавляє 

відчувати себе щасливою. Гармонія, зауважує С. С. Гогоцький, складає постійну, 

внутрішню потребу людського духу [106]. Умовами досягання гармонії, а від того 

і щастя для людини С. С. Гогоцьким називаються такі: 

 

Рисунок 5.2.1. Умови гармонійного розвитку за С. С. Гогоцьким 



 

366 
 

 

На важливості гармонії для людини наполягав і О. М. Гіляров та вказував на 

те, що відсутність гармонії унеможливлює самовдосконалення людини, а від того 

загрожує її розвитку. Згідно О. М. Гілярову для гармонійно розвиненої 

особистості характерними є такі ознаки, як легкість, свобода, широта, повнота, 

цільність, гідність, надійність, злагодженість, відрадність. Задля досягання 

гармонії, переконаний Олексій Микитович, людині необхідно упорядковувати 

життя з зовнішньої і внутрішньої сторони, сприяти процвітанню кожного [92].              

Г. І. Челпанов гармонійний розвиток особистості вбачає в розмірності розвитку 

фізичних і духовних сил, у внутрішній єдності теоретичних знань і практичних 

умінь, змісту моральної свідомості і поведінки, у відсутності розходжень, 

розладів між думками і почуттями, словами і дійствами, між тим, що людина 

думає, говорить про себе і якою вона є насправді [553]. Досягання гармонії в 

розвитку психічного, вважає І. О. Сікорський, виступає завданням задля 

особистісного зростання людини [477].  В. В. Зеньковський стверджував, що без 

внутрішньої гармонії неможливий всебічний розвиток особистості, особливо 

вищих проявів психічного [156]. 

На початку ХХІ ст. в Україні активізувались дослідження щодо значення 

моральної складової та її вплив на становлення та розвиток особистості [373; 375; 

395; 452; 454–455; 463]. Як і століття тому, моральна сфера визнається умовою 

для формування, становлення і розвитку особистості, є віссю її духовного 

розвитку. У світлі зазначеного людина у своєму розвитку стоїть перш за все та 

найбільше перед моральним завданням, і це завдання життєвого розвитку людини 

полягає для неї в тім, щоб віднайти належну її індивідуальності ідеальну форму, а 

моральний сенс духовного дозрівання є саме тим, котрий визначає логіку її 

розвитку, весь процес формування особистості. Представники зазначали, що 

етичний ідеал не є єдиним для всіх, а для кожної індивідуальності є свій ідеал і, 

звісно, свій шлях до нього; у світлі етичного по-новому можна подивитися на 

нерівномірність і неправильність цього розвитку, недоліки та своєрідність 

індивідуальності. Завдання психології при вивченні моральної сфери                     
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В. В. Зеньковський вбачає не в аналізі й оцінці цілей морального розвитку ідеалів 

людини, а виключно лише у вивченні того, як розвивається, у яких формах 

складається моральне життя в людині. Для психології, зауважує професор, 

психічні прояви не є рівнозначними; вони різняться, зокрема, за продуктивністю 

та впливовістю, а моральні прояви оцінюються за вищими й нижчими проявами, 

здійснюючи розподіл із загальної етичної свідомості. «Саме психологічне 

вивчення морального розвитку,  найкраще показує, як із туману, яким оповита 

дитяча душа, виступає для неї сонце свободи. Дитя поступово опановує моральну 

свободу, що властива їй із самого початку – і цей позаемпіричний момент входить 

у глибокій та інтимний зв’язок з емпіричним процесом, – зв’язок, який ми не 

можемо простежити в подробицях, але який із ще більшою наполегливістю 

повинні констатувати», – пише В. В. Зеньковський [161, с. 185–186]. 

Співзвучними з уявленнями вітчизняної психології є ідеї представників щодо 

впливу міри моральності на роботу інтелекту, вираження почуттів, активності, бо 

моральне життя є особливим типом світовідношення, цільна та своєрідна сфера 

життя в ній. При розвитку моральних почуттів виявляється моральна ідея. 

Моральне почуття оцінюється за підсумками. Основними моральними почуттями 

для представників київської школи філософської психології є любов до людей 

(альтруїзм), сором і почуття сумління. Ці почуття привносять у внутрішній світ 

людини моральний досвід, створюють безпосереднє моральне орієнтування, 

надають моральну оцінку по відношенню до трьох основних об’єктів морального 

життя – по відношенню до самої особистості, по відношенню до інших людей, по 

відношенню до культури як системи життя, як до продукту активності.  

У вітчизняній психологічній науці мають місце дискусії з приводу можливості 

або неможливості вичерпного вивчення особистості. Пороте переважає думка про 

неможливість вичерпного вивчення особистості. Так само вважали представники 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Зокрема, згідно 

поглядів представників індивідуальність людини неможливо вивчити остаточно, 

бо особистість завжди є глибшою від свого емпіричного вираження, її життя є 

безперервним рухом уперед, безперервним пошуком більш повного й адекватного 
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свого вираження. Співзвучною видається думка про те, що людина ніколи не 

буває тільки даною, закінченою, адже перед нею завжди розкрита нескінченна 

перспектива психічного розвитку. Людина і глибше, і багатше від своєї 

емпіричної особистості, адже із глибин свідомості людини знаходять свій вияв 

нові прояви, нові настанови, і все це міститься в межах даної індивідуальності, 

відбивається на її проявах. 

У вітчизняній психологічній науці особистість визнається соціальною істотою, 

суб’єктом пізнання, активним діячем суспільного розвитку, формується і 

розвивається в певному суспільстві, сучасник певної доби й ровесник свого 

покоління. Особистість завжди конкретно-історична, вона є продуктом своєї доби 

і тих суспільно-економічних відносин, сучасницею та учасницею яких вона є. 

Вивчення особистості є за своєю суттю історичним дослідженням становлення 

особистості за певних соціальних умов, певного суспільного ладу. Такої думки 

притримувались і представники київської школи філософської психології, 

вважаючи, що становлення та розвиток особистості можливе лише у людському 

суспільстві, унеможливлюється поза ним та визнавали соціальний характер 

особистості. Представники київської школи філософської психології кінця ХІХ – 

поч. ХХ ст. вважали, що розвиток самосвідомості відбувається тільки через 

спілкування з іншими, необхідно включає в себе не тільки знання інших і себе, 

яке йде паралельно, а й оцінку інших і самооцінку, ставлення до себе, яке також 

формується в соціумі і постійно змінюється. Зокрема, виділяючи «нормальне Я» і 

«ідеальне Я», Г. І. Челпанов розглядає останнє як певну мету, «акомпанемент» в 

психічному житті людини. Звідси розвиток особистості людини і можливість її 

соціалізації співвідносяться у Г. І. Челпанова з розвитком самосвідомості і волі. 

Розробляючи проблеми психології особистості, Г. І. Челпанов виділив 

наступні стадії її розвитку:  

 – проєктну стадію (що починається з другого місяця життя), коли особистість 

являє собою певну суму переживань, вкрай непостійну за своїм значенням; 

дитина починає сприймати відмінність оточуючих особистостей, починає 

розуміти якості, характерні для інших особистостей; 
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– активну стадію, яка уможливлюється завдяки функції наслідування; 

зростаючий організм дитини, розширюючи сферу своєї активності за допомогою 

нових пристосовувань перестає задовольнятися проектами, спогляданням і 

починає наслідувати.  

Г. І. Челпанов наголошує на необхідності соціального оточення, відносин з 

іншими людьми для розвитку особистості, причому, на думку професора, поняття 

«Я» і «інший» виникають спільно, «неможливо відокремити думку людини про 

саму себе і сказати, що думаючи про себе, вона, по суті, не думає також про 

іншого. Те, що вона тепер називає своїм «Я» являє собою в значній мірі втілення 

таких елементів, які на більш ранній стадії мислення про особу вона відносить до 

будь-кого іншого» [552, с. 37]. 

У вітчизняній психологічній науці завжди вважалось, що особистості без 

розвиненої вольової сфери не може бути. Такої думки тримались і представники 

київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Зокрема, 

головним моментом у психічному житті особистості Г. І. Челпановим зазначена 

воля. Вчений визнає її первісним елементом всього психічного життя, активним 

початком, поза якого не мислиться особистість і її розвиток. Воля – творча 

активність, впливає на формування самосвідомості, структуру якої становить 

тілесне і духовне «Я», і звідси є основною характеристикою особистості, зауважує 

вчений. В своїй теорії Г. І. Челпанов визначає особистість як єдине, цілісне 

утворення, що відрізняється певною постійністю і відносною незмінністю та 

володіє нематеріальною активністю. 

Актуальними залишились ідеї для вітчизняної психології І. О. Сікорського 

стосовно залежності формування особистості від спадкового фактору та 

феноменів культури, котрі зафіксовані  у знаково-символічній формі. Мораль, як 

культурний феномен, розглядалася ним як щось, що не належить індивіду 

спочатку і необхідне до подвоєння за допомогою асиміляції соціального досвіду 

зафіксованого в знаках. І. О. Сікорський вважає, що мораль є не просто системою 

принципів, якими керується людина; вона є новим джерелом мотивів, що лежать в 

основі людської активності. Надаючи велику роль вродженим якостям 
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особистості, І. О. Сікорський говорив також про значення впливу середовища і 

соціального оточення. Це давало можливість розглядати особистість як 

сукупність вроджених і набутих якостей. При цьому вроджені властивості 

розглядаються ним як деяка даність, яка вимагає своєї реалізації. Особливості 

реалізації або прояви цих властивостей задаються тими соціальними умовами, в 

яких розвивається особистість. Соціальне середовище, вважав він, може сприяти 

або заважати розвитку вроджених задатків особистості, але навчити чогось понад 

те, що вже міститься в задатках, суспільство не може. Фаталізм цього положення 

цілком компенсується тим, що вроджені задатки, вважає І. О. Сікорський, є 

настільки великі, що говорити про неможливість чогось навчитися буде 

помилкою.  

В. В. Зеньковський вважав, що особистість є результат психічного розвитку 

людини, а сам процес становлення особистості пов’язував з утворенням 

самосвідомості та виділяв два рівня самосвідомості: поява індивідуального 

усвідомлення в онтогенезі  –  виділення дітьми свого тіла і усвідомлення зрілою 

людиною себе як особистості.  

В розробці питань теорії особистості В. В. Зеньковський близько підійшов до 

структури особистості, зокрема, вважав ядром особистості її інтереси, схильності, 

спрямованість, особливість емоційних проявів і переживань різного роду 

почуттів. Неодноразово він підкреслював, що під особистістю слід розуміти 

взаємозв’язок і усталеність психічного життя; особистість людини не 

розвивається «із самої себе», а в своїх вищих і творчих силах пов’язана зі світом 

надіндивідуальних, надемпіричних цінностей і розкривається в скоєних нею діях. 

Співзвучними видаються ідеї представників з положеннями у вітчизняній 

психології особистості щодо її змістовних ознак, таких як цілісність, унікальність, 

активність, вираження, відкритість, саморозвиток, саморегуляція, здатність до 

рефлексії. У працях представників київської школи філософської психології кінця 

ХІХ – поч. ХХ ст. зазначені такі ознаки особистості, як цілісність і унікальність, 

своєрідність і неповторність, здатність до саморозвитку, духовність, активність і 

відкритість всьому новому, здатність до самоосмислення, що на думку 
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представників робить її незамінною і єдиною. Перед особистістю завжди відкрита 

нескінченна перспектива розвитку де процесу творчості представниками київської 

школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. так само як і в наш час 

відводиться ключове значення, а проблеми, які розглядались і вирішувались в 

рамках філософсько-психологічної традиції щодо особистості залишаються і на 

сьогодні такими, що не втратили своєї актуальності, а саме – проблеми совісті, 

моральності, сенсу життя, гармонії та щастя тощо. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Розвиненості мовленню надається О. М. Раєвським провідна роль у 

формуванні власне людської психіки, у становленні свідомості людини, її 

моральних, естетичних та інших властивостей. Включаючись у загальний хід 

розвитку психіки дитини, мовлення вносить новий принцип у відображальну 

діяльність, перетворюючи її. Мовлення дістає переважне місце в психічному 

розвитку дитини та в системі її сприймання.  

2.  Пізнавальна діяльність визнається О. М. Раєвським ядром розумової 

діяльності. Виявляється  у відчутті та сприйманні, в пам’яті і уяві, мисленні і 

мовленні, в творенні уявлень і понять. Психіка людини є цілісною, а психічні 

процеси завжди дані і виявляються в органічній, нерозривній єдності, на основі 

якої людина пізнає світ і практично його опановує. Психічний розвиток 

виявляється в процесах мислення, пам’яті, уяві, волі, увазі та почуттях, 

уможливлюється завдяки активним діям людини та практичній діяльності. 

Спонукальною силою у цьому процесі  вченим визнається потреба людини, яка 

пов’язана з її інтересами, бажаннями, почуттями і прагненнями. Показником 

психічного розвитку зазначений рівень розвитку волі та вміння керувати 

процесом уваги. 

3. Розумова діяльність, згідно О. М. Раєвського, як і розвиток психіки в цілому 

залежить від діяльності мозку, від його стану і анатомо фізіологічних 
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особливостей. Розум і мозок розвивають один одне. До умов психічного розвитку 

вченим віднесені виховання та навчання.  

4. Величезне значення для психічного розвитку О. М. Раєвський надає  

творчості. Творчість виявляється в здатності вловлювати всі багатоманітні зв’язки 

взаємовідносин і взаємопереходу речей, явищ та вбачати спільне, зв’язок, 

закономірність у відмінному, окремому і навпаки, бачити своєрідне відмінне в 

спільному, закономірному. 

5. До характерних рис розвитку людської психіки Г. С. Костюк відносить 

кількісні та якісні зміни людської істоти. Психічні функції розвиваються 

нерівномірно. Протягом усіх етапів онтогенезу людської психіки відбуваються 

якісні зміни. Якісних змін зазнають як окремі психічні процеси, так і психіка у 

цілому. 

6. Згідно з Г. С. Костюком розвиток, по-перше, являє собою зміни живої 

людської системи, зміни не випадкові, а необхідні і послідовні, що пов’язані з 

певними етапами її життєвого шляху і прогресивні, тобто такі, що характеризують 

її рух від нижчих до вищих рівнів життєдіяльності, її структурне й функціональне 

вдосконалення. По-друге, розвиток відбувається безперервно, що виявляється у 

кількісних змінах людської істоти, тобто збільшенні одних і зменшенні інших її 

ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). 

7. Психіка формується як дедалі більш ускладнювана і структурно 

організована динамічна система. Г. С. Костюк переконаний, що нові якості, які  

виникають у психічному розвитку являють собою складні структури. 

Структурний характер має змістовний бік цього процесу (системи уявлень, понять 

про об’єктивну дійсність, що утворюються у людини), операційний бік (системи 

дій, операцій, якими знання здобуваються й застосовуються у подальшій 

діяльності), мотиваційний бік (комплекси потреб, інтересів та інших спонукань до 

дій) і психічна діяльність у цілому. 

8. Згідно з переконаннями Г. С. Костюка у процесі психічного розвитку та 

його результатах існують типологічні й індивідуальні відмінності. Виявляються 

вони у функціональних особливостях нервової системи, у розумових, емоційних, 
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моральних, вольових якостях, у потребах, інтересах, здібностях і 

характерологічних рисах. Внутрішні суперечності визначаються як рушійні сили 

психічного розвитку людини. Внутрішні суперечності, що виникають у житті 

людини, спонукають її до активності, спрямованої на їх подолання. Однією з 

основних суперечностей, що закономірно виявляється на всіх вікових ступенях, є 

розходження між новими потребами, цілями, прагненнями особистості, яка 

розвивається, і досягнутим нею рівнем оволодіння засобами, необхідними для їх 

задоволення. Мотиваційна сторона розвитку особистості випереджає його 

операційну та змістову сторони. Психічний розвиток людської психіки є 

обумовленим процесом. Навчання, виховання та спадковість визнаються 

провідними умовами, що впливають на психічний розвиток і кожен з цих процесів 

створює передумови для успішного перебігу іншого. Психічний розвиток 

особистості охоплює весь життєвий шлях людини та здійснюється в ході 

безперервного навчання й виховання на власному досвіді й досвіді інших, 

діяльності. 

9. Розвиток української психології у ХХ та ХХІ ст. відбувався не без впливу 

наукових ідей, які представлені у доробку представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Співзвучними видаються ідеї 

про початок  розвитку людської психіки, значення розвиненості психічних 

процесів у подальшому розвитку, особливості ходу психічного розвитку від 

вікового періоду.   

10. Спадкоємність поглядів прослідковується, у розумінні виховання, як  

сукупності спеціальних дій із боку освічених людей, які б сприяли розвитку 

можливостей психічного, здобуттю знань задля розвитку розумових і вольових 

здібностей, а урахування творчих можливостей, закладених у психіці, дозволить 

вихованню забезпечити дитині здоров’я, творчий розвиток у визначених його 

лініях. По-друге, розуміння навчання як сукупності прийомів, які за допомогою 

викладача уможливлюють і сприяють психічному розвитку суб’єкта навчання; 

метод навчання включає: наявність плану навчання; навчання виступає в ролі 

повідомлення систематичних свідчень, а до особистості педагога висувається 
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низка вимог –  освіченість, порядність, високий рівень розвитку моральної сфери. 

По-третє, гра зазначається як провідна діяльність дитини, дозволяє відкрити 

суттєві сторони в розумінні своєрідності процесів психічного дозрівання.  

11. У положеннях вітчизняної психології особистості прослідковується 

наступність у таких твердженнях, як: особистість є соціальна істота, суб’єкт 

пізнання, активний діяч суспільного розвитку, формується і розвивається в 

певному суспільстві, сучасник певної доби й ровесник свого покоління, завжди 

конкретно-історична, а її розвиток слід розглядати  в рамках досягнутого нею 

морального і духовного рівнів.   

12. Співзвучними видаються ідеї представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. з існуючими положеннями у вітчизняній 

психології особистості щодо її змістовних ознак: цілісність, унікальність, 

активність, вираження, відкритість, саморозвиток і саморегуляція, здатність до 

рефлексії. В працях представників також зазначені цілісність і унікальність, 

своєрідність і неповторність, здатність до саморозвитку, духовність, активність і 

відкритість всьому новому, здатність до самоосмислення, що на думку 

представників і послідовників робить її незамінною і єдиною. Успадковується 

ідея й про завжди відкриту перед особистістю перспективу нескінченного 

розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

375 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

проблем розробки теоретичних основ розвитку психіки людини у доробку 

представників київської школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ 

ст., що дає підстави дійти таких висновків: 

1. Теоретико-методологічні засади історико-психологічного дослідження 

уявлень про психіку та розвиток психіки людини визначають специфіку 

засобів і способів пізнання, котрі є за своєю суттю реконструкційними, 

інтерпретаційними, спираються на аналіз історичних джерел, реалізують 

стратегію діалогічної взаємодії теперішнього і минулого. Вивчення 

результатів історико-психологічного пізнання виступає: а) як важлива умова 

розвитку сучасної психології; б) як джерело знань у напрямах осмислення 

шляхів розвитку психології; в) як спосіб наукової рефлексії психологічної 

думки.  

Засадничими підходами у побудові історико-психологічного дослідження 

є такі: а) вивчення наукового спадку видатних людей (вчених), які зробили 

суттєвий внесок у розвиток психологічної науки (досягнення окремих 

особистостей, їх психологічна думка та створені ними підходи, уявлення, ідеї);    

б) вивчення розвитку світової психологічної думки (етапи становлення, 

послідовний хронологічний опис, наукові досягнення вчених різних країн);           

в) вивчення національних особливостей (психологічні ідей, що формуються в 

окремих країнах у певний історичний період, їх обумовленість культурними та 

науковими традиціями); г) вивчення інтелектуальної атмосфери визначеного 

історичного часу (розвиток наукових ідей і діяльність учених, їхня історична 

доля та затребуваність або відсутність затребуваності, обумовлені 

співзвучністю вимогам часу та пануючими науковими течіями); д) вивчення 

соціально-історичних фактів (особливості соціального і економічного стану 

суспільства; рівень фінансування психологічних досліджень, їх практичний 

попит і наявність додаткових сфер психологічних розробок; сприймання й 
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оцінка суспільством значущості психології та її можливостей у вирішенні 

актуальних проблем життя; епохальні історичні події, які впливають на долю 

психологів і розвиток науки (війни, катастрофи, кризи, катаклізми); існуючі в 

суспільстві упередження та дискримінації (расові, статеві, релігійні, етнічні);     

е) вивчення історії проблем, напрямів і течій психології (окремі психологічні 

проблеми або напрями психології (клінічна, експериментальна, соціальна 

психології та ін.); розгляд історії їх розроблення в психологічній науці; 

з’ясування проблемного поля психологічних досліджень); є) вивчення 

становлення самостійності психологічної дисципліни (опис етапів, які 

передували дисциплінарному оформленню психології); ж) вивчення розвитку 

логічних структур психології (розкриття логічної структури психології, 

розгляд спектру розвитку психологічних термінів, понять, ідей, концепцій, 

теорій, що утворилися на визначеному етапі; опис руху психологічної думки 

на основі виокремлення контрастуючих пар або полярних логічних категорій, 

які по-різному презентовані в різні періоди розвитку психологічної думки);                  

з) вивчення критеріїв відбору та структурування матеріалу (з’ясування 

покладених в основу критеріїв, їх комбінація).   

2. Психічний розвиток людини у поглядах представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. визначається як якісні зміни 

змісту психічного. Психічний розвиток людини здійснюється як своєрідний 

перехід від менш складного до складнішого. Уможливлюється такий перехід 

завдяки складнішим умовам існування людини, а саме: 1) впливам соціального 

оточення, 2) вимогам оволодіння створеними речами і предметами,                        

3) необхідності вибудовувати різні взаємовідносини і 4) обиранню способів 

поведінки. Внутрішні суперечності визначаються як рушійні сили психічного 

розвитку людини, які виникають у її житті, спонукають її до активності, 

спрямованої на їх подолання. Однією з основних суперечностей, що 

закономірно виявляється в онтогенезі, є розбіжності між новими потребами, 

цілями, прагненнями особистості, яка розвивається, і досягнутим нею рівнем 

оволодіння засобами, необхідними для їх задоволення. В якості провідних 
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функцій психіки у поглядах представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. є функції регуляції, відображення, 

пристосування та збереження цілісності та віднаходять здійснення у процесах 

самовдосконалення людини, де уможливлюється її внутрішнє зростання, 

свідоме і цілеспрямоване життєтворення та пізнання. 

3. У доробку представників школи виокремлено зовнішні та внутрішні 

детермінанти психічного розвитку людини. Зовнішніми детермінантами 

психічного розвитку людини є значуще найближче соціальне середовище, 

культура в цілому. Культура розглядається як ключова зовнішня детермінанта 

розвитку психіки людини. До внутрішніх детермінант належать насамперед 

спадковість, робота головного мозку і нервової системи. Розвиток психіки 

людини в онтогенезі відбувається відповідно до темпів фізіологічного 

дозрівання всіх систем організму та під впливом оточуючого середовища. 

Соціально-культурна обстановка може як стимулювати розвиток визначених 

здібностей, так і заважати та гальмувати їх. Визначальним у розвитку психіки 

людини є розрізнення (диференціація). Найважливішим у розвитку психіки 

людини представники київської школи філософської психології кінця ХІХ – 

поч. ХХ ст. вважають період дитинства (від народження до 7 років). 

4. Психічний розвиток людини є таким, що здійснюється поетапно. 

Важливими у ньому є отримання дитиною достатньої кількості вражень, 

встановлення емоційного контакту, процес спілкування, сприятливі умови 

виховання, які забезпечують активну роботу мозку. Враження та події, які 

переживались у ранньому періоді дитинства, здійснюють визначальний вплив 

на творення подальшого життя людини. Навчання та виховання в дитинстві 

набагато більше впливає на психічний розвиток, ніж навчання та виховання 

дорослої людини. Вченими сформовано такі положення щодо закономірностей 

розвитку психіки людини: важливими є різні вікові періоди психічного 

розвитку людини, включаючи внутрішньоутробний; зазнає впливу 

історичного періоду; необхідна достатня кількість вражень; залежить від 

функціональної роботи головного мозку і нервової системи; зазнає впливу 
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спадковості, оточуючого середовища і культури; має значення можливість 

емоційного вираження (як позитивних, так і негативних почуттів); значення 

розумової і практичної діяльності; відбувається за участі естетичної складової; 

розвитку сприяють перешкоди, кризи і боротьба мотивів та виборів; наявність 

самостійної активності; здатність до необмеженого саморозвитку. 

Умовами та чинниками розвитку психіки постають виховання, навчання і 

гра. Під вихованням розуміється сукупність спеціальних дій із боку 

високоморальних людей, які б сприяли розвитку можливостей психічного, 

здобуттю знань задля розвитку розумових і вольових здібностей, котрі 

необхідні як для продовження самостійного вдосконалення, так і для 

виконання обов’язків у суспільстві. Виховання має сприяти розкриттю 

особистості людини, її своєрідності, здібностей і можливостей. Метод 

навчання використовується як повідомлення систематичних свідчень. 

Успішність навчання уможливлюється в разі запобігання перенавантажень та 

втоми. Психічний розвиток відбувається в процесі  гри як провідної 

діяльності, що дозволяє відкрити суттєві сторони в розумінні своєрідності 

процесів психічного дозрівання; гра є джерелом активності; в ній відбувається 

розвиток органів чуття і руху, уваги, мовлення, мислення, мови, уяви, пам’яті, 

волі. Все це сприяє формуванню функцій передбачення та певної 

прогнозованості людини. 

Спадковістю позначаються нахили та схильності, які визначають будову 

особистості, її активність й слугують орієнтирами і дозволяють усвідомити 

полярність кращого й гіршого, вищого й нижчого. Моральний розвиток 

людини вважається віссю її духовного розвитку. Особистісне зростання 

визнається висхідним процесом, що просуває людину до вищих сходинок у 

розвитку її психічних властивостей; сприяє становленню та формуванню 

регулюючих і контролюючих процесів та допомагає реалізувати активну 

суб’єктну позицію щодо власних зусиль задля перетворення свого життя та 

внутрішнього психічного світу. Вищі психічні прояви здатні скеровувати 
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морально орієнтовані рухи людини в бік набуття вищих духовних цінностей і 

смислів життя. 

5. Наукові положення представників київської школи філософської 

психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. щодо психічного розвитку людини 

віднайшли своє продовження у теоретичних і практичних положеннях в 

українській психологічній науці. У загальній психології це стосується 

особливостей розуміння розвитку психічних процесів. У віковій психології це, 

насамперед, ідея поетапного розвитку психічного, поділ на вікові періоди, що 

відбито в характеристиках періодів. У психології розвитку: а)  розуміння умов 

і чинників психічного розвитку; б) визначення поняття провідної діяльності 

(виховання, навчання і гри); в) значення особистості педагога, вимог до 

процесів виховання і навчання, обов’язковість врахування вікового періоду 

підопічного, зважання на рівень його розвитку і здібностей, сприяння у 

їхньому розкриті та формування мотивації до занять. У вітчизняній психології 

особистості віднайшли продовження ідеї С. С. Гогоцького, О. М. Гілярова,        

Г. І. Челпанова, І. О. Сікорського та В. В. Зеньковського щодо важливості 

всебічного розвитку особистості задля її гармонійності, яка складає 

внутрішню потребу людського духу; розвитку моральної сфери та естетичних, 

релігійних й інтелектуальних почуттів; зосередження на позитивному у 

власній особистості; статева ідентичність; особливості розвитку дитячої 

особистості; значення соціального середовища та історичного періоду, 

соціально-економічних, політичних відносин; кожна особистість є 

неповторною, незамінною і своєрідною; структуру особистості складають 

свідомість, самосвідомість, почуття і воля; їй властиві цілісність і 

унікальність, своєрідність і неповторність, здатність до саморозвитку, 

самовладання й самоосмислення, духовність, активність і відкритість всьому 

новому, що робить її незамінною і єдиною у всьому світі; неможливість 

вичерпного вивчення особистості. 

Перспективою подальших досліджень може стати з’ясування провідних 

психологічних проблем, які стояли у центрі уваги представників київської 
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школи філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. та шляхи їх 

розв’язання; вивчення трансформації понятійного апарату вітчизняної 

психологічної науки, що обумовлюється новими реаліями та вимогами часу; 

розкриття процесу становлення і розвитку психології наукової творчості в 

Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.; встановлення специфіки 

співвідношень психологічних ідей представників київської школи 

філософської психології кінця ХІХ – поч. ХХ ст. з надбанням світової 

психологічної думки цього історичного періоду, а також з психологічними 

поглядами вчених ХХІ століття. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Програма дисципліни «Психологія» за С. С. Гогоцьким 

 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

Психологія Наука, що займається дослідженням проявів 

душевного життя і його законів. 

Предмет психології Особливості та розвиток душевних або психічних 

проявів. 

 

 

 

 

 

Загальний план 

викладання психології 

1. Розгляд загальних понять психології, її джерела 

та матеріал. 

2. Розкриття методів психологічних досліджень і 

спосіб викладення психології. 

3. Обговорення місця психології в системі 

філософських наук і в системі наук і знань взагалі.  

4. Розкриття значення психології в загальній 

системі освіти.  

5.Розгляд історичного розвитку психологічної 

науки. 

6. Ознайомлення з головними питаннями, які 

вирішує психологія, та особливостями поділу 

психології на частини. 

 

 

 

Метод дослідження 

Розумовий шлях, котрий обирає дослідник для 

того, щоб зрозуміти безладний перебіг і масу будь-

якого роду явищ, тобто усвідомлювати їх у зв’язку 

з об’єднуючими й осмислюючими їх загальними 

законами. Головні методи – самоспостереження, 

спостереження та експеримент. 

Завдання психології 1. Визначення умов походження і причинний 

зв’язок душевних проявів. 

2. Зосередження на їх послідовному порядку і 

смислі по відношенню до свідомого теоретичного 

й практичного життя. 

Психофізіологічна 

проблема 

Душевне життя не становить абсолютної 

протилежності фізичному світу. 

 

 

Головна категорія 

Свідомість: 

 – властивість психічного життя; 

– уможливлює появу абсолютної ідеї або 

абсолютного духу; 

– самостійний початок душі; 
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– відбуваються відкриття, розрізнення безлічі 

відношень між об’єктами і об’єктів до суб’єкту, 

котрий їх усвідомлює; 

– у всіх її актах, як моментах її діяльності, постійно 

властива єдність і тотожність. 

 

 

Психічні процеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відчуття – простий і першопочатковий 

психологічний факт; характеристика: якість або 

зміст, інтенсивність або сила та напруга; органічна 

основа – головний і спинний мозок; не виводяться 

з нервового збудження; викликаються зовнішніми 

та внутрішніми причинами; види – зорові, слухові, 

дотикові, смакові, нюхові. 

Сприймання - вихідний початок для пізнавальної 

діяльності; надає цілісний образ; види – зорові, 

слухові, дотикові, смакові, нюхові. 

Пам’ять – здатність зберігати та пригадувати; 

предметом слугує все, що входить у свідомість; 

види – короткотривала та довготривала, логічна й 

механічна; потребує вправляння. 

Увага –  має вагоме значення для розвитку волі; 

буває пасивною і активною; 

Воля – здатність керувати власною поведінкою, 

бажаннями, хотіннями, почуттями, думками, 

рухами. 

Уявлення – копії одиниць, що мали місце у 

минулому в чуттєвих перцепціях і їх зціплення. 

Утворення уявлень: а) за положенням у просторі,       

б) за послідовністю у часі,  в) за схожістю, г) за 

контрастом. 

Етапи утворення уявлень: І етап –  залежність від 

чуттєвих перцепцій, залежність від суб’єктивних 

причин (настрою, схильностей, уподобань) та ІІ 

етап  – виникнення мимовільних уявлень у 

свідомості за категоріями, чітке поєднання і 

розкладання уявлення задля утворення понять про 

речі 

Уява – діяльність створення нових образів; 

виникають у свідомості; здійснюється поєднання 

атрибутів, компанування; пов’язана з практичною 

діяльністю, залежить від роботи мислення; має 

значення в науковій діяльності; активний процес. 

Розвиток уяви пов’язаний з усвідомленням 

людиною в собі творчого початку і вимагає 
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систематичного научання. 

Уява у своїй теоретичній діяльності має глибоку 

практичну основу. 

Мислення – вища форма свідомості, що 

розвивається, розумова робота над чітким 

розрізненням і співвідношенням між перцепціями і 

уявленнями, між усвідомлюючим суб’єктом і 

протиставленим йому об’єктом; взаємопов’язане з 

мовленням. 

Почуття – усвідомлення тимчасового підвищення 

або пригнічення власної життєдіяльності; надають 

оцінку всьому, що відбувається. 

Вищі почуття – естетичні, інтелектуальні, 

моральні, релігійні. 

 

Темперамент 

Типи темпераменту: сангвінічний, флегматичний, 

холеричний і меланхолічний. 
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Додаток Б 

 

Структура викладання дисципліни «Психологія» згідно О. М. Гілярову 

 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

Психологія Вчення про душевні переживання або стани. 

 

 

Головні положення  

при викладанні 

Історичний огляд найбільш важливих 

психологічних поглядів від перших променів 

філософської свідомості до теперішнього часу. 

Поділ історії психології  на періоди: І період  –

психологія первісної людини, ІІ період  –

психологічні погляди східних народів, ІІІ період  

– історія європейської філософії: 1) психологічне 

вчення Давньої Греції, 2) психологія в середні 

віки і 3) історія нової психології. 

 

 

Джерело вивчення 

психічного життя 

Самоспостереження. 

Спостереження над іншими людьми. 

Спостереження над душевнохворими. 

Витвори мистецтв, художні твори де зображені 

або описані душевні прояви. 

Анкети і письмові опитування.  

Експеримент. 

Ідея локалізації 

головного мозку 

Визначені частини головного мозку відповідають 

визначеним психічним проявам. 

 

 

 

 

 

 

Основні положення 

Головний мозок є органічною основою психіки 

та найголовнішим нервовим центром.  

Психічні стани включені в фізіологічні процеси. 

У всіх психічних проявах задіяні головний мозок 

і нервова система. 

Кожний психічний прояв людини можливий за 

умови спонукальної причини. 

Кожний психічний стан, в разі досягання рівня 

свідомості прагне так або інакше до свого 

виявлення. 

Всі дії людини викликаються або мотивами 

задоволення або мотивами незадоволення, або 

значимими ідеями-правилами, котрі були навіяні 

людині, або які стали для неї провідними 

самостійно. 

 

Відчуття та сприймання 

Психічні процеси з яких починається пізнання. 

Класифікація: зорові, слухові, дотикові, смакові, 

нюхові. 
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Пам’ять і увага 

Мають вагоме значення у розвитку психічних 

проявів. 

Достатній рівень та розвиненість є умовою 

розумового розвитку. 

 

Асоціації 

Види асоціацій: 1) за суміжністю, 2) асоціації за 

схожістю і 3) асоціації за суміжністю і за 

схожістю. 

 

 

 

 

 

 

Емоції 

Почуття починаються з психічного процесу, 

котрий призводить до складного стану – емоцій. 

На прояв емоцій людини впливають: 1) данні 

зовнішніх органів відчуття та сприймання,           

2) органічні відчуття, 3) ідейний зміст чуттів,      

4) вираження чуттів зовнішнім чином.  

Розвиток емоційної сфери людини 

розпочинається з простих емоцій – здивування.  

Найскладнішими емоціям зазначені любов, 

ревнощі, гнів, моральні, естетичні, художні, 

релігійні. 

 

 

 

 

Воля 

Розвиток волі: І етап: стимул – накопичена 

енергія в організмі людини, мета – розряд енергії, 

рухи мимовільні та імпульсивні; ІІ етап: стимул –  

закон самозбереження, мета – уникнення 

незадоволення і прагнення до задоволення, рухи 

мимовільні; ІІІ етап: стимул – бажання чогось, 

мета – подолання перешкод і досягнення 

бажаного, рухи довільні та усвідомлені. 

Темперамент Типи темпераменту: сангвінічний, 

флегматичний, холеричний і меланхолічний. 

 

 

 

 

Дії та вчинки 

Людина вільно розмірковує, обговорює і 

здійснює вибір між своїми діями. Всі дії людини 

належать тільки їй, і людина повинна нести за 

них відповідальність, адже свобода у виборі дій, 

насамперед, є великою відповідальністю. 

Вчинки людини здатні пролити світло на її 

сутність, її думки, особливості спонукань і 

прагнень. 
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Додаток В 

Структура дисципліни «Психологія» за Г. І. Челпановим 

 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

 

Психологія 

Наука про душевні явища і закони душевного 

життя. Під душевними явищами розуміються 

почуття, уявлення, думки, бажання і т. ін. 

Душевні явища людині відомі безпосередньо, 

кожен може сприйняти їх із цілковитою 

визначеністю. 

Предмет психології Стани свідомості, які є особливими і 

унікальними. 

 

 

 

Завдання психології 

Визначення законів душевного життя або законів 

душевних явищ. Під законом розуміється 

визначений постійний зв’язок між явищами. У 

психічному житті можна помітити відому 

закономірність, тобто психічні явища слідують 

один за одним, підкоряючись відомим законам. 

Визначення цієї закономірності і є завданням 

психології. 

 

Методи психології 

Самоспостереження. 

Спостереження. 

Опис і аналіз.  

Експеримент. 

 

Психофізіологічна 

проблематика 

Існує зв’язок між психічними та фізіологічними 

явищами. 

Органічна основа психіки – головний мозок і 

нервова система. 

 

 

 

 

 

 

Головні ідеї 

Усе, що здатна пізнати людина, можна поділити 

на дві групи явищ, які відрізняються докорінно – 

це світ фізичних явищ і світ явищ психічних, бо 

саме в різних способах пізнання цих явищ 

криється їх принципова відмінність. 

Психічні явища нерозривно пов’язані між собою, 

і тому їхній розвиток є залежним  одних явищ від 

інших.  

Спадковість впливає на психічні здібності, проте 

не останню роль у цьому відіграє виховання, 

вплив зовнішніх умов, оточуюче середовище. 

Підґрунтям для розвитку психічних здібностей є 

темперамент, а органічною основою 

темпераменту є нервова система. 
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Відчуття 

Простіший процес пізнання. 

Простіший елемент свідомості. 

Завжди пов’язані з будь-яким іншим відчуттям 

або взагалі психічним процесом. 

Основа виникнення – нерви, або інший орган 

відчуття. 

Класифікація відчуттів: зовнішні (зорові, слухові, 

дотикові, нюхові, смакові) та внутрішні 

(органічні). 

Сила відчуття пропорційна збільшенню 

подразнення. 

 

 

Сприймання 

Психічний процес, який надає цілісне знання про 

предмети, речі. 

Класифікація відчуттів: зорові, слухові, дотикові, 

нюхові, смакові та сприймання простору, 

величини, форми і часу. 

 

 

Пам’ять 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здатність репродуцюювати відчуття у той час, 

коли на свідомість не діють подразники, що 

породжують ці відчуття. 

Робота пам’яті включає: 1) збереження;                

2) відтворення; 3) впізнавання; 4) локалізацію у 

часі. 

Типи пам’яті: зорова, слухова, рухлива, 

словесно-рухлива. 

Властивості пам’яті: об’єм, точність, тривалість, 

швидкість, запам’ятовування. 

За способами запам’ятовування: логічна і 

механічна.  

 

 

 

Увага 

Здібність, завдяки якій з ряду уявлень, що діють 

на свідомість, деякі постають ясно і чітко. 

Види уваги: довільна і мимовільна. 

Причини, що викликають увагу: зовнішні, 

внутрішні та інтерес. 

Значення уваги: а) виділення вражень;                  

б) досягнення концентрації; в) уможливлює 

процес абстрагування.  

 

 

 

 

Уява 

Здатність створювати образи. 

Види уяви: репродуктивна та творча. 

Характерна властивість – новизна. 

Механізми побудови уяви: 1) уявлення предмету 

поза звичної обстановки; 2) приєднання різних 

частин; 3) комбінування частин, образів. 

Необхідна при пізнанні і заняттях наукою, 

роботою над винаходами, різних видів 
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мистецтва. 

 

 

Загальні уявлення  

або поняття 

Розумова побудова здійснюється завдяки аналізу, 

абстрагуванню, синтезу, асиміляції. 

Поняття виникають завдяки мові.  

Слова і поняття виникають і розвиваються 

паралельно одне одному. 

Визнаються розумовою побудовою. 

 

Мислення 

Вищий пізнавальний процес. 

Розвиток мислення виявляється в можливості 

утворенні понять. 

 

Мова 

Спілкування за допомогою слів. 

Розвиток мови: 1 стадія – рефлекторна, 2 стадія – 

наслідування, 3 стадія – асоціативна. 

 

 

Судження 

Пізнавальний процес. 

Синтез або поєднання уявлень. 

Акт поєднання уявлень, з котрими пов’язується 

впевненість в тому, що стверджуваний зв’язок 

уявлень має об’єктивну реальність. 

Має відношення до істинності і хибності (ілюзія 

або помилка судження). 

 

 

Умовивід 

Процес у якому з двох або більше суджень 

виходить нове судження. 

Типи умовиводу: індукція, дедукція, «умовивід 

від окремого до окремого». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почуття 

Cкладний психічний стан, який являє поєднання 

тих або інших пізнавальних елементів з тим або 

іншим задоволенням або стражданням. 

Почуття і відчуття завжди з’являються разом. 

Пізнавальні елементи (зміст, складові) надають 

почуттю забарвлення. 

Класифікація почуттів: а) приємні; б) неприємні; 

1) нижчі або фізичні; 2) вищі – почування і 

емоції; А) індивідуальні; Б) соціальні;  

1. Почуття моральні (обов’язку, зобов’язаності, 

совісті, релігійні). 2. Почуття інтелектуальні або 

логічні (здивування, сумнів, протиріччя).             

3. Почуття естетичні (гармонії, величчі, комічні), 

елементарні естетичні почуття пов’язані з 

відчуттям кольору, звуку і руху. 

Афекти – короткотривалі та сильні психічні 

стани. 

Пам’ять на почуття та емоції – здатність до 

відтворення почуттів, які раніше переживались. 
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Функції емоцій: оцінка, збереження життя, 

розвиток життя. 

 

 

 

 

 

Воля 

Пов’язана з активною діяльністю, викликається 

зовнішніми (рухи тіла) або внутрішніми 

(пригнічення дії, утримання уваги) причинами. 

Рухи поділяються на: 1. Рефлекторні або 

механічні; 2. Автоматичні або імпульсивні;           

3. Інстинктивні; 4. Вольові або довільні. 

Вольовий акт є складним психічним актом. 

Моменти вольового акту: потяг і бажання.  

До вольового акту входять уявлення, почуття, 

рухи. 

Складові вольового акту: обговорення (роздуми, 

обмірковування), рішення і виконання рішення. 

Вольова дія має мету і спонукання; складається з 

низки дій котрі і призводять до однієї визначеної 

дії; кінцева дія є метою дії. 

Функції волі: управління думками, керування 

емоціями, спонукання, пригнічення. 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні 

відмінності  

Першим визначаючим фактором визнаються 

психічні фактори (свідомість, самосвідомість, 

вплив виховання, вплив зовнішніх умов, вплив 

оточуючого середовища). Другим визначаючим 

фактором визнаються психофізіологічні 

особливості. 

Темперамент – психічна особливість людини, яка 

визначає її діяльність і відчування. Органічною 

основою є нервова система. Типи темпераменту: 

сангвінічний, флегматичний, холеричний і 

меланхолічний. 

Характер  – психічна особливість людини, яка 

проявляється у напрямі волі. 
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Здібності 

 

 

 

 

 

Залежність здібностей від: 1) виховання, впливу 

зовнішніх умов, оточуючого середовища;             

2)  вроджених здібностей індивідуума. 

Наслідуються не готові здібності, а відомі 

схильності до тих або інших психічних 

здібностей. 

Схильності переходять у здібності завдяки 

вправлянням. 

Для розвитку або вдосконалення здібностей існує 

межа. Ця межа обумовлена вродженими умовами 

– психофізіологічними умовами. 

 

 

 

 

Уявлення про «Я» і 

самосвідомість 

 

Розвиток уявлень про «Я»: перша стадія – 

уявлення про фізичне «Я» (уявлення про своє 

тіло, як відмінне від інших тіл); друга стадія – 

уявлення про духовне «Я» (особисті уявлення, 

почуття, вольові процеси, котрі людина 

усвідомлює як відмінні від речей матеріального 

світу – внутрішній світ людини). 

Переживання психічного є предметом свідомості. 

Стан свідомості – психічний процес, що 

переживається у даний момент. 
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Додаток Г 

Зміст дисципліни «Психологія» у І. О. Сікорського 

 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Психологія 

Наука про душу. 

Розпочинати необхідно з ретельного вивчення 

історичного нарису щодо розвитку вчень про 

душу в різні часи. 

 

 

Предмет психології 

Психічні явища у їх зв’язку з фізіологією мозку. 

Психічні образи. 

Психічні прагнення та зусилля. 

Біоісторична послідовність психічних подій. 

 

Завдання психології 

По-перше, точне розмежування, найменування й 

описання головних психічних функцій; по-друге, 

складання класифікацій психічних явищ за 

різноманітними ознаками. 

 

Методи психології 

Спостереження і експеримент 

Прийоми: 1) інтроспективне спостереження,          

2) об’єктивний аналіз і 3) розпізнавальна інтуїція. 

 

Мозок і нервова 

система 

Органічна основа психічних явищ. 

Має значення у процесах пристосування і 

саморегуляції. 

Ідея локалізації психічних процесів. 

 

 

 

 

 

 

Відчуття  

та  

сприймання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первинні процеси пізнання. 

Відчуття надають одиничну інформацію,  

а сприймання – цілісну. 

Класифікація: зорові, слухові, нюхові, смакові, 

дотикові. 

До сприймань зовнішнього враження 

приєднується маса пригадувань, що відносяться до 

цього враження. 

Центри сприймання і пригадувань локалізовані в 

різних частинах мозку: сприймання в чуттєвих 

центрах, а пригадування в асоціативних. 

Впізнавання – найважливіший психологічний акт 

сприймання. 

Пригадування – відтворення сприймання, що 

відбулось у минулому. 

Завдяки відчуттям та сприйманням виникають 

первинні уявлення. 
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Пам’ять 

Збереження та відтворення вражень. 

Основа розвитку психічного. 

 

 

 

Мислення 

Мисленнєві акти поділяються і групуються 

наступним чином: 1) об’єднанні відчуття 

уможливлюють появу уявлення; 2) два і більше 

уявлень, пов’язаних асоціативно між собою, 

складають думку; 3) протікання або слідування 

думок одних із іншими називається мисленням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідомість і 

самосвідомість 

Свідомість і усвідомлення – найвищий ступінь, 

котрого в своїй еволюції досягло життя на землі; 

вище явище прогресу життя. 

Свідомість має градації, починаючи від ясної 

свідомості до неясної свідомості. 

У кожну дану хвилину свідомість охоплює лише 

незначну частину всього, що відбувається в душі, 

решта знаходиться нижче порога свідомості. 

Усвідомленість є стан душі, а не особлива сила. 

Найсуттєвішою властивістю свідомості є її єдність 

і заснована на ній єдність душі. 

Прагнення людини вводити порядок у зміст своїх 

думок, у свої дії, у всю свою душу засноване на 

глибинній потреби єдиної свідомості. 

Самосвідомість – окремий випадок свідомості, 

коли об’єктом свідомого сприймання є не 

зовнішній світ, а внутрішній світ: суб’єкт 

залишаючись суб’єктом стає об’єктом для самого 

себе і пізнає себе як дещо зовнішнє. 

Єдність свідомості заснована на безперервності 

розумової роботи, що пов’язує минуле з 

теперішнім.  

При душевних хворобах єдність свідомості 

зазвичай порушується. 

 

 

 

 

 

Почуття 

Суттєвою ознакою є надання життєвого 

відношення: одні почуття приємні і сприяють 

життю, інші – неприємні і шкодять життю. 

Цикл людських почуттів: 1) чуттєві відчуття 

(відповідають в пізнанні відчуттям); 2) фізичні 

почуття (відповідають уявленням); 3) вищі 

почуття (відповідають складним уявленням). 

Види почуттів мають локалізацію в головному 

мозку. 

Класифікація головних почуттів:  
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а) несподіваність, здивування; б) страх – похідні:  

боягузтво, побоювання; в) невдоволення;               

г) задоволення; д) гнів – похідні: ненависть, 

презирство, обурення; е) почуття «свого» і 

«чужого» (наближення і віддалення, симпатія й 

антипатія, погодження і непогодження, 

захоплення і відраза);  є) занепад сил – похідне: 

винуватість; ж) сором; з) каяття;  и) естетичні, 

інтелектуальні і моральні – всі ґрунтуються на 

психологічному синтезі і об’єднані з уявленнями, 

котрі можуть їх викликати і розширювати. 

 

 

 

 

 

 

 

Воля 

Рухливий бік душі або свідомості. 

Виражається: а) в рухах або організації;                 

б) підготовкою рухів; в) рухливому напруженні. 

Справжня велич людини вимірюється волею 

більше, ніж розумом  і почуттями. 

Стаючи вищою силою душі, свідома воля скеровує 

розум і почуття. 

Воля закладена в основі характеру людини. 

Великі люди володіють наполегливою волею, 

котра є головною силою їхнього духу. 

Складні вольові стани: 1) обмірковування і сумнів; 

2) коливання і рішення; 3) свобода волі;                

4)  усвідомлення волі. 

Визнається взаємопов’язаність волі і уваги. 

Потребує тренування. 

 

 

 

Індивідуальність 

 

 

 

Відмінність людей виявляється у 

взаємовідношеннях, впливі одне на одного 

почуття, розуму і волі. 

 В залежності від переважання розуму, почуття чи 

волі типи особистостей поділяються на:  

1. Чуттєвий теплий, сердечний (людина почуттів); 

2. Вдумливий, глибокодумний (розумна людина); 

3. Діяльний, енергійний (вольова, рішуча людина). 

 

 

Темперамент 

 

 

Типи темпераменту: сангвінічний, флегматичний, 

холеричний і меланхолічний. 

Різниця темпераментів визначається за  

особливостями проявів почуттів і волі. 

Залежить від природних особливостей людини, від 

успадкованої нервово-психічної організації.  

Відмінності темпераменту можна простежити за 

глибиною або поверхневістю сприймань і 
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викликаних ними рухливих реакцій, швидкістю 

або повільністю реакцій у відповідь на 

подразнення. 

Природня особливість характеру. 

 

 

 

 

 

Свідоме і несвідоме 

Свідомість ніколи не зупиняється на занадто 

дрібних для життя питаннях. Свідомість зайнята 

вищими питаннями тіла і духу, котрі без її участі 

не могли б бути вирішені найкращим чином. 

Є різними за ступенем явищ, а не за суттю. 

Обидва явища дуже близькі і безперервно 

переходять один в інший. 

В основі переходу від свідомого до несвідомого 

покладена умова  – відволікання. 

Свідомість суттєвим чином пов’язана з увагою і 

волею.  
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Додаток Д 

Структура курсу «Психологія» у В. В. Зеньковського  

 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

 

 

Психологія 
 

Наука про душевні або психічні явища у їх 

взаємних співвідношеннях, у їх відношенні до 

фізіологічних станів організму. 

Знання про душу існують лише у формі явищ 

своєрідної природи, котрі називаються явищами 

свідомості. Ці явища, як і всі явища у світі, мають 

свої закони. Відповідно, психологія перш за все 

повинна бути визначена як наука про явища 

свідомості та їх закони. 

Предмет Душевні явища, особливості їх прояву. 

 

Завдання 

1) описати факти свідомості, 2) визначити закони, 

що їх віднаходять і 3) здійснити перевірку цих 

законів за допомогою дослідження. 

Методи а) спостереження та самоспостереження душевних 

явищ; б) психологічний та психофізіологічний 

аналіз цих явищ для визначення їх законів;             

в) експеримент для перевірки результатів 

психологічного спостереження й аналізу. 

Органічна основа 

психіки 

Головний мозок як головний орган локалізації 

психічного життя. 

 

Відчуття  

та  

сприймання 

Надають первинне знання про внутрішній і 

зовнішній світ. Класифікуються за органами 

відчуття. 

Вищі види сприймань: сприймання простору, 

сприймання часу та сприйняття власного 

внутрішнього життя. 

 

 

 

 

 

 

Пам’ять 

Здатність зберігати, утримувати і в потрібний 

момент відтворювати необхідну інформацію, 

знання, образи уявлень та взагалі дані досвіду. 

Інформація, образи, події, що виявились 

значимими для людини запам’ятовуються краще і 

зберігаються довше, подекуди і все життя. 

Основа психічного розвитку. 

Види пам’яті:  

– довготривала та короткотривала; 

– безпосередня та вторинна. 

Робота пам’яті залежить, по-перше, від 

спадковості та роботи головного мозку, а по-
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друге, від тренування задля її розвитку. 

 

 

 

Почуття 

Класифікація почуттів: 1) індивідуальні (страх, 

гнів, почуття по відношенню до самої себе, 

індивідуальний сором); 2) соціальні (соціальний 

сором, симпатія та антипатія); 3) вищі (моральні, 

естетичні, інтелектуальні, релігійні). 

Пов’язані з внутрішнім світом людини, з її «Я». 

Впливають на виконання практичної і теоретичної 

діяльності. 

 

Уявлення 

Відтворення образу предмета або події, 

ґрунтуючись на минулому досвіді. 

Соціальний досвід впливає на зміст уявлень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уява 

 

 

 

 

 

 

Своєрідна форма мислення. 

Сприяє у пізнанні смислу і побудови ідей. 

Образ – визначальна ознака роботи уяви. 

Образи уяви – картинки можливого, бажаного, 

страшного, радісного, картинки припущення, що 

викликані емоціями, знаходяться з чистими 

побудовами розуму, мають у них потребу за 

принциповою близькістю до них. 

Способи створення образів уяви: а) перебільшення 

і применшення, б) відділення окремих рис від 

загального і в) створення з окремих образів більш 

складного комплексу образів.  

Особливість уяви полягає не лише в комбінації 

елементів, а й у творчості аналогій. 

 

 

Мислення 

 

 

Вищий пізнавальний психічний процес. 

Види мислення: предметне, конкретне, абстракте, 

інтуїтивне, дискурсивне, мислення за аналогією. 

Хід мисленнєвого процесу: 1) будується поняття, 

2) формуються судження і 3) оформлюються 

висновки. 

 

 

 

 

 

Мова 

Мова – це система звуків. 

Розвиток мови пов’язаний з тим, що вона має 

значення. 

Сторони розвитку мови: психофізіологічна (крик, 

белькотіння, власне мова), психологічна і логічна. 

Спочатку мова включається в емоційну сферу 

психіки, виражає почуття і бажання. Потім 

включається в інтелектуальну сферу та стає 

вираженням думок і знаряддям мислення. 

Слово має подвійну природу: звук і сенс. 
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Регулює процес вимовляння образ слова, тобто 

його психічне обличчя. Образ слова регулюється в 

процесі висловлювання думок. Думки втілюються 

насамперед в психіці у певні мовні образи, і тільки 

тому психіка може регулювати процес мовлення, 

зовнішнє вимовляння слів. 

Мова є знаряддям мислення. 

 

 

Воля 

Здатність до керування власних дій. 

Вольова активність включає усвідомлення мети і 

формування рішення. 

Потребує тренування. 

Вольова регуляція спирається на інтелектуальну 

роботу. 

Сутність волі – регуляція активності через 

усвідомлення того, що людина може здійснити ті 

або інші дії або запобігти їм. 

 

 

Темперамент і 

характер 

Типи темпераменту: сангвінічний, флегматичний, 

холеричний і меланхолічний.  

Основою виступає особливість роботи нервової 

системи, спадковість. 

Характер твориться як самою людиною, так і 

оточенням.  

Особливості характеру людини виявляються 

протягом періодів першого та другого дитинства. 
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23. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною  участю 

«Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості», 

Київ, 22 травня 2020 року (форма участі: очна). Тема доповіді: «Психічний 

розвиток і життєва ситуація».  

24. Міжнародна науково-професійна конференція «Science mithout boundarie 

development in 21st. century», Будапешт, 30 серпня 2020 року (форма участі: 

заочна). Тема доповіді: «Концепція структури людини у психологічній теорії 

Петра Семеновича Авсеньєва». 

 


