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Лекція 9. Увага. Емоції та почуття 

Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 

• дати характеристику уваги, її ознак та властивостей; 

• охарактеризувати природу і функції емоційних явищ; 

• розкрити види і роль емоцій у житті людини; 

• проаналізувати основні теорії емоцій. 

 Що таке увага? 

Для сприйняття будь-якого явища необхідно, щоб воно викликало 

орієнтовну реакцію, яка і дозволить нам “настроїти” на нього свої ор-

гани відчуттів. Подібна довільна або мимовільна спрямованість і зосе-

редженість психічної діяльності на будь-якому об’єкті сприйняття і 

називається увагою. Без неї сприйняття неможливе. 

Природа і суть уваги викликають серйозні розбіжності у психоло-

гічній науці. Деякі фахівці навіть сумніваються в існуванні уваги як 

особливої самостійної функції, вважають її тільки стороною або мо-

ментом інших психічних процесів. Але відкриття нейронів уваги, клі-

ток – детекторів новизни, вивчення особливостей функціонування ре-

тикулярної формації і особливо утворення домінант, що є фізіологіч-

ним корелятом уваги, дозволяє стверджувати, що вона є психічним утво-

ренням, чиї структури анатомічно і фізіологічно відносно незалежні від 

сенсорних процесів. Складності пояснення феномену уваги викликані 

тим, що вона не виявляється в “чистому” вигляді, функціонально вона 

завжди “увага до чого-небудь”. Тому увагу слід розглядати як психофізіо-

логічний процес, стан, що характеризує динамічні особливості пізнаваль-

них процесів. Увага і зумовлює вибірковість, свідомий або напівсвідомий 

відбір інформації, що надходить через органи відчуттів. 

Основні властивості 

Увага має певні параметри і особливості, які багато в чому є ха-

рактеристикою людських здібностей і можливостей. До основних вла-

стивостей уваги звичайно відносять наступні. 

1. Концентрованість.  Це показник міри зосередженості свідомості 

на певному об’єкті, інтенсивності зв’язку з 
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ним. Концентрованість уваги означає, що 

утворюється ніби тимчасовий центр (фокус) 

всієї психологічної активності людини. 

2. Інтенсивність.  Характеризує ефективність сприйняття, 

мислення і пам’яті загалом.  

3. Стійкість.  Здатність тривалий час підтримувати високі 

рівні концентрованості й інтенсивності ува-

ги. Визначається типом нервової системи, 

темпераментом, мотивацією (новизна, зна-

чимість потреби, особисті інтереси), а також 

зовнішніми умовами діяльності людини. 

Стійкість уваги підтримується не тільки 

новизною стимулів, що надходять, а і їх 

повторенням. Наприклад, телевізійна рекла-

ма і в сотий раз привертає увагу дорослого 

глядача, викликає орієнтовну реакцію і у 

дитини, і навіть (можливо ще більшою мі-

рою саме в тому випадку) якщо її зміст аб-

солютно безглуздий. Стійкість – тимчасова 

характеристика уваги. 

4. Об’єм.  Показник кількості однорідних стимулів, 

що знаходяться у фокусі уваги (у дорослої 

людини від 4 до 6 об’єктів, у дитини не бі-

льше 2-3). Об’єм уваги залежить не тільки 

від генетичних чинників, але й від можливос-

тей короткочасної пам’яті індивіда. Мають 

також значення характеристики об’єктів (їх 

однорідність, взаємозв’язки), що сприймають-

ся, і професійні навички самого суб’єкта. 

5. Розподіл.  Це здатність зосереджувати увагу на декіль-

кох об’єктах одночасно. При цьому форму-

ється ніби декілька фокусів (центрів) уваги, 

що дає можливість здійснювати декілька дій 

або стежити за декількома процесами одно-

часно, не втрачаючи жодного з них з поля 

уваги. Наполеон міг, за декількома свідчен-

нями, диктувати своїм секретарям суміш 

відповідальних дипломатичних документів 

одночасно. 

6. Перемикання уваги. Розуміється як можливість більш або менш 

легкого і досить швидкого переходу від 

одного виду діяльності до іншого. З переми-

Розділ 3. Регулятивна функція психіки 
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канням функціонально пов’язані і два різно-

направлені процеси: включення і відклю-

чення уваги. Перемикання може бути дові-

льним, тоді його швидкість – це показник 

міри вольового контролю суб’єкта над своїм 

сприйняттям, і мимовільним, пов’язаним з 

відверненням, що є показником або міри 

нестійкості психіки, або свідчить про появу 

сильних несподіваних подразників. 

Види уваги 

Класифікація основних типів уваги звичайно проводиться шляхом 

розділення її реакції на: а) генетично і соціально зумовлені; б) безпосе-

редні або опосередковані; в) ті, що відбуваються автоматично або ви-

магають вольового зусилля і контролю. У першому випадку можна 

виділити “природний” тип уваги, пов’язаний звичайно з виявом ін-

стинктів розмноження і самозбереження або з саморегуляцією організ-

му. Соціально-зумовлена увага – продукт навчання і виховання. На-

приклад, гола людина, що з’явилася вдень на центральній вулиці вели-

кого міста, приверне до себе увагу не як суб’єкт сексуального потягу 

(природний тип уваги), а швидше як порушник соціальної заборони, 

табу, що підтримується основною масою населення. 

Особливий інтерес психологів завжди привертала довільна увага, 

що вимагає свідомого самоконтролю і супроводиться почуттям зусил-

ля над собою, в деякому розумінні самопримусом індивіду, який в цьо-

му випадку придушує свої мимовільні реакції в ім’я обов’язку, вищих 

цілей, розумної необхідності. Раптово горобець, що влетів в аудито-

рію, спричинить мимовільну увагу, а спроба зрозуміти і зафіксувати 

зміст серйозної лекції вимагає довільної. 

Справа в тому, що довільна увага значною мірою і продукт, і умо-

ва нашої цивілізації, що зробила необхідним непривабливу працю – і 

фізичну, і розумову. На думку французького психолога Т. Рібо, до ви-

никнення цивілізації довільна увага практично не існувала. Дикун з 

пристрастю вдається до полювання, війни, гри, але постійна праця ви-

кликає у нього презирство. Адже така праця передбачає різку конкрет-

ну форму довільної уваги. Навіть напівцивілізовані племена відчува-

ють огиду до послідовної праці. Ч. Дарвін в одній з подорожей у Пів-
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денну Америку спитав у гаучей, зайнятих в основному пияцтвом, 

азартною грою і крадіжкою, чому вони не працюють. Один з них від-

повів: “Дні дуже довгі”. Проте є підстави говорити про генетичну схи-

льність до довільної уваги. Той же Ч. Дарвін зацікавився тим, як дре-

сирувальник мавп відбирає своїх майбутніх “артистів”. Виявилося, що 

все залежить від їх здатності до уваги. Якщо в той час, коли дресирува-

льник “говорить” з мавпою, пояснює їй щось, її увага легко відволіка-

ється мухою, що сидить на стіні, або подібною до цієї дрібницею, то 

він робить висновок: “вихованець” абсолютно не здібний до навчання. 

Можна передбачити, що схильність до довільної уваги є одним з 

чинників соціального відбору, оскільки вона не тільки умова ефектив-

ної працездатності нашого інтелекту, але і сприяє кращому взаєморо-

зумінню людей, запобігає непотрібним конфліктам між ними, тобто 

дає людині певні додаткові шанси для успішної соціальної адаптації. 

Емоції. Види і роль емоцій у житті людини  

Під емоціями розуміють, з одного боку, своєрідне вираження су-

б’єктивного відношення людини до предметів і явищ навколишньої 

дійсності у формі безпосередніх переживань приємного або неприєм-

ного (емоції в широкому значенні слова), а з іншого – лише реакцію 

людини і тварин на впливи внутрішніх і зовнішніх подразників, пов’я-

зану із задоволенням або незадоволенням біологічно значущих потреб 

(емоції у вузькому значенні слова). 

Через емоції як систему сигналів людина дізнається про значи-

мість того, що відбувається. Емоції можуть бути позитивними, пов’я-

зані з переживанням приємного, і негативними, коли переживається 

неприємне; стенічними, що підвищують активність особистості, й 

астенічними, що знижують її активність. 

Емоції поділяються на емоційний тон відчуттів, емоції у вузькому 

значенні слова (про що говорилося вище), і почуття. Деякі автори в 

цей же ряд ставлять і афекти. Емоційний тон відчуттів – це безпосе-

редні переживання, що супроводжують окремі відчуття (наприклад, 

температурні, смакові, слухові) і спонукають суб’єкта до їх збережен-

ня або усунення. Почуття – відображення у свідомості людини її від-

носин до дійсності, які виникають при задоволенні або незадоволенні 

Розділ 3. Регулятивна функція психіки 
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ваших потреб. За спрямованістю почуття поділяються на моральні 

(переживання, пов’язані з відношенням людини до соціальних уста-

нов, до держави, певної партії, до інших людей, до самого себе – лю-

бов, ненависть тощо), інтелектуальні (почуття, пов’язані з пізнаваль-

ною діяльністю, – сумнів, упевненість, допитливість тощо, любов до 

істини як вершина інтелектуальних почуттів), естетичні (переживання 

прекрасного або потворного, що виявляються при сприйнятті творів 

мистецтва, явищ природи, подій суспільного життя, почуття краси або 

неподобства, почуття величного тощо). Афект – сильний і відносно 

короткочасний емоційний стан, що виник у зв’язку з різкою і несподі-

ваною зміною актуальних для суб’єкта життєвих обставин і супрово-

джується явно вираженими руховими і вісцеральними 

(внутрішньоорганічними) виявами. 

Багато авторів виділяють і практичні почуття, пов’язані з пра-

цею, навчанням, спортом. Інтелектуальні, естетичні, практичні почуття 

виникають разом з етичними і збагачуються за рахунок останніх. 

Визначимо ще деякі поняття, що характеризують людські емоції. 

Амбівалентність – неузгодженість, суперечність емоцій, що пережи-

ваються до певного об’єкта (любов, ненависть, радість і горе тощо). 

Апатія – викликаний стомленням, важким переживанням або хворо-

бою емоційний стан байдужості, спрощення почуттів, байдужості до 

подій навколишнього життя, ослаблення спонукань. Депресія – при-

гнічений афективний стан, що характеризується негативним емоцій-

ним фоном, зниженням спонукань, сповільненістю інтелектуальної 

діяльності і рухових реакцій. Настрій – порівняно стійке переживання 

будь-яких емоцій. Пристрасть – сильне, стійке і всеохопливе почуття, 

яке панує над іншими почуттями людини і що приводить до зосере-

дження на предметі пристрасті всіх її спрямувань і сил. Стрес 

(емоційний) – емоційний стан, що виник у відповідь на різноманітні 

екстремальні дії (стресори) – загрозу, небезпеку, образу тощо. Емпа-

тія – співпереживання, усвідомлення емоційного стану, проникнення в 

емоційний світ іншої людини. 

Теорії емоцій  

Існуючі психологічні теорії емоцій торкаються фізіологічних й 
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інших пов’язаних з ними питань, оскільки будь-який емоційний стан 

супроводжується численними фізіологічними змінами в організмі. 

Еволюційна теорія (Ч. Дарвін) виходить з того, що емоції з’явилися 

у процесі еволюції живих істот як пристосувальні (адаптаційні) механізми 

до обставин життя. За концепцією У. Джемма – К. Ланге, що розвивають 

еволюційну теорію, органічні зміни є першопричиною емоцій. 

У людини в динаміці емоцій не меншу роль, ніж органічні і фізич-

ні впливи, грають когніції (знання). Виходячи з цього, були запропоно-

вані нові концепції емоцій. 

Теорія когнітивного дисонансу (Л. Фестінгер) виходить з того, 

що позитивні емоційні переживання виникають тоді, коли очікування 

людини збуваються і когніції втілюються в життя, тобто коли реальні 

результати поведінки знаходяться в консонансі (відповідності) з намі-

ченими. Негативні ж емоції виникають, функціонують і посилюються 

тоді, коли між очікуваними результатами і тими, що наступили, є ди-

сонанс (невідповідність, розходження). 

По суті когнітивістською є й інформаційна концепція, запропо-

нована вітчизняним фізіологом академіком П.В. Симоновим, виходячи 

з якої сила і якість емоції, що виникли у людини в кінцевому результа-

ті, визначаються силою потреби й оцінкою здатності її задоволення в 

даній ситуації. 

Емоції й особистість  

Емоції найтісніше пов’язані з особистістю, невіддільні від неї. Емо-

ції передусім відображають стан, процес і результат задоволення потреб. 

В емоційному плані люди, як особистості, відрізняються один від 

одного емоційною збудливістю, тривалістю і стійкістю виникаючих 

емоційних переживань, домінуванням стенічних або астенічних, пози-

тивних або негативних емоцій тощо. Але головна відмінність – в силі і 

глибині почуттів, в їх змісті і предметному співвідношенні. Сама сис-

тема і динаміка типових емоцій характеризує людину як особистість. 

Емоційність є природженою, але афекти і тим більше почуття роз-

виваються протягом життя, що означає особистісний розвиток люди-

ни. Такий розвиток пов’язаний: а) з включенням в емоційну сферу лю-

дини нових об’єктів; б) підвищенням рівня свідомого вольового управ-

Розділ 3. Регулятивна функція психіки 
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ління і контролю своїх почуттів; в) поступовим включенням в етичну 

регуляцію більш високих етичних цінностей (совісті, обов’язку, відпо-

відальності, порядності тощо). 

Перевірте свої знання 

1. Що таке увага, які її ознаки і властивості? Від чого залежить 
реакція уваги? 

2. Чим визначається відбір інформації, що надходить у мозок з 
навколишнього середовища? 

3. Чим відрізняються “нижчі” і “вищі” форми уваги? 

4. Об’єкти мають тим більше шансів привернути увагу, чим вони: 

а) новіші; 

б) складніші; 

в) інтенсивніші; 

г) пов’язані з вашими потребами. 

5. Що таке емоції? 

6. Які види емоцій ви знаєте? 

7. Почуття: що це таке? 

8. Дайте визначення наступним поняттям: амбівалентність, апа-
тія, депресія, пристрасть, стрес, емпатія. 

9. Проаналізуйте основні теорії емоцій. 

10. Яке співвідношення емоцій і особистості? 

11. Якому з видів почуттів (естетичному, практичному або мораль-
ному) відповідають положення: 

а) це суб’єктивне відношення до різних видів практичної дія-

льності; 

б) це відношення особистості до своєї поведінки і до поведінки 

інших людей в залежності від її відповідності або невідпо-

відності загальнолюдським етичним цінностям; 

в) це суб’єктивне відношення до прекрасного або потворного в 

соціальному і природному середовищі. 
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