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Пошук методу такого впливу, зокрема, в контексті дистанційного 
навчання, і є завданням наших наступних наукових розвідок. 
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ЦІННІСНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ 
ДУМЦІ УКРАЇНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ  ХІ – ХІІ СТОЛІТТЯ 

 
У статті на підставі аналізу текстів ХІ-ХІІ ст. досліджуються 

особливості розвитку вітчизняної психологічної думки як важливого 
компонента української культури. Здійснюється історико-психологічна 
реконструкція психологічних поглядів давньоукраїнських мислителів ХІ-ХІІ 
століття на ціннісну сферу особистості.  

Ключові слова: картина світу, ціннісна сфера, особистість, світогляд, 
соціальна та індивідуальна історія, мотивація, культурно-історичне «Я», 
душа, розум, книжність, києворуська культура. 

 
В статье на основании анализа текстов ХІ-ХІІ ст. исследуются 

особенности развития отечественной психологической мысли как важного 
компонента украинской культуры. Совершается историко-психологическая 
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реконструкция психологических взглядов давньоукраинских мыслителей ХІ-ХІІ 
столетия на ценностную сферу личности. 

Ключевые слова: картина мира, ценностная сфера, личность, 
мировоззрение, социальная и индивидуальная история, мотивация, культурно-
историческое «Я», душа, разум, книжность, киеворусская культура. 

 
In the article, the author explores, on the basis of analysis of texts from 11th-12th 

century, tendencies of development of the Ukrainian psychological thought as an 
important component of the Ukrainian culture. Provided is historical-psychological 
reconstruction of psychological views of the 11th-12th century's Ukrainian thinkers 
on the personality values sphere. 

Key words: picture of the world, values sphere, personality, worldview, social 
and individual history, motivation, cultural-historical "Self", soul, reason, book-
culture, Kiev-Rus culture.  

 
На початку ХХІ ст., у час утвердження української держави у світі 

все більшої актуальності набувають дослідження психологічних 
особливостей становлення пізнання, світосприйняття, ціннісних 
орієнтирів українського етносу. Наукові здобутки історії психології, 
історичної, етнічної психології сприяють осягненню та поширенню 
духовності українського народу. У цьому контексті доцільним буде 
звернення до надбань українських мислителів ХІ-ХІІ століття, оскільки 
вони, з одного боку, дають уявлення про «психологічну картину світу» 
(до якої входять «уявлення про світ і місце в ньому людини, які 
регулюють життєдіяльність індивіда визначеним для певної культури 
чином» [10, с. 182]) людей певної історичної епохи, а з іншого боку, 
сприяють вивченню історико-психологічного процесу, розкривають 
етапи зародження і розвитку вітчизняної психології.  

«Суб’єктом історичної активності є особистість, в якій 
інтелектуальне, емоційне та вольове виявлення психіки становлять 
цілеспрямовану напружену цілісність» [8, с. 18]. Упродовж усього 
свого життя особистість живе у світі культури, яка виникає «внаслідок 
двох основних тенденцій: через прагнення людини зрозуміти світ і, 
навпаки, через намагання виразити і матеріалізувати свої думки, 
зробити їх частиною дійсності. Саме на перетині цих шляхів і виникає 
нова реальність – світ знаків, елементами якого є мова, міфи, релігії та 
наукові теорії. У знаках фіксуються враження людини, знаками 
передаються її переживання і думки» [14, с. 81]. Літературні пам’ятки 
ХІ – ХІІ століття, на думку Д. Лихачова, є синтезом соціальної та 
індивідуальної історії, її матеріальними свідченнями [6, с. 16].  

В. А. Роменець зазначав, що процес тлумачення текстів-
першоджерел, який здійснюється істориком психології, спрямований 
саме на вилучення «прихованого» та ствердження «наявного» змісту 
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авторства – тієї особливої якості, що її набуває особистість, 
розгортаючи, самостворюючи своє культурно-історичне «Я» [11, с. 5 – 
6]. Вчений запропонував теоретичну модель історико-психологічного 
дослідження текстів-першоджерел, головний принцип якої – підхід до 
тексту як до багатозмістовного та багатомірного явища. Дослідник 
наголошує, що  необхідно «синтезувати підходи до вивчення продуктів 
соціальної та індивідуальної історії, які склалися не тільки власне у 
психології та філософії, але й у суміжних галузях наукових знань: 
літературознавстві, мистецтвознавстві, соціології» [11, с. 5]. Така 
позиція суголосна думці В. Дільтея [4, с. 115], що лише за допомогою 
синтезу антропології, психології, естетики, етики, політології, 
історіографії можна заповнити лакуни в розгляді формування 
особистості реальної, існуючої в історії людини. Історико-психологічне 
дослідження, за В. А. Роменцем, може містити і виявляти: «а) простір 
індивідуального та професійного буття автора, який постає: 

– у змісті психологічних проблем, обраних для індивідуального 
пізнання; 

– в можливості поєднувати окремі виділені проблеми у циклічні 
утворення; 

– у постійно здійснюваному перетворенні змістовних тлумачень 
досліджуваних проблем; 

б) рух змістовного та функціонального досвіду автора протягом 
індивідуальної історії його життя, який виявляється: 

– у динаміці пізнавальних дій автора щодо предмета своєї про-
фесійної активності; 

– у завершеності та цілісності створених автором методів, засобів, 
прийомів перетворення досліджуваного явища у реальності Його 
особистого життя та інших людей; 

– у здійснених «впливах» на об'єктивний процес розвитку пси-
хологічного знання; 

в) час культурно-історичного буття автора, освоєний ним на шляху 
поєднання свого індивідуального буття з культурно-історичним 
процесом як таким через продукти свого професійного (в даному разі – 
психологічного) діяння, вказаний зміст постає: 

– у сутнісних поєднаннях автором у тексті ознак епохи, в яку він 
творить, та ознак історії індивідуального буття; 

– в можливості "передбачити" подальший хід пізнавального процесу 
в науці та створити основи «майбутнього нового»; 

– у можливості виявити та зберегти особисту індивідуальність у 
професії, у здатності «піднятися над часом»» [11, с. 5] 
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Мета нашого дослідження – на підставі аналізу текстів ХІ – ХІІ ст. 
простежити особливості розвитку вітчизняної психологічної думки, 
з’ясувати психологічні погляди давньоукраїнських мислителів ХІ – ХІІ 
століття на ціннісну сферу особистості. 

Досліджуючи історію культури ХІ – ХІІ ст., вчені [1], [2], [3] 
звертають увагу на таку характерну особливість: як перехрещення і 
взаємодію в духовному житті цього періоду різноманітних світоглядних 
позицій і культурних традицій, вироблення оригінальної вітчизняної 
філософсько-психологічної думки. Так, В. Горський зазначає, що «у 
межах києворуської культури склався притаманний українській 
духовній традиції тип мислення – несхильний до абстрактного, 
відірваного від життя філософського теоретизування. Якщо у 
західноєвропейській культурі здебільшого реалізується «платонівсько-
аристотелівська» лінія філософії, яка відповідно до канонів наукового 
мислення прагне до істини, незалежної від людини і людства, то в 
києворуській культурі переважає «александрійсько-біблійна», яка 
орієнтується не так на здобуття безсторонньої істини, як правди, що 
будується як драма людського життя» [2, с. 5]. Саме тому в українській 
культурі, на думку дослідника, склалася філософія, домінуючу 
тенденцію якої утворює екзистенціально-антропологічна редукція 
філософського знання, що розвивалася навколо обговорення проблем 
людини та людської історії.  

Аналіз корпусу текстів ХІ-ХІІ ст., зокрема «Повісті минулих літ», 
«Ізборників» Святослава 1073 та 1076 рр., «Слова про закон і 
благодать» Іларіона, «Повчання» Володимира Мономаха, «Моління» 
Данила Заточника, «Слова о полку Ігоревім»  та низка інших творів, 
свідчить про посилену увагу до особистості, зростання особистісного 
первня як загалом, так і в його конкретному вираженні - авторському 
началі. Авторська особистість починає свідчити про себе з достатньою 
конкретністю. У зазначених текстах відтворюється час культурно-
історичного буття автора через ознаки епохи, в яку він творить, тісно 
переплітаючись із історією індивідуального буття, яка постає через 
«продукти професійного філософсько-психологічного діяння», вияв 
особистої індивідуальності.  

Психологічна проблематика досить широко представлена у творах 
києворуської писемності ХІ – ХІІ, посилений акцент робиться на 
ціннісній сфері особистості. Увага звертається на духовний світ 
людини. Зокрема, людина розглядається як малий світ», «мікрокосм», в 
ній вбачається відтворення Богом моделі всесвіту як цілого: «Сотворив 
бог людину, наче якийсь інший світ: малий у великому. Людина – це 
світ, адже він наділений як душею, так і тілом і є серединою між 
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розумом і матерією, він пов’язує собою зриме і незриме, чуттєве і те, 
тільки розумом осяжне» [13, с. 38]. Розглядаючи співвідношення 
людини з Божественним, давні автори вводять тезу про дотримання 
принципу особистої відповідальності за все вчинене людиною.  

На першому місці у психологічній думці – сутність людини, її 
ціннісної сфери (до якої, за давніми авторами, належать віра, душа, 
розум, серце, честь, книжність мудрість, слава). Головною є проблема 
співвідношення тіла й душі. Тіло як «природна» сутність єднає людину 
з усією природою. На відміну від тіла  душа безтілесна, є «сутністю 
живою», але тільки в поєднанні з тілом вона стає реальністю. 
Неодноразово у текстах висловлюється думка про те, що «Державною 
силою» людської душі є розум. Він не тільки володар душі, а й «цар» 
почуттів. Саме розум пов'язує воєдино душу й тіло. Душа людини, яка, 
на відміну від природної плоті, створена «вздухновенною благодаттю», 
керує тілом, «наче князь державою» – пояснює роль душі митрополит 
Никифор у «Посланні», адресованому князю Володимиру Мономаху 
[цит. за вид. 5, с. 97]. 

Наголошуючи на ролі розуму у пізнавальній діяльності людини, яка 
спрямовується на спілкування з божественною істиною, мислителі ХІ – 
ХІІ не применшують і значення волі та почуттів. У людському серці 
зводяться воєдино розум, чуття й воля. У зв’язку з цим серце 
розглядається не просто як орган людського тіла, а особлива психічна 
субстанція завдяки якій стає можливим долучення людини до Божої 
істини. Серце постає як центр зіткнення і взаємодії протилежних сил, 
так як і сама людина розуміється як своєрідна точка перетину між 
світом благодаті, світла й безоднею темряви. Показовим у цьому сенсі є 
погляд митрополита Іларіона висловлений у «Слові про закон і 
благодать». Для Іларіона як і для багатьох тогочасних мислителів віра є 
однією із найважливіших категорій у ціннісній сфері особистості. 
Розглядаючи постать князя Володимира, Іларіон акцентує увагу на 
тому, що в серці князя «воссіяв розум», а серце, на думку автора, 
пов'язане не лише з розумом, а й з волею та бажанням. Введення 
християнства Іларіон розцінює як дію, вчинену князем не тільки тому, 
що у нього «воссіяв розум в серці його», а й тому, що він «возжелал 
сердцем и возгорел духом», щоб як він, так і земля його стала 
християнською. Отже, серце, за Іларіоном, є органом віри,  завдяки 
якому відбувається прилучення до сакрального, позаземного. У 
пізніших пам’ятках, зокрема у «Повчанні» Володимира Мономаха, 
неодноразово висловлюється думка про вірування «всім серцем і всією 
душею» [13, с. 24].  
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Поряд із вірою до ціннісної сфери особистості у працях 
києворуських мислителів належить «книжність», яка розглядається як 
запорука  мудрості. До цього ряду також входять книга, писане слово, 
книжне вчення. Метафорично книги називаються ріками, які 
наповнюють цілющою вологою всесвіт. Писання ж книг прирівнюється 
до «впорядкування Руської землі» [13, с. 42]. В окремих текстах з 
певними варіаціями повторюється думка про протиставлення 
«негідним» турботам, про «насичення плодами земними» книжної 
мудрості, яка забезпечує шлях до щастя. У «Молінні» Данило Заточник, 
говорить про те, що людина, припадаючи, як бджола до квітів, до 
книжної мудрості, збирає «сладость словесную и разум» [13, с. 31]. У 
цьому контексті слово розглядається, з одного боку, як належне світові 
земному, а з іншого – виступає знаком Божого, трансцендентного, 
позачасового. «Культ Слова, книжності, зрештою, зумовлювався 
прагненням відшукати ту опосередковану суть, що забезпечувала б 
комунікацію між Божественним і земним, Божественним і людським» 
[3, с. 85]. Загалом пізнавальна діяльність, на думку мислителів ХІ –ХІІ 
ст., є витлумаченням істини, проголошеної, але «сокровенної» у слові. 
Тому пошук істини полягає у тлумаченні тексту, прокладанні шляху 
через таємниці, загадки, символи до прихованого за ними істинного 
смислу. 

У творах давньої літератури (наприклад, «Повчанні» Володимира 
Мономаха, «Слові о полку Ігоревім», «Молінні» Данила Заточника, 
частково «Руській правді», літописах) представлений образ суб’єкта-
людини, через поведінку, спосіб мислення якої відтворюється зразок 
особистісного світосприймання, усвідомлення нею своєї особистої 
гідності, неповторної індивідуальної суті, а також досвід пізнання Бога. 
З огляду на це у ціннісній сфері особистості автори розглядають 
поняття «честі» і «слави». Слід зауважити, що у давньокиївській 
психологічній думці вони виступають як цінності не лише 
індивідуальні, а й колективні, зокрема у дружинній етиці, в основі якої 
лежить кодекс честі, що стверджує усвідомлення особистої гідності 
через неухильне наслідування ідеалу поведінки, прийнятої як норма у 
конкретному соціумі. Мова йде про самоствердження особистості, яка 
підноситься над недосконалістю оточуючого її світу. Моральною 
передусім вважається поведінка, що відповідає вимогам, які 
висуваються перед хоробрим витязем як зразком мужності і звитяги. 
Тому не випадково однією із найяскравіших якостей, якою 
визначаються головні герої «Слова о полку Ігоревім» князі Ігор та 
Всеволод, є «буйство», що означає шалену сміливість і відвагу. 
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У києворуській писемності авторами здійснюється піднесення до 
вищого статусу тих типів діяльності, які дають найбільші можливості 
для вияву позитивних рис героя. Ці сфери діяльності, виходячи з 
дружинної моралі, розглядаються як цінні і важливі не у зв’язку з 
кінцевим результатом, а як «труд», під час якого гартуються, 
виявляються якості, необхідні для «мужеского діла», яким вважається в 
першу чергу війна і полювання. У тогочасному суспільстві така позиція 
мала велике значення як для сьогодення, так для майбутніх поколінь, 
вона впливала і на становлення психо-етнічних рис українського 
народу, бо як зазначає О. Мельник «Соціальний світ впливає на 
індивіда не лише через дії реально існуючих людей, які розмовляють, 
спілкуються, показують приклад або переконують, але й через невидимі 
способи дій і об’єкти, що створені людьми в світі, який людину оточує. 
Йдеться про форми соціальної взаємодії: звичаї і схеми, сценарії, ігри, 
ритуали, культурні форми… Сформовані в певній культурі форми, типи 
і образи поведінки в сфері побуту,  праці, ідеології, політики, моралі, 
здобуваючи нормативне значення (як зразок чи приклад), здійснюють 
істотний виховний і регулятивний вплив на почуття, смаки, уявлення, 
вчинки та взаємини людей, на весь уклад їхнього життя» [9, с. 183]. 

Серед текстів ХІ-ХІІ окрему групу становить агіографічна 
література. Вона також містить важливий психологічний матеріал. У 
житіях, патериках зустрічається різноманітна лексика на позначення 
психічних станів та властивостей. Образ святого у агіографічних 
текстах часто розкривається через розповідь про тяжкий шлях, який 
проходить людина. При цьому пунктирно окреслюється внутрішній світ 
особистості, увага зосереджується насамперед на переживаннях, і це 
видається цілком закономірним, адже переживання «слід розглядати (за 
логікою цього слова) як перенесення чого-небудь у живий стан, тобто 
переведення події, якогось відчуття, якогось предмета, що оточує 
людину, в стан живого сприйняття, в стан живого ставлення. Процес 
переживання являє собою фактично репрезентацію свідомості того, що 
відбувається в навколишньому світі, в біологічному тілі або “всередині” 
самої особистості. Таким чином, термін «переживання» фактично є 
релевантним, тобто майже відповідає терміну «свідомість» [7, с. 6]. 
Чітко простежується своєрідна психологічна лінія, яка відбиває 
питання, що таке людина, звідки вона походить, якою вона повинна 
бути за своїм психолого-етичним змістом. З кожним героєм у пантеоні 
києворуських святих пов’язувалась певна риса, сукупність яких 
утворювала збірний образ морального ідеалу, що утверджувався 
впродовж віків у свідомості українського народу. Найважливішими 
серед них вважались милосердя та мудрість (з цими рисами передусім 
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пов’язані образи св. Ольги та Володимира), страстотерпіння, втілене в 
образах Бориса та Гліба, смиренномудріє найповніше представлене в 
образах києво-печерських святих у «Києво-Печерському патерику». 

Психологічний аспект проблеми людина та людська історія, 
осмислення місця і ролі особистості у суспільному житті, а звідси і 
формування певних  моральних норм, цінностей, орієнтацій, ідеалів та 
вимог показово представлений у одній із найдавніших оригінальних 
пам’яток ХІ ст. – «Слові про закон і благодать» (1030 – 1050 р.) 
митрополита Іларіона. Автор «Слова про закон і благодать» теолог, 
церковний діяч та філософ, священик церкви на Берестові, один з 
книжників князя Ярослава Мудрого. У 1051 р. був поставлений 
київським митрополитом. Іларіон – перший вищий церковний ієрарх з 
русичів. За свідченням «Києво-Печерського патерика», пострижений у 
ченці засновником монастиря Антонієм, автор кількох творів, серед 
яких найвідомішим є «Слово о ЗаконЂ и Благодати».  

Структурно «Слово» складається з чотирьох частин. Першу частину 
присвячено викладу епізодів біблійної історії, що символізують вчення 
про закон і благодать, яке містить Послання апостола Павла до галатів – 
«Про закон, що Мойсей дав, та про благодать і істину, що Ісусом 
Христом були». Друга частина передбачає витлумачення сенсу 
біблійної історії в контексті всесвітньо-історичного розвитку людства – 
«як закон відійшов, благодать же й істина землю усю заповнила». 
Третю частину присвячено руському народові, в історії якого ніби 
відтворюється історія всього людства – «і віра на всі народи 
поширилась і до нашого народу руського дійшла». Зрештою, завершує 
«Слово» «похвала кагану Володимиру, від нього хрещені були» і сину 
його Ярославові Мудрому [13]. 

Обґрунтовуючи погляди на закономірності розвитку історії, Іларіон 
вирізняє дві доби, що визначають прогресивний поступ людської 
історії: добу «Старого Заповіту», коли взаємовідносини між людьми 
будувалися на засадах рабства, безмежної покори, коли існував 
«Закон», й доби «Нового Заповіту», де панують свобода, істина, 
«Благодать» як найвищі індивідуальні та суспільні цінності. Автор 
вводить таку дихотомію: «Закон» – це «тінь», «благодать» – «істина»; 
«закон» – це рабство, «благодать» – воля; «закон» – виправдовує, 
«благодаттю» – «не виправдовуються, а спасаються», «Виправдання у 
цім світі є, а спасіння у майбутньому віці» [13, с. 28]. На думку 
Іларіона, ці дві доби послідовно змінюють одна одну в процесі 
історичного розвитку: «Закон» утворює початковий етап історії 
людства, сенс якої – «уготовлення» до істини і благодаті. Лінія історії, 
отже, уявляється Іларіону спрямованою до вершини, де «вітхе» й 
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«нове» не так протиборствують, як змінюють одне одного, 
характеризуючи принципово відмінні два етапи людської історії – 
«вітхий», коли панує «закон», й «новий», який приходить йому на 
зміну, провіщуючи перемогу «благодаті».  

Як християнський церковний діяч Іларіон розглядає залучення Русі 
до християнського світу як настання нової доби, доби Благодаті, що 
починає панувати на просторах «землі Руської» і пов’язує із нею 
вироблення нових цінностей і становлення внутрішньої, духовної 
«нової людини». Водночас автор, зазначає, що за природою свого 
мислення людина завжди повертається назад і через порівняння 
ототожнює нове з чимось давно відомим. Такою ціннісною ланкою у 
духовному світі особистості Іларіону бачиться історична пам’ять, яка 
зберігає відомості про попередню народну культуру, про рід. Тому 
невипадковим у творі є возвеличення попередників Володимира і 
Ярослава – у такий спосіб стверджується велич їх як гідних 
представників славного роду.  

Остання частина твору, на прикладі князя Володимира, розкриває 
образ людини - ідеального діяча історії, морально-психологічний ідеал. 
Можна говорити про своєрідний психологічний трикутник: 
зображувана реальна особа – автор твору, що веде мову про дану 
особистість – реципієнт твору. У такому трикутнику  відбиваються 
настрої, ціннісні орієнтири, стійкі ментально-психологічні комплекси, 
індивідуальна й соціальної психологія епохи.  

Серед доброчесностей князя Володимира, як втілення ідеалу, чільне 
місце відводиться розуму. Рух історії відтворюється в «Слові про закон 
і благодать» у вигляді картини переможної боротьби світла розуму над 
темрявою невігластва. Введення християнства на Русі тлумачиться 
Іларіоном значною мірою як акт психічно-інтелектуальний, в результаті 
якого народ було долучено до «розуміння істини», і, як наслідок, йому 
засяяло «світло розуму». Набуття істинного розуму автор розглядає як 
пізнавальну діяльність спрямовану на оволодіння писемним словом, а 
також вироблення в процесі цього нових духовних цінностей і 
посилення ставленнєвого аспекту. Велич князя Володимира, на думку 
Іларіона, полягає і в тім, що розум його «вищий розуму земних 
мудреців». Але ідеальний історичний діяч, на думку Іларіона, не лише 
обдарований гострим розумом, важливо, щоб він був здатний також 
передати знання істини, що відкрилась йому, тим, хто не відає її. Він 
має бути просвітником, вчителем істини. Володимир Великий, вважає 
Іларіон, «почувши голос Бога не на поговір полишив сказане, а ділом 
справдив», він «наш учитель і наставник». Продовження Ярославом 
справи, започаткованої Володимиром, вбачається в тому, що ним 
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створено було в Києві «дім божий великий Святій Його Премудрості» – 
храм Софії, що мислиться як образ обжитого й впорядкованого світу, в 
якому панує розумне начало. 

Зрештою, ознакою дійсного історичного діяча є не лише високо 
розвинений інтелект, що дозволяє осягнути істину, не лише здатність 
передати іншим знання осягненої істини, а й готовність власним 
життям неухильно слідувати цій істині. Ідеальний історичний діяч 
виступає втіленням єдності слова й діла, він не лише навчає 
доброчинному життю, а й сам живе відповідно до вимог істини, що 
відкрилась йому. Ось чому гідність Володимира, на переконання 
Іларіона, полягає не тільки в гостроті розуму, в здатності бути 
«учителем і наставником», а й у властивому йому милосерді. 
Володимирові «щедроти і милостині і нині людьми поминаються». 
Автор «Слова» акцентує також увагу і на таких якостях князя, як 
звитяга, міць і сила, мужність, що він її виявляє, захищаючи від ворогів 
землю. 

Простежуючи віддалене минуле вітчизняної психології, з’ясовуючи 
її історичні корені, переконуємося, що психологічна думка нового часу 
розвивалась на ґрунті традицій, які сягають своїм корінням далеко в 
глибину віків. Саме період Києворуської держави є одночасно періодом 
розвитку вітчизняної психологічної думки. У працях мислителів ХІ – 
ХІІ відтворюються неповторні особливості ціннісної сфери, системи 
світосприйняття та поведінки людини тієї соціально-культурної 
системи, адже в індивідуальності окремої людини (як автора, так і 
адресата твору), як у мікрокосмосі, виражається унікальна специфіка 
індивідуальності людського макрокосмосу, суспільства та культури в 
цілому. 
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АФЕКТИВНІ ПЕРЕХОДИ (ЗМІНА ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ 

УЧНІВ) ЯК ПОКАЗНИК І ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
КОМФОРТНОСТІ НАВЧАННЯ В  ІНС 

 
В центрі уваги автора статті знаходиться афективний аспект навчання в 

інтелектуальних навчальних системах. Цей інтерес пов'язаний з провідною 
роллю емоцій та мотивації у когнітивних процесах. Емоційне тло навчально-
учіннєвої ситуації є безпосередньо пов'язаним з тією стороною психологічної 
комфортності навчання, яка відображає індивідуальну емоційно-когнітивну 
специфіку індивіда.  

Ключові слова: афективний перехід, психологічна комфортність, емоція, 
мотивація, інтелектуальна навчальна система, педагогічна взаємодія. 


