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Апперцепція – властивість психіки людини, що виражає залежність 
сприйняття предметів і явищ від попереднього досвіду 
сприймаючого суб’єкта і від особистих властивостей його психічної 
діяльності. 

Білий шум – складна суміш звукових хвиль всіх частин, аналогічна 
білому кольору.  

Вестибулярне відчуття – відчуття руху і рівноваги. Викликаються 
рухом рідини в полукружних каналах внутрішнього вуха. 

Відносний рух (руховий паралакс) – видиме переміщення більш 
близьких об’єктів праворуч і більш віддалених ліворуч, якщо 
голова рухається ліворуч (і навпаки). 

Диференційний поріг – мінімальна різниця між стимулами, яка може 
бути сприйнята. 

Додаткові кольори – кольори, розташовані на протилежних кінцях 
діаметру колірного кола, наприклад, червоний і зелений, жовтий і 
блакитний. При їх зміщенні в рівних пропорціях дають 
ахроматичний сірий колір. 

Замикання – тенденція сприймати певні фігури швидше закінченими, 
замкненими, ніж незавершеними. Наприклад, коло з невеликим 
пропуском сприймається як ціла замкнена фігура. 

Індукований рух – уявний рух нерухомого об’єкта, який викликаний 
рухом інших об’єктів, що оточують його. 

Кінестетичне відчуття – відчуття, які виникають від руху тіла і 
м’язового напруження. 

Контраст – явище, при якому відмінність, що сприймається, значно 
більша, ніж її фізична основа. 

Об’єм сприйняття – максимальна кількість об’єктів, які можуть бути 
сприйняті протягом короткої експозиції, що не допускає рухів очей 
або перерахунку предметів. 

Перцептивний – такий, що відноситься до сприйняття.  
Реакція – відповідь організму на будь-який подразник.  
Сенсорний (екстрасенсорний) – пов’язаний з роботою органів 

відчуттів. 
Сенсопатія – порушення сприйняття. 
Сприйняття – процес прийому і переробки людиною інформації, що 

надходить у мозок через органи чуттів. 
Увага – стан психологічної концентрації, зосередженості на будь-якому 

об’єкті. 
 

 

Лекція 7. Пам’ять 
 Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 
• охарактеризувати пам’ять та її місце в системі психічних 

процесів; 
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• розкрити структуру пам’яті та її види; 
• визначити чинники забування та порушення пам’яті; 
• охарактеризувати індивідуальні особливості пам’яті. 
Все, що відбувається в нашій психіці, в якомусь значенні в ній і 

залишається. Іноді – назавжди. Залишається як “слід” минулого, його 
знак, шифр, образ. Кожний з нас може підтвердити, що сприймається 
повторно і що переживається, усвідомлюється нами саме як 
повторення “відомого”, тобто ми готові стверджувати, що це вже було. 

Здатність постійно накопичувати інформацію, що є 
найважливішою особливістю психіки, носить універсальний характер, 
охоплює всі сфери і періоди психічної діяльності і в багатьох випадках 
реалізовується автоматично, майже несвідомо. Як приклади можна 
навести дві достовірні історії, що стали у психології класичними. 
Абсолютно безграмотна жінка захворіла і в гарячковому маренні 
голосно викрикувала латинські і грецькі вислови, значення яких не 
розуміла. Виявилося, що в дитинстві вона служила у пастора, що мав 
звичай завчати вголос цитати античних класиків. Жінка мимовільно 
запам’ятала їх назавжди, про що до хвороби сама не підозрювала. 
Людина, яку гіпнотизували в аптеці, правильно відтворила напам’ять 
сотні написів на лікарських упаковках, хоч і не мала ніякого 
відношення до медицини. 

Пам’ять є у всіх живих істот. З’явилися дані про здібність до 
запам’ятовування навіть у рослин. У самому широкому значенні 
пам’ять можна визначити як механізм фіксації придбаної інформації, 
що використовується живим організмом. Людська пам’ять – це 
передусім накопичення, закріплення, збереження і подальше 
відтворення людиною свого досвіду, тобто всього, що з нею сталося. 
Пам’ять – це засіб існування психіки у часі, утримання минулого, 
тобто того, чого вже немає в теперішньому часі. Тому пам’ять – 
необхідна умова єдності людської психіки, нашої психологічної 
ідентичності. 

Структура пам’яті 
Більшість психологів визнає існування декількох рівнів пам’яті, 

що різняться один від одного тим, як довго на кожному з них може 

Розділ 2. Пізнавальна функція психіки 
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зберігатися інформація. Першому рівню відповідає безпосередній або 
сенсорний тип пам’яті. Її системи втримують досить точні і повні дані 
про те, як сприймається світ нашими органами відчуттів на рівні 
рецепторів. Тривалість збереження даних 0,1-0,5 секунди. 

Виявити, як діє наша сенсорна пам’ять, нескладно. Закрийте очі, 
потім відкрийте їх на мить і закрийте знову. Прослідкуйте, як побачена 
вами чітка, ясна картина зберігається деякий час, а потім повільно 
зникає. Можна просто поводити олівцем або пальцем взад і вперед 
перед очима, дивлячись прямо перед собою. Зверніть увагу на 
розпливчатий образ, який наступає за рухомим предметом. Це – зміст 
сенсорної пам’яті. Якщо отримана таким чином інформація приверне 
увагу вищих відділів мозку, вона буде зберігатися ще близько 20 
секунд (без повторення або повторного відтворення сигналу, поки 
мозок її обробляє і інтерпретує). Це другий рівень – короткочасна 
пам’ять. 

Інформація, подібна декільком останнім словам пропозиції (яку ви 
щойно почули або прочитали), номерам телефонів, чиїм-небудь 
прізвищам, може бути втримана короткочасною пам’яттю в дуже 
обмеженому об’ємі: п’ять-дев’ять цифр, букв або назва п’яти-дев’яти 
предметів. І тільки зробивши свідомі зусилля, знову і знову 
повторюючи матеріал, що міститься в короткочасній пам’яті, його 
можна втримати на невизначено довгий час. Отже, короткочасна 
пам’ять все ж піддається свідомій регуляції, може контролюватися 
людиною. А “безпосередні відбитки” сенсорної інформації повторити 
не можна, вони зберігаються лише десяті частки секунди, і 
продовжити їх психіка можливості не має. Короткочасна пам’ять 
дозволяє людині переробляти колосальний об’єм інформації, не 
перевантажуючи мозок, завдяки тому, що вона відкидає все непотрібне 
і залишає потенційно корисне, необхідне для розв’язання цьогочасних 
(актуальних) проблем (оперативна пам’ять). 

Накопичення досвіду пов’язано з довгостроковою пам’яттю, чия 
місткість і тривалість в принципі безмежні. Існує суттєва і 
переконлива відмінність між пам’яттю на події, що трапилися щойно, і 
на події далекого минулого. Про перші ми згадуємо легко і 
безпосередньо, а пригадати другі буває важко, для цього необхідно 
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іноді багато часу. Короткочасна пам’ять: “Якими були останні слова 
попередньої пропозиції?” Довготривала пам’ять: “Що Ви їли на обід 
минулої неділі?” Введення в довгострокову пам’ять нового матеріалу і 
подальше відтворення його вимагають значних зусиль. 

Оперативні й аналітичні центри нашої психіки лише частково 
контролюють свою інформаційну базу, тому нам і буває важко 
витягувати з всієї маси інформації, що зберігається в ній, саме ті 
відомості, які потрібні в даний момент. У той же час ряд 
найскладніших операцій, пов’язаних, наприклад, з реалізацією правил 
граматики, логіки й інтерпретацією символів друкарського тексту, 
тобто з читанням, виробляється системами довготривалої пам’яті 
швидко і практично автоматично. 

Види пам’яті 
Відповідно до типу матеріалу, що запам’ятовується, виділяють 

наступні чотири види пам’яті. Генетично первинною вважають рухову 
пам’ять, тобто здатність запам’ятовувати і відтворювати систему 
рухових операцій (друкувати на машинці, зав’язувати краватку, 
користуватися інструментами, водити машину тощо). Потім 
формується об-разна пам’ять, тобто можливість зберігати і надалі 
використовувати дані нашого сприйняття. Залежно від того, який 
аналізатор брав найбільшу участь у формуванні образу, можна 
говорити про п’ять підвидів образної пам’яті: зорова, слухова, 
дотикова, нюхова і смакова. Психіка людини орієнтована передусім на 
зорове і слухове пригадування, для яких характерна велика 
диференціація (особливо “пам’ять” на обличчя, ситуації, інтонації 
тощо). 

Практично одночасно з руховою формується емоційна пам’ять, 
що являє собою закріплення пережитих нами почуттів, власних 
емоційних станів і афектів. Людина, яку сильно налякала собака, що 
вискочила з під’їзду, ще довго буде здригатися, проходячи повз 
(пам’ять страху, сорому, сліпої люті тощо). Вищим видом пам’яті, 
який властивий тільки людині, вважається вербальна (іноді її 
називають словесно-логічною або семантичною) пам’ять. З її 
допомогою утворюється інформаційна база людського інтелекту, 

Розділ 2. Пізнавальна функція психіки 
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здійснюється більшість розумових дій (читання, рахунок тощо). 
Семантична пам’ять як продукт культури включає в себе форми 
мислення, способи пізнання й аналізу, основні граматичні правила 
рідної мови. 

За ступенем вольового процесу запам’ятовування і відтворювання 
розрізняють мимовільну (ми іноді і не хочемо, а запам’ятовуємо) і 
довільну пам’ять. В останньому разі людина ніби ставить перед 
собою завдання: “Запам’ятай!” Але вольове зусилля не гарантує 
успіху, ми часто забуваємо саме те, що і боялися забути. 

Найбільш загадковими залишаються механізми генетичної 
пам’яті, за допомогою якої відбувається спадково зумовлена регуляція 
психічних реакцій і дій людини, пов’язаних передусім з 
природженими інстинктами самозбереження і розмноження. 

Існує три головні процеси, синтез яких і створює пам’ять як 
цілісне функціональне утворення психіки. Під час першого з них –  
запам’ятовування – відбувається передусім аналіз й ідентифікація 
різних характеристик інформації, що надходить, її кодування. Другий 
процес пам’яті – зберігання інформації, пов’язаний в основному з її 
організацією й утриманням. Третій – відтворення – мимовільне або 
довільне (останнє називається також пригадуванням). Відтворення 
інформації справедливо можна вважати основною функцією, основним 
призначенням пам’яті – дати людині можливість використати дані 
свого досвіду. 

Пам’ять відноситься до одного з найіндивідуалізованих явищ 
психіки і залежить від безлічі чинників: особливостей мозку і всієї 
центральної нервової системи, середовища, характеру діяльності, типу 
особистості тощо. Тому важко визначити загальні закономірності 
запам’ятовування і ще важче навчитися ефективно ними управляти, 
хоч і існує безліч рекомендацій щодо цього, розробляються цілі 
методики вдосконалення пам’яті. 

Німецький психолог Г. Еббінгауз запропонував єдину систему із 
14 закономірностей механічного запам’ятовування нейтрального у 
смислових і емоційних відносинах матеріалу. Можна навести деякі з них. 

1. Найсильніше (іноді назавжди) запам’ятовуються відносно 
елементарні, але сильно діючі зовнішні впливи, які людина 
переживає вперше. 
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2. Складна інформація, що не викликає сильних емоційних 
реакцій, довго в пам’яті не затримується. 

3. Чим вище концентрація уваги на даних, тим швидше станеться 
їх запам’ятовування. 

4. Точність інформації, що відтворюється, погано піддається 
суб’єктивній оцінці (“бреше, як очевидець”). Необхідно дещо 
скептично, насторожено ставитися до надійності навіть своїх 
власних спогадів, бути готовим до того, що в них виявляться 
пропуски і помилки. 

5. При запам’ятовуванні довгого ряду даних або вражень 
найкраще відтворюються їх початок і кінець. 

6. Повторення (пряме або опосередковане) – єдина відносна 
гарантія надійності запам’ятовування. 

7. Логічно пов’язані або взаємозумовлені дані легше запам’ятати, 
оскільки складається асоціативний зв’язок вражень. Тому при 
відтворенні одні і ті ж елементи ніби “тягнуть” за собою інші. 

У принципі пам’ять кожної людини відрізняється вибірковістю, 
особливо помітною при мимовільному запам’ятовуванні. Успіх 
довільного запам’ятовування залежить багато в чому від адекватності 
(відповідності) характеру нашого сприйняття, що запам’ятовується 
установками. Наприклад, треба пригадати про вечір в гостях у родичів 
або знайомих. Одні легко розкажуть про те, хто і як був одягнений 
(частіше це жінки), інші детально розкажуть про те, що пили і чим 
закушували, треті, до речі, мало хто, упевнено пригадають зміст 
загальних розмов гостей. 

Здібність до запам’ятовування різних типів даних залежить і від 
того, яка півкуля у людини є домінантною – ліва або права. У першому 
випадку виявляються ефективними механізми семантичної пам’яті (на 
схеми, логіку доказів, терміни тощо), у другому – зорової і рухової 
пам’яті (на візерунки, послідовність дій, орієнтування тощо). 

Інформація, що утримується в пам’яті, відрізняється певною 
динамічністю, ніби самостійно “живе” в нашій психіці: іноді 
мимовільно актуалізується в ній, в інших же випадках без явних 
причин вислизає, стає недоступною. Один з небагатьох відомих циклів 
подібної динаміки називається ремінісценцією: дуже часто те, що ми 
насилу відтворювали, відразу ж після запам’ятовування, через деякий 

Розділ 2. Пізнавальна функція психіки 
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час (звичайно через 2-4 дні) згадується нами ясно і детально. 
Велике значення має контекст, у якому відбувається спогад: ваші 

старі речі, книги, будинок, де ви жили в дитинстві, ніби пожвавлюють 
пов’язані з ними враження. Цікавий і так званий ефект Зейгарник: 
людина набагато краще запам’ятовує дії незавершені, ситуації, що не 
отримали природного дозволу. Якщо ми не змогли (або нам 
перешкодили) щось доїсти, допити, когось “долюбити”, були близько 
до мети, але не добилися бажаного, то ми запам’ятовуємо це надовго, а 
завершене забувається дуже легко. Ця особливість пам’яті зумовлена 
тим, що незавершена дія – джерело сильних негативних емоцій, які в 
принципі у багато разів могутніші за силою впливу, ніж позитивні. 
Тому люди дуже добре пам’ятають невдалу любов, хвороби, нещастя, 
те, як вони сиділи в окопі або у в’язниці, страждали, мучилися тощо, і 
зберігають досить розпливчатий спогад про “природну” течію життя. 

Чинники забування 
Більшість проблем з пам’яттю пов’язані не з труднощами 

запам’ятовування, а швидше – пригадування. Деякі дані сучасної 
науки дозволяють стверджувати, що інформація в здоровому мозку 
зберігається невизначено довго, але переважно людина (в звичайних 
для себе умовах) не може нею скористатися. Вона їй практично 
недоступна, вона її “забула”, хоч і справедливо стверджує, що колись 
про це “знала, читала, чула, але...”, це і є забування, тимчасове, 
ситуаційне, раптове, повне або часткове, виборче тощо, тобто процес, 
що призводить до втрати чіткості і зменшення об’єму тих, що можуть 
бути актуалізованими в психіці даних. Глибина забування буває 
разючою, іноді ті, що “забули”, заперечують сам факт свого 
знайомства з тим, що їм треба пригадати, не впізнають те, з чим 
неодноразово стикалися. 

Забування може бути зумовлене різними чинниками. Перший і 
найочевидніший з них – час. Менше години потрібно, щоб забути 
половину механічно завченого матеріалу. Здавалося б, очевидна 
залежність: чим більший час знаходження інформації у психіці, тим 
глибше забуття. Але для психіки характерні парадоксальні явища: 
немолоді люди (вік – це тимчасова характеристика) легко згадують 
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про давно минуле, але так же легко забувають щойно почуте. Цей 
феномен називається “закон Рібо”, закон зворотного ходу пам’яті. 
Другим чинником забуття звичайно вважають активне використання 
інформації, що є. Забувається те, в чому немає постійної потреби або 
необхідності. Це справедливо більш за все відносно семантичної 
пам’яті на інформацію, отриману в зрілому віці. Враження дитинства, 
рухові навички (їзда на велосипеді, гра на гітарі, уміння плавати) 
залишаються досить стійкими протягом десятиріч, без будь-яких 
вправ. Відомий, проте, випадок, коли людина, що просиділа у в’язниці 
близько трьох років, розучилася зав’язувати не тільки краватку, але і 
шнурки на черевиках. 

Забування може бути зумовлене роботою захисних механізмів 
нашої психіки, які витісняють зі свідомості в підсвідомість травмуючі 
нас враження, де вони потім більш або менш надійно утримуються. 
Отже, “забувається” те, що порушує психологічну рівновагу, 
спричиняє постійне негативне напруження (“мотивоване забуття”). 

Пам’ять – одна з найвразливіших здібностей людини, її 
різноманітні порушення вельми поширені, хоч більшість людей їх у 
себе не помічають або помічають дуже пізно. Типові розлади пам’яті 
наочно демонструють її залежність від всього комплексу особистісних 
властивостей людини, а їх аналіз дозволяє краще зрозуміти пам’ять 
саме як психологічний феномен.  

Порушення пам’яті 
Індивідуальні параметри людської пам’яті відрізняються дуже 

великим діапазоном, тому поняття “нормальна пам’ять” досить 
розпливчате. Наприклад, ваші спогади раптом стають живішими і 
різкішими, детальнішими ніж звичайно, в них відтворюються 
найдрібніші подробиці, ви і не підозрювали, що все це “пам’ятаєте”. У 
цьому випадку кажуть про гіперфункцію пам’яті, яка пов’язана з 
сильним збудженням, гарячковим хвилюванням, прийомом деяких 
наркотиків або гіпнотичним впливом. Порушення емоційної рівноваги, 
почуття невпевненості і тривожності задають тематичну спрямованість 
гіперфункції пам’яті, яка приймає в цих випадках форму нав’язливих 
спогадів. Ми непереборно згадуємо (у найяскравішій образній формі) 

Розділ 2. Пізнавальна функція психіки 
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свої надто неприємні або ганебні вчинки. Позбутися подібних спогадів 
практично неможливо: вони повертаються знову і знову, викликаючи у 
нас почуття сорому і розкаяння (“пам’ять совісті”). 

Набагато частіше зустрічається ослаблення функцій пам’яті, 
часткова втрата здатності зберігати або відтворювати інформацію, що 
є. До найраніших виявів погіршення пам’яті відноситься ослаблення 
виборчої репродукції, ускладнення у відтворюванні необхідного в 
даний момент матеріалу (дат, імен, назв, термінів тощо). Потім 
ослаблення пам’яті може прийняти форму прогресуючої амнезії. Її 
причини: алкоголізм, травми, склероз, вікові і негативні особистісні 
зміни, деякі захворювання. 

При амнезії спочатку втрачаються здібності запам’ятовувати нову 
інформацію, а потім послідовно скорочуються інформаційні запаси 
пам’яті. Насамперед, забувається те, що було засвоєно зовсім недавно, 
тобто нові дані і нові асоціації, потім втрачаються спогади про останні 
роки життя. Зафіксовані в пам’яті події дитинства, юність зберігаються 
набагато довше. Швидше люди втрачають пам’ять, пов’язану з 
правилами складних розумових дій, комплексних оцінок, стійкіше 
всього манера триматися, хода тощо.  

Цікаві факти обміну пам’яті, що мають звичайно форму надто 
односторонньої вибірковості спогадів, помилкових спогадів 
(конфібуляції) і спотворень пам’яті. Зумовлені вони сильними 
бажаннями, незадоволеними потребами і потягами. Найпростіший 
випадок: дитині дають цукерку, вона її швидко з’їдає, а потім 
“забуває” про це і щиро доводить, що вона нічого не отримувала. 
Переконати її (як і багатьох дорослих) в подібних випадках практично 
не вдається. Пам’ять легко стає рабою людських пристрастей, 
упереджень і потягів. Саме тому неупереджені, об’єктивні спогади про 
минуле – велика рідкість. Спотворення пам’яті часто пов’язані з 
ослабленням здатності розрізнювати своє і чуже, те, що людина 
переживала насправді, і те, про що вона чула або читала. При 
багаторазовому повторенні таких спогадів відбувається їх повна 
персоніфікація, тобто людина абсолютно природно й органічно вважає 
своїми чужі думки, ідеї, які вона іноді сама і відкидала, згадує про 
деталі подій, в яких ніколи не брала участь. Це показує, наскільки 
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пам’ять тісно пов’язана з уявою, фантазією і з тим, що іноді називають 
психологічною реальністю. 

Де центр пам’яті? 
Зв’язок емоційної і мотиваційної структур психіки з характером 

запам’ятовування і відтворення підтвердили останні дані 
нейрофізіологічних досліджень. Виявилося, що велику роль у 
закріпленні інформації грають ті ж підкоркові області (передусім 
лімбічна система), які відповідальні за афективну і мотиваційну 
активацію психіки. Загалом же проблема локалізації психічних 
функцій в мозку (а без її рішення важко відповісти на питання про суть 
пам’яті) все ще багато в чому не вирішена. Мало того, що поки 
залишається незрозумілим як кодуються в мозку, скажімо, дані 
зорових рецепторів, не можна навіть визначити, де зберігаються ці 
дані. 

Перші відомості про локалізацію психічних функцій в мозку були 
отримані шляхом спостережень за хворими, що перенесли мозкові 
травми. При цьому було встановлено, що пошкодження потиличних 
часток мозку спричиняє порушення зору, лобових часток – емоцій, 
руйнування лівої півкулі негативно впливає на мову тощо.  

Але, на загальний подив, до останнього часу доводилося 
констатувати той факт, що не тільки тварини, але і люди можуть 
перенести широкі пошкодження мозку без явних порушень пам’яті. 
Єдина виявлена закономірність носила найзагальніший характер: чим 
більш загальні пошкодження мозку, тим серйозніші їх наслідки для 
пам’яті. Це положення називається законом дії маси: пам’ять 
руйнується пропорційно вазі зруйнованої мозкової тканини. Навіть 
видалення 20% мозку (при хірургічних операціях) не призводить до 
втрати пам’яті. Тому виникли сумніви в існуванні локалізованого 
центру пам’яті, ряд психологів однозначно стверджував, що органом 
пам’яті потрібно вважати весь мозок. 

Останнім часом стали відомі дві нові обставини, які дозволяють 
сподіватися на розв’язання проблеми інформаційного центру психіки. 
По-перше, виявилося, що при прямому впливі на деякі дільниці мозку 
в свідомості можуть спливати складні ланцюги спогадів, тобто людина 

Розділ 2. Пізнавальна функція психіки 
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раптом згадувала те, що давно забула і легко продовжувала пам’ятати 
“забуте” після операції, по-друге, був знайдений якщо не центр 
пам’яті, то, принаймні, ділянка, яка регулює переклад даних з 
короткочасної пам’яті в довгострокову, без чого запам’ятовування 
нової інформації неможливе. Цей центр називається “гіппокамп” і 
знаходиться у скроневій частці мозку. Після двостороннього 
видалення гіппокампа хворі зберігали пам’ять про те, що було до 
операції, але запам’ятовування нових даних не спостерігалося. 
Питання про те, де зберігається раніше отримана інформація, 
залишається без відповіді. 

Остаточне ж розв’язання проблеми пам’яті стане можливим 
тільки після вирішення суперечки, що триває всю історію психології і 
фізіології, про фізичну природу носіїв інформації в мозку (білки, 
молекули). 

Перевірте свої знання 
1. Вірно або невірно? 

1) Ми завжди довше пам’ятаємо про роботу, яку встигли закінчити. 
2) Інтенсивне опрацювання матеріалу в короткий час приводить до більш 

ефективного запам’ятовування, ніж тривале, але неінтенсивне вивчення. 
2. Виберіть правильну відповідь: 

1) Ми орієнтуємося у днях тижня або розташуванні слів у словнику завдяки: 
а) просторовій орієнтації;  
б) послідовній орієнтації;  
в) асоціативній орієнтації;  
г) ієрархічній орієнтації. 

2) Коли ми забуваємо прийти на важливе побачення, то це зумовлене: 
а) гальмуванням; 
б) активним забуттям;  
в) “мотивованим” забуттям. 

3. Хороша пам’ять: 
а) завжди грає позитивну роль у процесах мислення; 
б) може заважати знайти оригінальне розв’язання існуючих 

проблем;  
в) завжди полегшує життя людині. 
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Лекція 8. Мислення та уява 
Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 
• дати загальну характеристику мислення та його природи; 
• розкрити види мислення; 
• охарактеризувати розлади мислення; 
• визначити поняття “інтелект” та розкрити систему його 

“вимірювання”; 
• проаналізувати основні теорії мислення; 
• охарактеризувати уяву та її місце в системі пізнавальних 

процесів. 

Мислення 
Багато людей охоче готові вважати себе розумними тваринами – і 

тільки. Але навіть у цьому випадку необхідно чітко визначити, що таке 
розум і чим, власне, відрізняється розумовий процес, який ми 
називаємо “мислення”, від безлічі інших. А зробити це не так легко, як 
здається. Мислення в чистому вигляді, як абсолютно незалежний 
самодостатній психічний процес, реально не існує, воно невіддільне 
від сприйняття, уваги, уяви, пам’яті, мови тощо. Крім того, 
невиправдано називати мисленням наші найпростіші реакції, що 
усвідомлюються: однозначні характеристики, механічні переліки і 
повторення, потоки туманних образів, розпливчатих спогадів, 
випадкових асоціацій. Ми таким чином не мислимо, а правильно 
реагуємо на обставини свого інерційного перебування в цьому світі: 
“На друге була курка... (пауза). З рисом... (пауза). Смачно”. 

Подібні розумові процеси відрізняються від мислення тим, що 
вони репродуктивні, мислення ж в прямому значенні цього слова – 
продуктивне (У. Джемс). Воно являє собою здатність орієнтуватися в 
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