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character of motivational processes defining the direction, ensuring stability and integrity of the 

personality, intersect. The necessary and sufficient criteria for constructing a model of the moti-

vational sphere of the individual are identified: ontogenetic sequence, level of awareness (on the 

scale unconscious - consciousness), innateness - acquisition and functionality. The model of the 

personality’s motivational sphere is grounded, including the orientation (as a system of innate 

inclinations, prerequisites, definite landmarks that provide a general orientation in the environ-

ment), mobilization (as a system of makings fixed at the level of character, individual style of 

activity, ensuring the stability of the individual's vital activity) actualization (as actualization of 

potential capabilities of the individual in the process of educational and cognitive activity) and 

implementation (system of values, meanings, philosophical positions, realizing the human per-

sonality and ensuring its sustainability in the behavior, actions, activities) components, sequen-

tially passing one into another and forming a four-stroke cycle. 

Ключевые слова: motive, motivation, motivational sphere of personality, model of motiva-

tional sphere of personality, need, personality direction, values, value orientations, world view, 

axiomatic approach. 
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Подшивайлова Л. І., Шепельова М. В. Перцептивно-мисленнєва стратегія як  

властивість особистості. У статті представлено теоретичний огляд наукової літератури з 

проблеми визначення поняття сприймання та його властивостей (вибірковість, структуро-

ваність, осмисленість, опредметненість, нелінійність, адекватність, синкретичність, конс-

тантність, цілісність). На основі аналізу словників та праць з психології творчості визна-

чено основні функції стратегії: визначає готовність суб’єкта до творчої діяльності; упоря-

дковує інформацію, що надходить до особистості; дозволяє оцінити своєчасність конкрет-

них дій; задає напрям здійснення творчої діяльності; виділяє певну інформацію із загаль-

ного інформаційного потоку; задає напрям інтерпретації інформації; визначає орієнтацію 

на майбутнє; вибудовує ієрархію цілей; визначає вектор пошуку, напрям вирішення задач. 

Перцептивно-мисленнєва стратегія розглядається як властивість, що спрямовує особис-

тість на досягнення гармонії з оточуючим середовищем у процесі їх взаємодії. Вона інтег-

рально визначає здатність особистості до творчої діяльності, спрямовує її на успішність 

прийняття і здійснення рішень у процесі розв’язання задач, задає основний напрямок ін-

терпретації, розуміння актуальної інформації, в подальшому реалізується у певній діяль-

ності, орієнтує особистість на майбутнє. Перцептивно-мисленнєва стратегія сприяє конс-

труктивному вирішенню протиріч між наявними у суб'єкта знаннями й досвідом та нови-

ми вимогами актуальної ситуації, в чому полягає її творчий характер. Перцептивно-

мисленнєва стратегія як властивість особистості визначає її індивідуально-психологічні 

особливості. 

Ключові слова: сприймання, сприйняття, перцепція, апперцепція, властивості сприйман-

ня, стратегія, функції стратегії, перцептивно-мисленнєва стратегія, творчість, властивість 

особистості, індивідуально-психологічні особливості особистості. 
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Подшивайлова Л. И., Шепелёва М. В. Перцептивно-мыслительная стратегии как 

свойство личности. В статье представлен теоретический обзор научной литературы по 

проблеме определения понятия восприятия и его свойств (избирательность, структуриро-

ванность, осмысленность, опредмечивание, нелинейность, адекватность, синкретичность, 

константность, целостность). На основе анализа словарей и работ по психологии творче-

ства определены основные функции стратегии: определяет готовность субъекта к творче-

ской деятельности, упорядочивает поступающую информацию, позволяет оценить свое-

временность действий, задаёт направление осуществления творческой деятельности, вы-

деляет определённую информацию из общего информационного потока, задаёт направле-

ние интерпретации информации, определяет ориентацию на будущее, выстраивает иерар-

хию целей, определяет вектор поиска, направление решения задач. Перцептивно-

мыслительная стратегия рассматривается как свойство, направляющее личность на дос-

тижение гармонии с окружающей средой в процессе их взаимодействия. Она интегрально 

определяет способность личности к творческой деятельности, направляет её на успеш-

ность принятия и осуществления решений в процессе выполнения задач, задает основное 

направление интерпретации, понимания актуальной информации, в дальнейшем реализу-

ется в созидательной деятельности, ориентирует личность на будущее. Перцептивно-

мыслительная стратегия способствует конструктивному решению противоречий между 

имеющимися у субъекта знаниями, опытом и новыми требованиями актуальной ситуации, 

в чем состоит ее творческий характер. Перцептивно-мыслительная стратегия как свойство 

личности определяет ее индивидуально-психологические особенности. 

Ключевые слова: восприятие, перцепция, апперцепция, свойства восприятия, стратегия, 

функции стратегии, перцептивно-мислительная стратегия, творчество, свойство личности, 

индивидуально-психологические особенности личности. 

Постановка проблеми. Багато дослідників звертають увагу на 

суб’єктивні чинники сприймання. До них відносять установки, цілі, мотива-

цію, емоції, особливості очікувань та передбачення майбутніх подій особисті-

стю, тощо (Б. Г. Ананьєв, В. О. Барабанщиков, Дж. Брунер, Д. М. Узнадзе та ін.). 

З іншої сторони, особливості сприймання визначають, обумовлюють окремі 

властивості особистості. Взаємозалежність сприймання та особистісних вла-

стивостей суб’єкта дає підстави для вивчення перцептивно-мисленнєвих 

стратегій як властивості особистості. 

Вихідні передумови. У найбільш узагальненій формі сприймання ви-

значається як процес взаємодії суб’єкта з об’єктом [9], чуттєвий зв'язок інди-

віда з середовищем або безпосередня причетність людини до дійсності [3]. З 

цим погоджується більшість дослідників. Як зазначає В. О. Барабанщиков, 

основні розбіжності виникають тоді, коли намагаються з'ясувати «що сприй-

мається, ким і як» [3, с. 54]. 

У багатьох роботах, присвячених вивченню процесу сприймання, відзна-

чається проблема суперечності, неповноти та неточності сучасних визначень са-

мого поняття «сприймання»(В. О. Барабанщиков [3], Е. Є. Бехтель, А. Е. Бехтель 

[4], В. П. Зінченко [11], О. М. Леонтьев [15], В. В. Любімов [16], та ін.). 

Метою цієї статті є визначення перцептивно-мисленнєвої стратегії 

як властивості особистості, що визначає її індивідуально-психологічні 

особливості. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає В. П. Зінченко, на сьогодні 

налічується більше двох десятків теорій сприймання. Понятійна невизначе-
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ність проявляється у тому, що поняттям «сприймання» описують різні за сво-

єю структурою та функціями процеси, або ж підміняють його іншими нерівно-

значними поняттями, такими як «прийом інформації», «кодування» тощо [11]. 

Сучасний психолог С. Е. Поляков, досліджуючи сприймання, характе-

ризує його як «акт психічного моделювання змін стану людського тіла, які 

виникають у процесі взаємодії людини з навколишнім світом, що включає в 

себе конструювання особливих психічних репрезентацій цих змін і розгляд 

свідомістю утворених конструктів у якості репрезентацій оточуючої реаль-

ності» [26, с. 162]. 

В українській мові, на відміну від російської, де поняттям «восприя-

тие» позначається як процес, так і результат, поняття «сприймання» застосо-

вується для позначення саме процесуальної сторони, а «сприйняття» відо-

бражає сам факт взаємодії суб'єкта з об’єктом, його результат. 

Наведемо визначення сприймання, подане у психологічному словнику [5]. 

«Сприйняття – це суб’єктивний образ предмета, який безпосередньо діє на 

аналізатор або систему аналізаторів» [5, с. 100]. Сприймання – це «складний 

психофізіологічний процес формування перцептивного образу. Інколи термі-

ном сприймання позначається система дій, спрямованих на ознайомлення з 

предметом, який діє на органи чуття, тобто чуттєво-дослідницька діяльність 

спостерігача. Як образ сприйняття є безпосереднім відображенням предмета 

(явища, процесу) в сукупності його властивостей, в його об’єктивній ціліснос-

ті. <…> Основними властивостями сприйняття є предметність, цілісність, кон-

стантність, категоріальність, вибірковість» [5, с. 100-101]. 

Аналіз визначення сприймання (перцептивного процесу/перцепції) як 

процесу формування перцептивного образу, здійснений В. В. Любімовим, 

вказує на те, що «По-перше, прикметник «перцептивний» міститься і в лівій, 

і у правій частині визначення. По-друге, «образ» – це буквальний лінгвістич-

ний переклад латинського слова «перцепт». Тим не менш, термін «перцепти-

вний образ» є загальноприйнятим, так само, як і термін «ейдетичний образ»: 

російською «образ», латинню «перцепт», а грецькою «ейдола» [16, с. 9].  

Тому вчений, для виходу з цієї ситуації, пропонує визначити перцептивний 

образ через виявлення його відмінностей від інших образів. В. В. Любімов 

знаходить таку відмінність у тому, що особливістю перцептивного образу, на 

відміну від усіх інших образних явищ, є те, що це образ безпосередньо дію-

чого предмета (явища, процесу) на органи чуття. 

Відомо, що образ, який виникає у результаті сприймання, відповідає 

дійсності лише частково, про що свідчить ряд експериментальних дослі-

джень. Адекватність сприйняття є відповідністю образу сприйнятого відо-

бражуваній дійсності. Крайніми проявами співвідношення образу та об’єкта є 

конгруентність об’єкта та образу або метрична інваріантність образу по від-

ношенню до об’єкта [9]. Невідповідність між ситуацією та тим, як вона 

сприймається, називається ілюзією. 

Емоційні стани можуть визначати готовність або спосіб сприймання 

певних об’єктів. Зв'язок між об’єктом та станом, у якому знаходиться 
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суб’єкт, проявляється у тому разі, коли суб’єкт бере до уваги конкретний ха-

рактер або значення об'єкта [23]. 

Цілісність сприймання дозволяє одержати цілісний образ предмету у 

всьому різноманітті й співвідношенні його властивостей. Крім того, особливого 

значення набуває проблема дослідження процесу сприймання у взаємозв’язку 

як відповідності перцептивного образу сприйманому об’єкту, так і його спів-

віднесеності з індивідуально-психологічними особливостями сприймаючого. 

Б. Г. Ананьєв зазначену проблему визначив так: сприйняття як цілісний 

образ, який відображає єдність структури та властивостей об'єкта, також вира-

жає цілісність суб'єкта й взаємозв’язок у ньому різноманітних властивостей [1]. 

Для характеристики психічного образу як результату сприймання 

В. О. Ганзен пропонує розглядати психічний образ як функцію від властиво-

стей об’єкта, умов сприймання і властивостей суб’єкта [9]. Тому важливим 

для визначення адекватності образу дійсності є визначення характеристик 

об’єкта сприймання. В. О. Ганзен визначає такі характеристики об’єкта: мо-

дальні, просторово-часові, інформаційно-енергетичні та речовинні. Для дос-

лідження сприймання у його цілісності автор пропонує такий прийом експе-

риментального дослідження образу, коли вивчаються відмінності між обра-

зом та об’єктом в залежності від варіацій властивостей об’єкта, умов сприй-

мання і характеристик суб’єкта [9]. 

Індивідуальний характер сприймання відображає власний попередній 

досвід кожної людини та особливо проявляється при сприйманні неоднознач-

них зображень [24]. Індивідуальними особливостями спостерігача певною мі-

рою визначається спосіб сприймання невизначених або двозначних ситуацій. 

Цей факт використовується у проективних методиках діагностики особистос-

ті, зокрема у тестах Г. Роршаха [30]. Нагадаємо, що Г. Роршах тлумачення 

випадкових образів більшою мірою відносив саме до сприймання, ніж до ми-

слення та уяви. Сприймання ж розглядалося з позиції асоціативної теорії, як 

асоціативне прирівнювання наявних у індивіда образів пам'яті до комплексу 

відчуттів, які виникають при взаємодії з об’єктом. Тому тлумачення випадко-

вих форм ним розглядалося як особливий вид сприймання, у якому психічні 

зусилля, спрямовані на порівняння комплексу щойно одержаних відчуттів з 

образами пам'яті, настільки великі, що на інтрапсихічному рівні вони сприй-

маються саме як зусилля. Такий ефект надає сприйманню характер тлумачен-

ня [30] та дає підстави говорити про нелінійність процесу сприймання. 

Таким чином, можна виділити ряд властивостей сприймання, зокрема: 

вибірковість, структурованість, осмисленість, опредметненість, нелінійність, 

адекватність, синкретичність, константність, цілісність. 

Б. Г. Ананьєв [2] розглядав сприймання як основу психічного розвитку 

людини, що ґрунтується на протиріччі між функціональними (сенсорні фун-

кції різної модальності) та операційними (стабілізована система перцептив-

них дій) механізмами сприймання. До цього протиріччя також включається 

мотиваційна сторона перцептивних процесів, що визначає їх спрямованість, 

вибірковість та напруженість. Мотивацію сприймання Б. Г. Ананьєв розгля-



ПОДШИВАЙЛОВА Л. І., ШЕПЕЛЬОВА М. В. ПЕРЦЕПТИВНО-МИСЛЕННЄВІ СТРАТЕГІЇ ЯК… 
 

267 

 

дав як фактор індивідуального розвитку, який спрямовано у чотирьох напря-

мках: органічному (обслуговування основних безумовних рефлексів), гнос-

тичному (від елементарних орієнтувально-дослідницьких реакцій до склад-

них видів допитливості й пізнавальних інтересів, гностична мотивація впли-

ває на різні рівні життя людини та її перцептивні властивості), етичному (по-

треба в людях і соціальних зв’язках, яка розвивається у процесі спілкування, 

відображає моральні умови життя людини) та естетичному (ґрунтується на 

основі гностичних та етичних мотивів і є найбільш складним видом сприй-

мання як насолоди естетичними властивостями об’єктивної дійсності) [2]. 

Суб’єктивність сприймання оточуючого світу В. Д. Шадріков визначає 

обумовленістю внутрішнім світом людини. «Будь-яке наше сприймання, пи-

ше автор, здійснюється під впливом складних психологічних передумов, які 

визначають зміст внутрішнього світу людини» [35, с. 105]. Така обумовле-

ність, на думку В. Д. Шадрікова, забезпечує активне прийняття або відторг-

нення образу суб’єктом. Тому сприймання оточуючого світу є вибірковим, 

наочно-образна картина світу включає те, що набуває смислу для людини, 

стає значущим [35]. 

Отже, потреби, цінності, мотивація організовують і спрямовують 

сприймання та психічний розвиток людини загалом. Залежність сприймання 

від особистісних властивостей суб’єкта дає підстави для розгляду його інди-

відуально-психологічних особливостей.  

Залежність сприймання від попереднього досвіду та особистісних влас-

тивостей сприймаючого називають апперцепцією. Розглянемо декілька ви-

значень цього поняття, що подаються у психологічних словниках, а також 

визначення пов’язаних з ним понять. 

«Апперцепція – (лат. аd – до, perceptio – сприймання). Старий філософ-

ський термін, психологічний зміст якого мовою сучасної психології можна 

інтерпретувати як психічні процеси, які забезпечують залежність сприймання 

предметів і явищ від попереднього досвіду певного суб’єкта, від змісту і 

спрямованості (цілей і мотивів) його поточної діяльності, від властивостей 

особистості (почуттів, атитюдів та ін.)» [5, с. 42]. 

«Апперцепція – властивість психіки людини, що виражає залежність 

сприйняття предметів і явищ від попереднього досвіду сприймаючого суб'єк-

та і від особистих особливостей його психічної діяльності» [6, с. 22-23]. 

«Апперцепція – термін, введений Г. Лейбніцем (1646-1716); один з про-

явів вибірковості сприймання, його залежності від загального стану психіч-

ного життя людини, досвіду і спрямованості» [25, с. 11]. 

«Досвід <…> в психології – якість (підструктура) особистості, групи, 

сформована в процесі їх діяльності, навчання й виховання, яка узагальнює 

знання, уміння, навички та звички» [25, с. 82]. 

«Спрямованість особистості – одна з підструктур особистості, яка є її 

найвищим рівнем. Спрямованість особистості має ряд якостей: рівень, широ-

та, інтенсивність, стійкість, дієвість – і ряд форм: потяги, бажання, інтереси, 

схильності, ідеали, світогляд і переконання» [25, с. 74]. 
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«Спрямованість особистості – сукупність стійких мотивів, які орієн-

тують діяльність особистості й є відносно незалежними від наявних ситуацій. 

Спрямованість особистості характеризується її інтересами, схильностями, 

переконаннями, ідеалами, в яких виражається світогляд людини» [28, с. 230]. 

У іншому джерелі автори визначення апперцепції доповнюють виокре-

мленням її видів. Визначають «…стійку апперцепцію – залежність сприйман-

ня від стійких особливостей особистості (світогляду, переконань, освіченості і 

т. п.) і тимчасову апперцепцію, в якій позначаються психічні стани, що вини-

кають ситуативно (емоції, очікування, установки і т. п.)» [28, с. 25]. Також за-

значається, що апперцепція забезпечує можливість висування гіпотез стосов-

но особливостей об’єкта, що сприймається, його осмислене сприймання [28]. 

В. О. Барабанщиков розглядає апперцепцію як функціональне поєднання 

внутрішніх умов перцептивного процесу, до яких відносить такі компоненти: 

конативний (потреба в чуттєвій інформації та ставлення до неї), когнітивний 

(способи організації інформаційного змісту), виконавчий (перцептивний план, 

операціональний склад сприймання), диспозиційний (перцептивна установка) 

та рефлексивний (усвідомленість і контроль того, що сприймається) [3]. 

В. В. Рибалка пропонує розглядати апперцепцію як важливий компо-

нент цілісного перцептивного процесу. Припускається, що цей компонент 

надає сприйманню цілеспрямованого творчого характеру [29]. 

Відмінності між людьми у сприйманні навколишнього світу визнача-

ються на різних підставах. Так, Б. Б. Коссов у експериментальних досліджен-

нях залежності структури сприйняття від індивідуальних особливостей лю-

дини, встановив, що важливим фактором сприйняття є типологічне співвід-

ношення двох сигнальних систем. Воно визначає ступінь чіткості та можли-

вість правильного відтворення зорового сприймання знаків. Крім того, дослі-

дження автора вказують на значення типологічних особливостей співвідно-

шення сигнальних систем для точного сприйняття й фіксації необхідних сто-

рін дійсності та успішного виконання художньої діяльності [13]. 

У типології К. Г. Юнга індивідуально-психологічні відмінності у 

сприйнятті визначено на основі екстравертивної та інтровертивної установки, 

коли визначальним у сприйнятті є тип орієнтації на зовнішні фактори або на 

суб’єктивну думку щодо сприйнятого. Відмінності у сприйнятті цих двох ти-

пів К. Г. Юнг описує так: «Дві особи бачать один і той самий об’єкт, але вони 

ніколи не бачать його так, щоб обидва сприйнятих образи були абсолютно 

тотожними. Повністю незалежно від різної гостроти органів чуття й особис-

тої подібності часто існують ще глибоко проникаючі відмінності у способі та 

ступені психічної асиміляції перцептивного образу. Тоді як екстравертний 

тип завжди переважно посилається на те, що приходить до нього від об’єкта, 

інтровертний спирається переважно на те, що привносить до констеляції від 

себе зовнішнє враження в суб’єкті» [36, с. 692]. 

У контексті основних положень гуманістичної психології А. Маслоу 

[17; 18] виокремлює два типи сприйняття, а саме – конкретне і абстрактне. 

Під конкретним сприйняттям розуміється бачення усіх аспектів і атрибутів 
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об’єкту одночасно або в дуже швидкій послідовності. Натомість, абстрагу-

вання визначається як відбір певних аспектів об’єкту, тих, що корисні для 

людини, що можуть нести загрозу, що знайомі або відповідають мовним кате-

горіям. Але далеко не всі враження людини можуть бути виражені за допомо-

гою мови. Сприймати об’єкт абстрактно означає не сприймати деяких його 

аспектів. Конкретне сприйняття, на думку А. Маслоу, властиве не тільки лю-

дям, що самоздійснюються (для них це нормальний стан), а й «середнім» лю-

дям підчас пікових переживань (періодично). Конкретне сприйняття властиве 

також людям з враженням мозку, але А. Маслоу відмежовує конкретне 

сприйняття людини, що самоздійснюється, та редукцію до конкретного при 

враженні мозку тим, що в першому випадку людина здатна вільно здійснюва-

ти переходи від абстрактного до конкретного і у зворотному напрямі [17; 18]. 

Таке сприйняття він також називає наївним, виокремлюючи дві його 

форми – первинну і вторинну (мудрість). «Світ єдиний, пише А. Маслоу, – і 

те, якою мірою в людині уживаються вище та буденне, насправді залежить 

лише від її здатності сприймати світ з точки зору речей вищого порядку й од-

ночасно в усій його буденності» [17, с. 269]. Виходить, що кожній людині по-

тенційно властиве «конкретне» сприйняття, особливостями якого А. Маслоу 

називає сприйняття відчуття або об’єкту як цілого, як завершеної речі, відір-

ваної від її зв’язків, потенційної корисності, доцільності та призначення. 

Конкретне та абстрактне сприйняття за А. Маслоу, має на наш погляд, 

багато спільного з характеристиками інтуїтивного та логічного досвіду за 

Я. О. Пономарьовим [27], а також імпліцитного та експліцитного знання за 

Д. Бродбентом. За Я. О. Пономарьовим, інтуїтивний досвід є побічним про-

дуктом діяльності, набувається без волі суб’єкта і поза увагою, та може бути 

застосований лише в дії. Коли людина діє у добре усвідомленому логічному 

режимі, вона не має доступу до інтуїтивного досвіду, а спираючись на інтуї-

тивний досвід, не може свідомо контролювати і здійснювати рефлексію своїх 

дій. Д. Бродбентом було встановлено, що при неселективному навчанні 

суб’єкт орієнтується одразу на велику кількість змінних і фіксує зв’язки між 

ними. Зв’язки фіксуються в конкретній формі та не узагальнюються. Набутий 

таким чином імпліцитний досвід має невербальний характер. Тоді як при се-

лективному навчанні суб’єкт звертає увагу лише на обмежену кількість змін-

них, між якими встановлює узагальнені відношення. Знання має вербальних 

характер. Його неможливо застосувати у випадку задачі з непомітними від-

ношеннями між релевантними змінними [32]. 

Я. О. Пономарьов [27] пов'язав імпліцитне знання з творчістю. На його 

думку, коли при вирішенні творчої задачі людині не вистачає логіки, вона 

звертається до інтуїції. Але, так як інтуїтивне знання не є гнучким, воно мо-

же задавати стереотипи. Однак воно може бути корисним для творчості в та-

ких двох випадках: коли людина безпосередньо діє на основі інтуїтивного 

досвіду, та коли вирішення задачі потребує не просто дії, без пояснення і стає 

неможливим без трансформації інтуїтивного досвіду через те, що він є ригід-

ним і має бути усвідомленим в тому разі, коли контекст його набуття не пов-
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ністю співпадає з контекстом застосування. У такому випадку відбувається 

одразу інтуїтивне вирішення, а потім – логічне обґрунтування [27; 32]. 

Диференціально-психологічний аспект сприймання виявляється також в 

особливостях пізнавальної сфери суб’єкта, які відобразилися у понятті «когніти-

вні стилі». М. О. Холодна дає наступне визначення когнітивного стилю: «когні-

тивний стиль – це індивідуально-своєрідні способи переробки інформації стосо-

вно власного оточення у вигляді індивідуальних відмінностей у сприйманні, ана-

лізі, структуруванні, категоризації, оцінюванні того, що відбувається» [33, с. 38]. 

Розглядаючи сприймання як пізнавальну здібність, В. Д. Шадріков та-

кож відзначає наявність індивідуальних відмінностей у ступені прояву цієї 

здібності. Автор визначає здібності як «властивості функціональних систем, 

які реалізують окремі психічні функції, мають індивідуальний ступінь прояву 

і виявляються в успішності та якісній своєрідності опанування й реалізації 

діяльності» [34, с. 50]. До показників продуктивності сприймання, за якими 

можливе визначення індивідуальних відмінностей В. Д. Шадріков відносить 

якість, кількість та надійність. Кількісними показниками сприймання є об’єм 

(кількість об’єктів, сприйнятих за одиницю часу) та швидкість (мінімальний 

час, необхідний для сприймання певної кількості об’єктів). Якість сприйнят-

тя характеризується точністю (відповідністю образу особливостям об’єкту, 

який сприймається), повнотою (як один з аспектів точності – ступінь відпові-

дності). Показником надійності є тривалість сприймання з необхідним ступе-

нем точності та швидкості, а також вірогідність адекватного сприйняття об'є-

кта в заданих умовах протягом заданого проміжку часу [34]. 

Вирішальним моментом у розвитку здібностей В. Д. Шадріков вважає 

їх детермінованість індивідуальними цінностями. Така детермінованість, на 

його думку, визначає якісну своєрідність здібностей, яка на рівні особистості 

проявляється у духовних здібностях як інтегральному прояві інтелекту та ду-

ховності. «Універсальність людини з духовними здібностями, пише автор, 

спрямовує її увагу на такі сторони сприйманого світу, на які звичайна люди-

на ніколи уваги не зверне. Але саме незвичний погляд на дійсність і розкри-

ває її для духовної людини у нових ракурсах, проявляється у неочікуваних 

висновках і творах» [34, с. 70]. 

Оскільки при сприйманні відбувається не тільки відтворення навколиш-

ньої дійсності, а й активне її перетворення, дедалі частіше вчені звертаються до 

пошуку творчих проявів сприймання. Як зазначає А. В. Брушлинський, ідеальне 

перетворення об'єкта в процесі пізнання відбувається на кожному етапі [7]. 

Зв'язок сприймання з творчістю досліджують у різних аспектах, зокре-

ма: через пошук творчих ознак у сприйманні, пояснення творчої природи йо-

го властивостей; через визначення своєрідних ознак сприймання творчої осо-

бистості; характерних особливостей сприймання у контексті різних видів 

творчої діяльності. 

Своєрідність сприймання творчої особистості відзначав Е. П. Ільїн. 

Узагальнивши результати досліджень, присвячених вивченню творчої особи-

стості, автор виокремлює такі особливості сприймання, які їй властиві: 
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1) незвичайна чуттєвість до субсенсорних підказок; 2) вміння бачити неточ-

ності, дефекти, незвичність, унікальність властивостей об’єктів; 3) здатність 

бачити частковий перетин ознак предметів, між якими немає явного зв’язку 

(синтетичність сприймання, яка дозволяє встановлювати подібність там, де 

для аналітичного типу сприймання вона повністю відсутня); 4) інстинктивне 

бачення головного, суттєвого, здатність до бачення майбутнього перетворен-

ня, нового застосування об’єкта; 5) спонтанність сприймання, свобода від 

фіксованої установки та константності; 6) привабливість невизначених, аси-

метричних, складних об’єктів, які за допомогою уяви більш гармонійно впо-

рядковуються [12]. 

Дослідження перцептивно-мисленнєвих стратегій творчого конструю-

вання у різних сферах діяльності здійснюється сучасними українськими вче-

ними під керівництвом В. О. Моляко (Ваганова Н. А. [8], Гулько Ю. А. [10], 

Латиш Н. М. [14], Моляко В. О. [22; 21], Третяк Т. М. [31] та ін.). В. О. Моляко 

визначає стратегію як генеральну програму дій, головний напрямок пошуку і 

розробки, що підпорядковує собі усі інші дії. У рамках стратегіального підхо-

ду визначаються такі п’ять основних стратегій творчої діяльності: 1) стратегія 

аналогізування, 2) стратегія комбінування, 3) стратегія реконтруювання, 

4) універсальна, 5) стратегія спонтанних, «випадкових» підстановок [20]. 

Стратегії творчої діяльності описують певний спосіб організації, поєд-

нання складових частин, елементів та функцій для створення нового при-

строю. Як зазначає В. О. Моляко, «Стратегії як особистісне утворення скла-

дають, на нашу думку, основу творчої обдарованості, оскільки конденсують у 

собі структури, відповідальні за аналіз ситуації, оцінки нової інформації, ви-

бір об’єктів дослідження, вибір орієнтирів, планування творчої поведінки, 

прогнозування розвитку гіпотез і задумів вирішення задач, можливості глибо-

кої переорієнтації в умовах діяльності, що змінюються, саме тому стратегії, як 

можна припустити, багато в чому направляють і насичують конкретним зміс-

том свідомість, акумулюють в підсвідомості знання і технології їх викорис-

тання, які можуть бути реалізовані (зі змінами або навіть в чистому вигляді) 

при виникненні нових проблем, при вирішенні нових задач» [19, с. 46-47]. 

На основі аналізу словників та робіт з психології творчості нами визна-

чено основні функції стратегій: 

 визначає готовність суб’єкта до творчої діяльності; 

 упорядковує інформацію, що надходить до особистості; 

 дозволяє оцінити своєчасність певних дій; 

 задає напрям здійснення певної творчої діяльності; 

 виділяє певну інформацію із загального інформаційного потоку; 

 задає напрям інтерпретації інформації; 

 визначає орієнтацію на майбутнє (оцінка ситуації з позиції довго-
строкової перспективи, а не миттєвої вигоди; прогнозування розвитку ситуа-

ції в майбутньому, можливих наслідків прийнятого рішення); 

 вибудовує ієрархію цілей; 

 визначає вектор пошуку, напрям вирішення задач. 
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Змістом, суттю стратегії є її перцептивно-мисленнєвий характер. У 

найбільш узагальненому вигляді можна визначити перцептивно-мисленнєву 

стратегію як властивість, що спрямовує особистість на досягнення гармонії 

з оточуючим середовищем у процесі їх взаємодії. 

Перцептивно-мисленнєві стратегії інтегрально визначають здатність 

особистості до творчої діяльності, спрямовують її на успішність прийняття і 

здійснення рішень у процесі розв’язання задач, задають основний напрямок 

інтерпретації, розуміння актуальної інформації, в подальшому реалізується у 

певній діяльності, орієнтують на майбутнє тощо. Перцептивно-мисленнєві 

стратегії сприяють конструктивному вирішенню протиріч між наявними у 

суб'єкта знаннями й досвідом та новими вимогами актуальної ситуації, в чо-

му полягає їх творчий характер. Перцептивно-мисленнєві стратегії як власти-

вість особистості визначають її індивідуально-психологічні особливості. 

Висновки. Узагальнюючи здійснений теоретичний огляд наукової лі-

тератури з проблеми визначення поняття «сприймання», відзначимо його 

складність, що обумовлена дуже широким діапазоном досліджень процесу 

сприймання (від впізнавання простих фігур суб’єктом, до побудови особисті-

стю картини світу). У широкому сенсі сприймання розглядається як процес 

взаємодії людини зі світом. У вузькому сенсі сприйманням прийнято назива-

ти процес, сприйняттям – його результат як перцептивний образ, що відо-

бражає предмет (явище, процес), який безпосередньо діє на органи чуття, в 

його об’єктивній цілісності. Тому вивчаються як процесуальні особливості 

перебігу сприймання, так і особливості перцептивного образу. 

Процес сприймання розгортається у нерозривному зв’язку з іншими 

психічними процесами. Об’єктивність сприймання полягає в тому, що у ре-

зультаті цього процесу відображаються предмети та явища навколишньої 

дійсності. Суб'єктивність сприйняття визначається впливом на його перебіг 

та результат установок, мотивації, попереднього досвіду суб'єкта та ін., що 

проявляється у якісній своєрідності створюваних уявлень про навколишню 

дійсність. Потреби, цінності, мотивація організують і спрямовують сприй-

мання та психічний розвиток людини загалом. Взаємозалежність сприймання 

та особистісних властивостей суб’єкта дає підстави для вивчення перцептив-

но-мисленнєвих стратегій як властивості особистості, що визначає її індиві-

дуально-психологічні особливості. 

Зв'язок сприймання з творчістю досліджують у різних аспектах, а саме: 

через пошук творчих ознак у сприйманні, пояснення творчої природи його 

властивостей; через визначення своєрідних ознак сприймання творчої особи-

стості; характерних особливостей сприймання у контексті різних видів твор-

чої діяльності. 

Перцептивно-мисленнєву стратегією ми розглядаємо як властивість, що 

спрямовує особистість на досягнення гармонії з оточуючим середовищем у 

процесі їх взаємодії. Вона інтегрально визначає здатність особистості до твор-

чої діяльності, спрямовує її на успішність прийняття і здійснення рішень у про-

цесі розв’язання задач, задає основний напрямок інтерпретації, розуміння акту-
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альної інформації, в подальшому реалізується у певній діяльності, орієнтує осо-

бистість на майбутнє. Перцептивно-мисленнєва стратегія сприяє конструктив-

ному вирішенню протиріч між наявними у суб'єкта знаннями й досвідом та но-

вими вимогами актуальної ситуації, в чому полягає її творчий характер. Перце-

птивно-мисленнєва стратегія як властивість особистості визначає її індивідуа-

льно-психологічні особливості. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення типів перцептивно-

мисленнєвих стратегій особистості, їх функцій, особливостей прояву у різні 

вікові періоди та у різних сферах діяльності тощо. 
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Podshyvailova L. I., Shepelova М. V. Perceptive-mental strategy as a property of personality. 

In the article presents theoretical review of the scientific literature on the problem of the defining 

of the notion «perception» and its properties (selectivity, structuredness, intelligence, 

objectivation, nonlinearity, adequacy, syncretisity, constancy, integrity). Basing on the analysis 

of the dictionaries and literature on psychology of creativity, we define the main functions of the 

strategy: it defines the subject’s readiness for creative activity, streamlines the processing infor-

mation, allows to estimate the timeliness of actions, vectors the creative activity’s realization, 

distinguishes certain information from the general informational flow, vectors the interpretation 

of information, defines the orientation for future, ranges the purposes’ hierarchy, defines the vec-

tor of searching, the direction of tasks solving. We consider the perceptive-mental strategy as a 

property, directing the personality on the achievement of harmony with the surrounding in the 

process of their interaction. It integrally defines the ability of personality for creative activity, 

orients her for the successfulness of the decision making and realization in the process of tasks’ 

performance, vectors the interpretation, understanding of information, in the sequel it is realized 
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in the constructive activity, orients a personality for future. The perceptive-mental strategy fa-

vors the constructive solving of contradictions between the available knowledge and experience 

and new demands of actual situation, what makes its creative character. The perceptive-mental 

strategy as a property of personality defines its individual-psychological peculiarities. 

Keywords: perception, apperception, properties of perception, strategy, the functions of strategy, 

perceptive-mental strategy, creation, the property of personality, individual-psychological pecu-

liarities of personality.  
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Поклад Ірина Миколаївна 

ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПСИХОЛОГІВ 

Поклад І. М. Історико-психологічна трансформація проблеми розвитку здібностей 

особистості в науковій спадщині вітчизняних психологів. В статті систематизовано 

наукові підходи до проблеми здібностей, розглянуті психологічні особливості їх розвитку. 

Простежено шлях розвитку даного поняття від теорії Л. С. Виготського та теоретичних 

розробок його послідовників до сьогодення. Зазначено, що у психологічній спадщині 

Г. С. Костюка феномен «здібності» розглядався як «загальнолюдські істотні властивості 

спільні для всіх людей» і таким чином, виступав невід’ємною складовою проблеми 

розвитку і формування зростаючої особистості. Досліджено теоретичну та практичну 

розробку проблеми здібностей в працях С. Л. Рубінштейна в яких вчений доводив, що 

здібності людини – це різні прояви її здібностей до засвоєння знань та досягнень людської 

культури, до навчання та праці, в яких вони формуються. Висвітлено в історичному плані 

дві конфронтуючі одна одній точки зору на природу здібностей: «спадкоємна» і 

«соціальна». Наведено дослідження присвячені вивченню особливостей загальних та 

спеціальних здібностей, проаналізовано категорії обдарованість та талант.  

Ключові слова: здібності, задатки, обдарованість, талант, геніальність, умови розвитку 

здібностей. 

Поклад И. Н. Историко-психологическая трансформация проблемы развития 

способностей личности в научном наследии отечественных психологов. В статье 

систематизированы научные подходы к проблеме способностей, рассмотрены 

психологические особенности их развития. Прослежен путь развития данного понятия от 

теории Л. С. Выготского и теоретических разработок его последователей к настоящему. 

Отмечено, что в психологическом наследии Г. С. Костюка феномен «способности» 

рассматривался как «общечеловеческие существенные свойства общие для всех людей» и 

таким образом, выступал неотъемлемой составляющей проблемы развития и 

формирования растущей личности. Исследована теоретическая и практическая разработка 

проблемы способностей в трудах С. Л. Рубинштейна, в которых ученый доказывал, что 

способности человека – это различные проявления его способностей к усвоению знаний и 

достижений человеческой культуры, к учебе и труду, в которых они формируются. 

Освещены в историческом плане две противостоящие друг другу точки зрения на природу 

способностей: «наследственная» и «социальная». Приведены исследования посвященные 

изучению особенностей общих и специальных способностей, проанализированы 

категории одаренность и талант.  


