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пациентом так называемого «мыслительного типа» – личностью с высоким 

типом интеллекта и стремлением в диалоге с психотерапевтом выяснить 

особенности собственного состояния. В процессе взаимодействия 

психотерапевт апеллирует к интеллекту клиента. Отличны положительные 

результаты при лечении ипохондрических состояний и фобий. 

Полярным подходом относительно рациональной психотерапии 

указывается суггестивная психотерапия. В этом ракурсе психотерапевт 

оказывает влияние в большей степени – эмоционально, используя 

внушение: в гипнотическом сне и в состоянии бодрствования клиента, при 

пассивном восприятии человеком вербальной информации. Данный метод 

рекомендуется при взаимодействии с внушаемыми личностями 

«художественного типа». Эффективен при лечении истерического невроза, 

синдрома раздражительной слабости, расстройстве сна. 

Условно-рефлекторная (поведенческая) психотерапия направлена на 

устранение болезненных условных связей, сформированных в процессе 

заболевания, например, психогенно возникших изолированных фобии. 

Аналитическая психотерапия ориентирована на выявление 

вытесненных (т.е. бессознательных) конфликтов, доведение фактов 

психотравмирующих противоречий до сознания клиента, что в результате 

сопровождается снижением или исчезновением болезненной симптоматики. 

В контексте психотерапевтических методов рассматривают и 

аутогенную тренировку – метод самовнушения, который позволяет 

человеку в итоге контролировать и управлять определенными 

психофизиологическими процессами. Рекомендуется при терапии 

раздражительной слабости. 

Психотерапия в сочетании с медикаментозным лечением позволяет 

ослабить или нивелировать болезненные симптомы, характерные для 

неврозов и невротических состояний, ускоряет процесс выздоровления, 

способствует реконструкции психического здоровья личности. 

 

Кузнєцов М. А., Заїка Є. В. 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди; 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

КОРОТКОЧАСНА ПАМ'ЯТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ 

РОЗУМОВИХ ТА КІНЕСТЕТИЧНИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ 

Проблема. В роботі пам'яті виділяються дві головні групи функцій: 

репродуктивні (когнітивні) й продуктивні. Перші забезпечують 

запам’ятовування, збереження та актуалізацію сприйнятого матеріалу у 

відносно незмінному вигляді. Продуктивні функції приймають участь у 

організації та протіканні інших процесів і діяльності в цілому. Отримані 

результати, які свідчать про те, що короткочасна пам'ять (КП) людини 

виконує важливу роль у організації немнемічних – перцептивних, 
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розумових та моторних дій, в яких вона виступає як один із суттєвих 

структурно-функціональних компонентів, що забезпечують зв'язок та 

взаємодію між різними операціями дії та їх результатами (Заїка Є.В., 

Кузнєцов М.А., 1989; Заїка Є.В., 1993; Кузнєцов М.А.. Заїка Є.В., Ходикіна 

Ю.Ю., 2019). В цих працях, а також у дослідженнях інших авторів 

продуктивна роль КП розглядалась тільки при формуванні окремих образів 

сприймання, окремих рухів тощо. Але специфічною особливістю 

психічного відображення та пізнавальної діяльності є оперування не з 

окремими, унікальними, а узагальненими образами, тобто деякими 

когнітивними синтезами, які формуються хоч і на основі окремих образів, 

але до них не зводяться. Прикладами таких синтетичних структур є, 

зокрема, еталони пам'яті, уявлення, «гальтоновські фотографії», загальні 

судження, узагальнені моторні програми та ін. (Сеченов І.М., 1952; Веккер 

Л.М., 1998; Хелсон Х., 1978; Познер М., 1969; Кіл С. 1977; Френкс Дж. 

1987; Брендсфорд Дж. 2003 та ін.). Такі узагальнення, на відміну від інших, 

у формуванні яких провідна роль належить логічним операціям, названі 

нами найпростішими. Нашою задачею виявилось вивчення закономірностей 

їх формування у зв'язку з особливостями функціонування КП. 

В нашому дослідженні роль КП у формуванні найпростіших 

узагальнень («усереднених» уявлень) вивчалась у процесі розв’язання 

суб'єктом деяких розумових та рухових задач. Знаходження «середнього», 

найбільш типового елементу для деякої їх множини (такими елементами 

можуть виступати поняття, судження, образи дії і т.п.) є одним з 

найпростіших видів узагальнення, що зустрічається, наприклад, у діяльності 

людини-оператора, якому необхідно приймати рішення про значення 

якогось параметру на основі спостереження ряду його коливань у часі. 

У основу експерименту були покладені наступні гіпотези: 

 якість (точність) узагальнень пов'язано з об'ємом КП: більшому 

об'єму КП відповідає більш ефективне формування узагальнень; 

 в межах одного і того ж об'єму КП різні елементи відіграють різну 

роль у формуванні узагальнення, вносять різний функціональний внесок, 

пов'язаний з рівнем їхнього запам'ятовування; 

 закономірності, що характеризують роль КП у формуванні 

узагальнень, є єдиними для різноманітних видів діяльності, які мають якісно 

різний склад операцій, зокрема, розумових і моторних. 

Методика. Вимірювання об'єму КП проводилось за допомогою 

традиційної методики Джекобса «пряма лічба» (цифровий варіант). Для 

вивчення узагальнень використовувалася методика знаходження середньої 

арифметичної величини множини елементів за умови, що завдання не може 

бути виконано за допомогою обчислювальних процедур і результат може 

бути здобуто тільки «інтуїтивно» на основі деякого нечіткого узагальнення, 

що сформувалось при знайомстві з окремими елементами. Задачі такого 

роду названі нами задачами на усереднення. 
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В якості «розумових елементів» використовувались двозначні числа, 

що пред'являлись рядами по 12, в якості «кінестетичних» – стрижні з 

товстого дроту, що пред'являлись рядами по 6. У першому випадку задача 

досліджуваного складалася у знаходженні середнього арифметичного для 

кожного ряду, у другому – у вказуванні (за допомогою відкладання на 

шматку дроту) середньої довжини для кожного ряду після перевірки на 

дотик із зав'язаними очима. 

Завдавались наступні види рядів залежно від розташування в них 

елементів: рівномірні (наприклад, 43, 38, 62, 47, 34, 57, 46, 49, 58, 42, 30, 

45); зростаючі (22, 29, 26, 28, 36, 24, 38, 32, 42, 36, 39, 47); ті, що 

зменшуються (61, 78, 59, 62, 48, 45, 55, 39, 25, 29, 31, 18); такі, що западають 

(41, 46, 52, 36, 29, 37, 31, 27, 42, 51, 45, 57); такі, що виступають (57, 48, 53, 

65, 72, 61, 67, 73, 66, 54, 48, 55); з «вискакуючими» елементами (23, 35, 13, 

29, 86, 19, 34, 22, 32, 73, 20, 27). Відповіді зрівнювались з об'єктивно 

обчисленими середніми величинами для кожного ряду, ураховувались 

відхилення відповідей (в числах для розумових задач і в сантиметрах – для 

кінестетичних) й знаки відхилень в бік збільшення або зменшення. 

В експериментах з розумового узагальнення приймало участь 75 

студентів Харківського держуніверситету, від яких було одержано 460 

відповідей. В експериментах на кінестетичне узагальнення, які проводились 

індивідуально, приймало участь 47 студентів Харківського національного 

педагогічного університету; від них було отримано 234 відповіді. Черга 

пред'явлення рядів варіювалася у різних групах і для різних досліджуваних. 

Результати та обговорення. У ході аналізу здобутих результатів усі 

досліджувані були поділені на дві групи: з низьким об'ємом КП (6,75 і 

нижче, n = 71) та з високим об'ємом КП (7,00 і вище, n = 51). Розподіл усієї 

сукупності відповідей за їхньою точністю подано в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Розподіл (у %) відповідей досліджуваних при 

розв’язанні розумових та кінестетичних задач 

Об'єм КП 
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Низький 36 46 18 25 46 29 

Високий 46 42 12 30 55 15 

 



ХАРКІВСЬКИЙ ОСІННІЙ МАРАФОН ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ – 2019 
Частина 2. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

 

150 

При розв’язанні як розумових, так і рухових задач частина точних 

відповідей декілька більше у групі досліджуваних з високим об'ємом КП, а 

частина відповідей з грубими помилками – у групі студентів з низьким 

об'ємом КП. Ці відмінності хоча і не яскраво виявлені, але статистично 

значні (за критерієм φ кутового перетворення Фішера р < 0,05 для 

розумових задач та р < 0,10 для кінестетичних, та р < 0,06 – для обох типів 

задач). 

Методом опитування було виділено наступні способи розв’язання 

задач: уявлення відрізку числової осі й розміщення на ньому точок, 

уявлення руху стрілок на приборі з поділками; приблизне знаходження для 

двох чисел та наступне внесення виправок на кожне нове число; виділення 

найбільшого й найменшого значення та обчислювання середнього між ними 

т пін. У кінестетичних задачах використовувались такі засоби, як проекція 

стрижнів на своє тіло, фіксація часу руху руки по стрижню та ін. Зрозуміло, 

що різноманітні способи призводять і до різної точності розв’язання задач, 

при цьому вони також передбачають й різний рівень навантаження на КП. 

Аналіз середніх величин помилок, які було підраховано для кожного 

з досліджуваних, показав, що при розв’язанні розумових задач доля 

досліджуваних з малими відхиленнями (не більше 2,20) складає 33% для 

першої групи (з низьким об'ємом КП) та 53% для другої (р < 0,05), у той час 

як доля досліджуваних з великими відхиленнями (більше 3,66) складають, 

відповідно, 27% та 11% (р < 0,05). Аналогічна тенденція виявлена і при 

розв’язанні кінестетичних задач. Частини досліджуваних з малими 

відхиленнями (не більше 4,3 см) складають 47% та 67%, а з великими 

(більше 6,7 см) – 19% та 7%. 

Аналіз частоти точних відповідей та відповідей з грубими помилками 

показав, що при розв’язанні розумових задач частина досліджуваних, що 

дали менше однієї чверті вірних відповідей за відсутністю грубих помилок 

складають 37% у першій групі та 60% у другій групі ((р < 0,05). 

Таким чином, точність розв’язання задач на усереднення, що 

визначається за такими показниками як окремі та середні відхилення для 

кожного з досліджуваних, частота появи різних відхилень для кожного з 

них, виявляється, в цілому, пов'язаною з об'ємом КП, що свідчить про 

значну роль КП у формуванні розумових та кінестетичних узагальнень. 

Підраховувались долі помилок збільшення й зменшення в 

усередненні кожного виду (незалежно від величини відхилення), а також 

загальний зсув відхилень у той чи інший бік (суми величин відхилення) та 

розподіл тільки грубих помилок у ряді. Частота появи різних відповідей 

характеризує «надійність» роботи досліджуваних та підраховується 

наступним чином. Наприклад, досліджуваний при розв’язанні 10 задач дав 5 

точних відповідей і не зробив ні однієї грубої помилки. Це означає, що він 

належить до групи досліджуваних, які дали не менше однієї чверті точних 

відповідей за відсутністю грубих помилок. Інший досліджуваний, який дав 
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також 5 точних відповідей, але допустив і дві грубі помилки, до цієї групи 

не належить. 

Результати, що відображені у таблицях 2 та 3, свідчать про наявність 

чітко визначених тенденцій відхилення помилок в бік зменшення для одних 

рядів та в бік збільшення для інших. Порівняння цих тенденцій в групах 

досліджуваних з низьким та з високим об'ємом КП показало, що вони 

присутні в обох випадках, але в першій групі декілька більше (за 

результатами розв’язання розумових задач). Направленість цих тенденцій 

для всіх рядів, що розглядались, співпадає з направленістю так званих 

«специфічних ефектів пам'яті», які проявляються при запам'ятовуванні 

рядів, котрі мають таку ж структуру. До специфічних ефектів пам'яті, 

власне, відносяться: ефект нещодавності (краще запам'ятовування кінцевих 

елементів ряду у порівнянні з початковими та серединними); ефект країв, 

або позиційний ефект (краще запам'ятовування крайових – початкових та 

кінцевих елементів ряду у порівнянні з серединними); ефект ізоляції, або 

ефект Ресторфф (краще запам'ятовування незвичайних, «вискакуючих» з 

загального ряду за якоюсь ознакою елементів у порівнянні з іншими, 

схожими один на одного). 
Таблиця 2 

Тенденції відхилення помилок при розв’язанні розумових задач (%) 

Види рядів 

Відхилення у розв’язанні розумових 

задач, % 

Загальний розподіл 

відповідей 

Загальний зсув 
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Зростаючі 65 35 0,10 67 33 0,10 

Зменшені 28 72 0,05 16 84 0,01 

Западаючі 56 44 - 59 41 - 

Випираючі 20 80 0,01 10 90 0,001 

3 «вискакуючими» 

значеннями 

81 19 0,01 86 14 0,01 

 

Ефект нещодавності цілком можливо співставити з тенденцією 

завищувати середнє значення у зростаючих рядах та занижувати у тих 

рядах, що зменшуються. В обох випадках кінцеві елементи набувають 

начебто більшу удільну вагу, «сильніше» проявляють себе й у відтворенні 

ряду, й у своєму впливі на результат узагальнення в розумових та рухових 

задачах. Ефект країв порівнянний з тенденцією завищувати середнє 

значення у западаючих рядах та занижувати у виступаючих. Кінцеві 
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елементи сильніше проявляють себе й у запам'ятовуванні, й в узагальненні 

елементів. Ефект ізоляції можна зіставити з тенденцією завищувати середнє 

значення у рядах, що містять одне або кілька значень, які різко виділяються 

у порівнянні з іншими в бік збільшення. В загальному вигляді зв'язок між 

ефектами пам'яті та тенденціями відхилення при розв’язанні задач на 

усереднення уявляється наступним чином. 
 

Таблиця 3 

Розподіл відхилень в рухових задачах для різних рядів (%) 

Види рядів 

Відхилення при вирішенні рухових задач 

Загальний розподіл 

відповідей 

Розподіл грубих 

помилок 
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Зростаючі 50 50 - 100 0 0,05 

Зменшені 18 82 0,01 0 100 0,01 

Западаючі 41 59 - 45 55 - 

Випираючі 31 69 0,05 8 92 0,01 

3 «вискакуючими» 

значеннями 
56 44 - 72 28 - 

 

Факт кращого запам'ятовування тих або інших елементів, що 

виявляється у ефектах пам'яті при вирішенні мнемічної задачі (відтворення), 

виявляє себе з переходом до пізнавальної задачі (усереднення) у якості 

систематичної помилки узагальнення. При цьому елементи, що краще 

запам’ятовуються, частіше за все виявляються й більш «вагомими» у 

формуванні узагальнень, тобто конкретні пізнавальні операції, пов'язані з 

їхньою переробкою, ймовірно, мають великий функціональний вплив на 

одержаний пізнавальний результат. Звертає на себе увагу факт повної 

відсутності тенденції збільшення у западаючих рядах, яку можливо було б 

очікувати за аналогією з тенденцією зменшення у випираючих рядах, а 

також загальна тенденція до більш вираженому заниженню результатів 

(зменшенню узагальнень), у порівнянні з їх збільшенням. Надати задовільне 

пояснення цим фактам ми поки що не можемо. 

Таким чином, виявлені нами систематичні помилки узагальнення 

(зсуву середнього значення) виступають повноправним аналогом ефектів, 

що розглядались, стосовно до пізнавальної, а не мнемічної задачі. Ці ефекти 

пам'яті є специфічними, тобто виявляються тільки в пам'яті. Вони свідчать 

про те, що пам'ять (у даному випадку КП) тісно пов'язана з розв’язанням 

задач на усереднення та інтимними механізмами цієї пізнавальної дії, 

забезпечуючи значний вплив на його результат – систематичний зсув 
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узагальнення. При цьому функціональний внесок різноманітних елементів 

до загального результату визначається ступенем їх запам'ятовування в КП, 

що варіювалася нами шляхом пред'явлення рядів з різноманітною 

структурою. 

Результати, що характеризують зв'язок точності усереднення з 

об'ємом КП та зв'язок спрямованості відхилень усереднення зі структурою 

ряду, практично повністю (за невеликим виключенням) відповідають одне 

одному. Така спільність результатів, отриманих при розв’язанні двох 

вельми різноманітних типів задач, свідчить про принципову спільність ролі 

КП у формуванні найпростіших узагальнень, відносно інваріантною до 

окремих особливостей операцій, які входять до структури цієї пізнавальної 

дії. 

Висновки 

1. Точність формування узагальнення в задачах на усереднення тісно 

пов'язана з об'ємом КП: при більш високому об'ємі КП спостерігається 

формування в цілому й більш точних узагальнень. 

2. У формуванні найпростіших узагальнень є систематичні помилки 

зсуву, пов'язані з різним запам'ятовуванням елементів матеріалу, що, 

зокрема, може задаватися місцем елементів у структурі ряду, або ступенем 

схожості з іншими елементами ряду. Елементи, що більше запам'яталися, 

вносять більший внесок у формування найпростіших узагальнень. 

3. Вказані закономірності виявляються при розв’язанні задач різних 

типів й відносно інваріантні до змісту конкретних операцій, що входять до 

формування найпростіших узагальнень. 

4. Оскільки більший об'єм КП є фактором, що допомагає кращому 

запам'ятовуванню більшої кількості елементів, то він, внаслідок цього, 

складає й більші можливості для посилення функціональних впливів цих 

елементів до кінцевого результату, чим досягається більш висока точність 

узагальнень. Низький об'єм КП додає перешкод для функціонального 

внеску до кінцевого результату більшій кількості елементів, що призводить 

до більш низької точності. 

 

Лєсніченко Н.П. 

Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди, м. Харків 

ТИПОЛОГІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ОСОБИСТОСТІ 

Трансформаційні процеси соціально-економічного, політичного, 

культурного характеру, які визначають сьогодні життя українського 

суспільства, позначаються і на його гендерних характеристиках, які стають 

дедалі більш неоднорідними, різноплановими та іноді суперечливими. Як 

наслідок, поширені гендерні стереотипи не завжди можна чітко визначити 

як конструктивні або деструктивні, оскільки прояви їх можуть бути і 


