
ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 

 

Однією із засад психогенезу особистості є пізнання і перетворення людиною світу, 

що її оточує. Власним досвідом, успіхами та помилками, радощами і горем людина 

формує в собі модель світу, яка є центральною частиною її психічного життя. Цю модель 

звичайно описують у вигляді взаємодії таких великих блоків, як психічні функції, 

структура цінностей, цензура і система психологічного захисту — бар'єрів. 

Когнітивна, тобто пізнавальна, сфера особистості має принципове навантаження в 

плані побудови моделі світу. Науково-психологічний підхід вимагає аналітичного 

розгляду процесів пізнання, однак у реальному психічному житті всі ці процеси злиті, 

єдині і залежать від структури і змісту особистості людини, її мотивів, глобальної мети 

тощо. 

Життєдіяльність людини відбувається у складному та мінливому середовищі, тому 

вона потребує вміння орієнтуватися в навколишніх умовах і пристосовувати до них свої 

дії. Знання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та 

логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів: відчуття, 

сприймання, мислення, уяви. Пізнавальна діяльність завжди розпочинається з чуттєвого 

відображення світу у відчуттях та сприйманні. 

Психічні процеси є базовою основою людської психіки. Три різновиди психічних 

процесів - пізнавальні, емоційні і вольові - утворюють у своїй сукупності психічну 

діяльність людини. 

Психічні процеси, за допомогою яких формуються образи навколишнього 

середовища, а також образи самого організму і його внутрішнього середовища, 

називаються пізнавальними психічними процесами. Пізнавальні процеси - відчуття, 

сприйняття, мислення, уява, пам'ять - формують інформаційну базу, орієнтовну основу 

психіки. Саме пізнавальні психічні процеси забезпечують отримання людиною знань про 

навколишній світ і про саму себе. Ці знання є тим чинником, який при наявності будь-

якого спонукання визначає вибір людиною одного з багатьох можливих, на кожен даний 

момент, напрямків руху і утримує рух в рамках цього напрямку. Усвідомлювані людиною 

потреби також надані йому у формі знань, принаймні у формі знання про те, що він чогось 

хоче. Сама діяльність людини набуває цілеспрямований, упорядкований характер, завдяки 

знанню про кінцевий її результаті як про мету, яка існує у свідомості, формі подання про 

якоїсь конкретної речі або формі абстрактної ідеї. 



 

Сенсорна поверхня тіла є тим екраном, на який проектується навколишній світ, тим 

єдиним засобом і джерелом, за допомогою якого нервова система тільки і може 

побудувати все багатство фарб і форм цього світу. І хоч це саме поверхня, то є тонка 

тканини, розташована в обмеженому просторі і має свою власну конфігурацію і 

властивості, образ об'єкта, що будується на основі змін, що відбуваються на цій поверхні, 

розташовується поза її, має властивість глибини, а сам він здається незалежним і 

достовірним. 

Основними пізнавальними психічними процесами, які беруть участь у побудові 

образів навколишнього світу, є: відчуття, сприйняття, мислення, пам'ять. 

 

1.      Відчуття і сприймання 

Відчуття - це найпростіший психічний процес, що складається у відображенні 

окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу, а також внутрішніх станів 

організму при безпосередньому впливі подразників на відповідні рецептори. 

Відчуття є головним джерелом знання людини про себе і про навколишній світ. 

Ніщо людина не може дізнатися інакше, ніж через досвід, що отримується в результаті 

сприйняття навколишнього світу з допомогою органів почуттів. Відчуття — це 

відображення окремих властивостей предметів і явищ при безпосередній дії подразників 

на органи чуття. У відчуттях людині відкриваються кольори та звучання, пахощі і смак, 

вага, тепло чи холод речей, що її оточують. Крім того, відчуття дають інформацію про 

зміни у власному тілі: людина відчуває порушення у функціонуванні внутрішніх органів, 

положення і рух свого тіла й окремих його частин. 

Відчуття як образи, що відбивають окремі властивості предметів, виникають під 

час діяльності будь-яких органів чуття. Наприклад, коли людині дуже недовго показують 

предмет, юна бачить пляму певного кольору, але не може сказати, що це за предмет. 

Слухаючи незнайому мову, людина вловлює висоту, тембр, гучність голосу, хоча не 

сприймає змісту мовленого. Але пізнання рідко розпочинається з чуттєвого відображення 

окремих властивостей предметів («щось світиться», «щось звучить»). Як правило, в 

людини одразу виникає цілісний образ об’єкта, в якому далі можуть бути виділені окремі 

його риси. Більш складною і розвиненою, ніж відчуття, але тісно пов'язаною з ним 

формою чуттєвого пізнання світу. 



Таким чином, коли говорять, що відчуття є головним джерелом знань людини, під 

цим мають на увазі те, що, не маючи відчуттів, людина не мала б і свідомості (в ньому в 

основному і представлені різноманітні відчуття). 

Сприйняття - пізнавальний психічний процес, що складається в цілісному 

відображенні предметів, ситуації та подій, що виникає при безпосередньому впливі 

фізичних подразників на рецепторні поверхні органів почуттів. Результатом сприйняття 

як процесу є образ, тобто цілісна, стійка система відчуттів, що пов'язується з певним 

предметом або явищем. 

Існування образів представляється очевидним щодо зорового сприйняття і менш 

очевидним по відношенню до інших видів сприйняття, наприклад, слуховому. Слуховим 

чином може стати фрагмент будь-якого музичного твору чи весь твір в цілому, коли ми 

обмацуємо який-небудь предмет (дотикальне сприйняття), ми отримуємо від нього гаму 

взаємопов'язаних відчуттів, що складаються в тактильний образ відповідного предмета. 

Нюховим чином предмета може служити специфічний набір запахів, пов'язаний з ним. 

Сприймання — це відображення цілісних предметів і явищ при безпосередній дії 

подразників на органи чуття. Коли людина перебуває в оточенні звичайних речей, у неї 

формуються цілісні образи навколишніх предметів. Вона бачить речі, чує їхнє звучання, 

торкається їх. 

Відображаючи предмети та їхні властивості, сприймання і відчуття являють собою 

різні за повнотою, глибиною й адекватністю ступені чуттєвого пізнання невичерпного 

багатства світу. Але значення відчуттів та сприймання в діяльності людини не 

обмежується інформуванням про події у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Чуттєвий образ для людини є сигналом про значущість цих подій і, отже, регулятором її 

поведінки в середовищі. Сприймаючи, наприклад, зміну погодних умов (відчуваючи 

холод, спеку чи вітер), людина може пристосуватися до них чи уникнути їх. Виконуючи 

різні трудові дії, за допомогою відчуттів — передусім м'язових і дотикових — юна точно 

відображає окремі властивості та цілісні ознаки речей і тільки на цій основі координує з 

ними свої дії. Втрата м'язової чутливості при деяких захворюваннях робить людину 

безпорадною у використанні найзвичніших предметів. 

Роль відчуття та сприймання в нашому житті настільки значна, що існує потреба у 

підтриманні інформаційного балансу з середовищем, порушення якого веде до 

дезорганізації особистості та розладів у функціонуванні організму. Про це свідчать 

дослідження із штучним створенням інформаційного голоду через обмеження зорових, 



слухових, дотикових, рухових та інших стимулів, які завжди слугують звичним фоном 

життєдіяльності людини. У стані інформаційного голоду в досліджуваних людей 

з'являлися галюцинації, вони відчували сильний неспокій і просили припинити 

експеримент. 

 

2.      Пам'ять 

 

Пам'ять - це процеси організації та зберігання минулого досвіду, що роблять 

можливим його повторне використання в діяльності або повернення в сферу свідомості. 

Пам'ять пов'язує минуле суб'єкта з його сьогоденням і майбутнім і є найважливішою 

пізнавальною функцією, що лежить в основі розвитку і навчання. Слід зазначити, що під 

досвідом тут розуміються будь-які психічні процеси, що передували поточним незалежно 

від ступеня їхньої свідомості. 

Пам'ять - здатність людини, пов'язана з можливістю запам'ятовування, збереження, 

пригадування, впізнавання і забування різноманітної інформації. 

Пам'яттю людина користується практично безперервно, і вона бере участь майже у 

всіх його життєвих процесах і формах поведінки. Коли людина тільки народжується на 

світ і ще не має ніякого життєвого досвіду, в його пам'яті дуже багато так званої 

генетичної інформації Все це зберігається в його пам'яті, передаючись із покоління в 

покоління. Отже, пам'ять людині потрібна також для того, щоб зберегти своє обличчя і 

швидко пристосовуватися до умов життя. 

 

3.       Мислення 

Вінцем еволюційного та історичного розвитку пізнавальних процесів людини є її 

здатність мислити. Завдяки понятійному мисленню людина безмежно розсунув кордони 

свого буття, окреслені можливостями пізнавальних процесів більш «низького» рівня - 

відчуття, сприйняття, уявлення. 

Мислення - це соціально обумовлений, нерозривно пов'язаний з промовою 

психічний процес пошуків і відкриття істотно нового, процес опосередкованого і 

узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу і синтезу. Мислення виникає на 

основі практичної діяльності з чуттєвого пізнання і далеко виходить за його межі. 



Через відчуття і сприйняття мислення безпосередньо пов'язано із зовнішнім світом 

і є його відображенням. Правильність (адекватність) цього відображення безперервно 

перевіряється в процесі практичного перетворення природи і суспільства 

Функція мислення - розширення меж пізнання шляхом виходу за межі чуттєвого 

сприйняття. Мислення дозволяє з допомогою умовиводи розкрити те, що не дано 

безпосередньо в сприйнятті. 

Завдання мислення - розкриття відносин між предметами, виявлення зв'язків 

відділення їх від випадкових збігів. Мислення оперує поняттями і бере на себе функції 

узагальнення й планування. 

Розумовий процес - процес, якому передує усвідомлення вихідної ситуації (умови 

завдання), що є свідомим і цілеспрямованим, оперує поняттями і образами, і завершується 

будь-яким результатом (переосмислення ситуації, знаходження рішення, формування 

судження і т.п. 

Наочно-діюче мислення - вид мислення, що спирається на безпосереднє 

сприйняття предметів, реальне перетворення в процесі дій з предметами. 

Наочно-образне мислення - вид мислення, що характеризується опорою на 

уявлення і образи; функції образного мислення пов'язані з наданням ситуацій і змін до 

них, які людина хоче отримати в результаті своєї діяльності, перетворюючої ситуацію. 

Дуже важлива особливість образного мислення - становлення незвичних, неймовірних 

поєднань предметів та їх властивостей. 

Словесно-логічне мислення - вид мислення, здійснюваний за допомогою логічних 

операцій з поняттями. 

Розрізняють теоретичне і практичне, інтуїтивне й аналітичне, реалістичний і 

аутистичне, продуктивне і репродуктивне мислення. 

До вирішення завдання мислення йде за допомогою різноманітних операцій, таких 

як порівняння, аналіз, синтез, абстракція та узагальнення. 

Порівняння - мислення зіставляє речі, явища і їх властивості, виявляючи подібності 

та розбіжності, що призводить до класифікації. 

Аналіз - уявне розчленування предмета, явища або ситуації для виділення 

складових елементів 

Синтез - зворотний аналізу процес, який відновлює ціле, знаходячи суттєві зв'язки і 

відносини. 



Абстракція - це виділення однієї будь-якої сторони, властивості і відволікання від 

інших. 

Узагальнення (або генералізація) - це відкидання одиничних ознак, при збереженні 

загальних, з розкриттям істотних зв'язків. Узагальнення може відбутися шляхом 

порівняння, при якому виділяються загальні якості. 

Основні форми логічного мислення - це поняття, судження, умовиводи. 

Поняття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відносини 

предметів і явищ, виражена словом або групою слів. Поняття можуть бути загальними і 

одиничними, конкретними й абстрактними. 

Судження - це форма мислення, яка відображає зв'язки між предметами або 

явищами, це твердження чи заперечення чого-небудь. Судження можуть бути 

помилковими і істинними. 

Умовивід - форма мислення, за якої на основі кількох суджень робиться певний 

висновок. Розрізняють умовиводи індуктивні, дедуктивні, за аналогією. 

Індукція - логічний висновок у процесі мислення від часткового до загального, 

встановлення загальних законів і правил на підставі вивчення окремих фактів і явищ. 

Дедукція - логічний висновок у процесі мислення від загального до приватного, 

пізнання окремих фактів і явищ на підставі знання загальних законів і правил. 

Аналогія - логічний висновок у процесі мислення від приватного до приватного (на 

основі деяких елементів схожості). 

 Індивідуальні відмінності та стилі мислення 

Індивідуальні відмінності виявляються в якостях мислення: 

- Широта - здатність охопити все питання цілком, не упускаючи в той же час 

необхідних для справи окремого; 

- Глибина - вміння проникати в сутність складних питань; 

- Самостійність - вміння висувати нові завдання і знаходити шляхи їх вирішення, 

не вдаючись до допомоги інших людей; 

- Гнучкість – не скованість закріпленими в минулому прийомами і способами 

вирішення завдань, вміння швидко змінювати дії при зміні обстановки; 

- Швидкість - здатність швидко розібратися в новій ситуації, обміркувати і 

прийняти правильне рішення; 

- Квапливість - поспішне вирішення питання без всебічного обмірковування, 

вихоплення якоїсь однієї сторони проблеми; 



 - Критичність - вміння об'єктивно оцінювати свої і чужі думки, ретельно і всебічно 

перевіряти всі висунуті припущення і висновки. 

Індивідуальні стилі мислення: 

- Синтетичний - прагнення створити щось нове, оригінальне на основі узагальнення 

різних підходів та ідей; теоретичне мислення; 

- Ідеалістичний - схильність до інтуїтивним, глобальним оцінками без здійснення 

детального аналізу проблем; 

- Прагматичний - опора на безпосередній особистий досвід, використання легко 

доступних матеріалів і інформації, прагнення якомога швидше отримати конкретний 

результат; 

- Аналітичний - систематичне і всебічний розгляд питання на основі збору 

великого обсягу інформації та використання глибоких теорій; 

- Реалістичний - орієнтація на визнання фактів, конкретність, установка на 

виправлення, корекцію ситуацій з метою досягнення певних результатів. 

 

  

4.       Уява 

Психічний процес, висловлює побудову образу засобів і кінцевого результату у 

створенні програми поведінки. 

Уява буває пасивним навмисним і ненавмисним, активним творчим і відтворює. 

Пасивне навмисне - це образи і фантазії, навмисно викликані, але не пов'язані з 

волею, спрямованої на втілення їх у життя. 

Пасивне ненавмисне - відбувається при ослабленні діяльності свідомості. 

Активне відтворює уяву - має в своїй основі створення образів, що відповідають 

опису 

Активна творча уява самостійне створення нових образів. 

Висновки 

Властивості, які відкриваються мисленням навколишнього світу дуже важливі, 

тому що дозволяють людині успішно пристосовуватися до нього. Завдяки мисленню ми 

можемо передбачити ті чи інші факти і події, тому що мислення кожного разу, як би 

видобуває знання, які є загальними для цілого класу явищ, а не тільки для одного якогось 

випадку. Уміння знайти в новій ситуації спільне з колишньою, осягнення загального у 

здавалося б різних випадках - найважливіша відмітна властивість мислення. Мислення 



виявляє, відкриває в навколишньому світі певні класи предметів і явищ, споріднених за 

тією або іншою ознакою. Отже, мислення, будучи пізнавальним процесом, відрізняється 

від інших тим, що здійснює узагальнення та опосередковане пізнання об'єктивної 

реальності, хоча, спирається при цьому на чуттєве пізнання при активній взаємодії 

людини з пізнаваним об'єктом. Людина не тільки пізнає дійсність у процесах сприйняття, 

пам'яті, уяви та мислення, а й разом з тим і відноситься так чи інакше до тих чи інших 

фактів життя, переживає ті чи інші почуття по відношенню до них. Таке внутрішнє 

особисте ставлення має своїм джерелом діяльність і спілкування, в яких воно виникає, 

змінюється, зміцнюється або згасає. Переживання почуття виступає як особливе 

випробовуване суб'єктом психічний стан, де сприйняття і розуміння чого-небудь, знання 

про що-небудь виступає в єдності з особистим ставленням до сприймається, розуміється, 

відомому або невідомого. У всіх випадках говорять про переживання почуття як 

особливому емоційному стані людини. У психології склалося уявлення, згідно з яким 

емоційні стани визначаються якістю та інтенсивністю актуальної потреби індивіда та 

оцінкою, яку він дає ймовірності її задоволення. Цей погляд на природу і походження 

емоцій отримав назву інформаційної концепції емоцій. Усвідомлюючи або не 

усвідомлюючи, людина порівнює інформацію про те, що потрібно для задоволення 

потреби, з тим, що вона має в момент її виникнення. 
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