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ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ІСТОРІЇ 
ПСИХОЛОГІЇ НА КОНКРЕТНО-НАУКОВОМУ РІВНІ 

 
У статті порушується питання щодо важливості і необхідності вивчення 

історії психології. Розкривається зміст основних завдань та функцій 
історико-психологічного дослідження. Констатується, що на сьогодні не 
проводилось глибокого історичного осмислення психічних явищ, а також  
залишаються маловивченими найкращі ідеї минулого. Робиться висновок про 
відсутність у вітчизняній психологічній науці обліку зроблених у ній 
відкриттів. 

Ключові слова: методологія, історія психології, історичний аналіз, 
теоретичні побудови,  функції, завдання, психічні явища.  

 
В статье поднимается вопрос о важности и необходимости изучения 

истории психологии. Раскрывается содержание основных задач и функций 
историко-психологического исследования. Констатируется, что на сегодня не 
проводилось глубокого исторического осмысления психических явлений, а 
также остаются малоизученными лучшие идеи прошлого. Делается вывод об 
отсутствии в отечественной психологической науке учета сделанных в ней 
открытий.  

Ключевые слова: методология, история психологии, исторический анализ, 
теоретические построения, функции, задачи, психические явления. 

 
In the article, the question has been risen regarding importance of and need for 

study of the history of psychology. The content of the main tasks and functions of 
psychological research is elucidated. The fact is stated that for now, the deep 
historical comprehension of psychical phenomena is lacking, and the best ideas of 
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the past remain insufficiently known. The conclusion was drawn about absence of 
account for findings and discoveries made in the Ukrainian psychology. 

Key words: methodology, history of psychology, historical analysis, theoretical 
constructions, functions, tasks, psychical phenomena. 

 

Постановка проблеми. Конкретно-науковий рівень 
методологічного аналізу історії психології включає розгляд 
методологічних проблем, що відображають безпосередню специфіку 
предмету історії психології як науки, яка досліджує розвиток 
психологічного пізнання. Розгляд конкретно-предметної методології 
історії психології включає визначення її об’єкта і предмета як наукової 
дисципліни, аналіз логічної будови (системи принципів, методів і 
категорій), обговорення ключових проблем (періодизація, детермінації 
розвитку психологічного знання, завдання історії психології) і галузей 
історико-психологічного знання – історіографії та джерелознавства. 

Слід зазначити, що, хоча проблеми методології історії у історіографії 
до останнього часу не отримали всебічного і повного розгляду, багато 
хто з авторів звертався до аналізу тих або інших їх аспектів. 

На необхідність розробки проблем методології історії психології 
свого часу вказував Б.М. Теплов. Визначаючи методологію як системну 
основу наукового знання, він сформулював основне завдання 
методологічного дослідження у галузі історико-психологічного знання 
– необхідність створення “правильно зорієнтованої” історії психології. 
У якості засадничих орієнтирів її побудови повинні, на його думку, 
виступати не ідеологічні настановлення і “керівничі вказівки зверху”, 
що скеровують пошук вченого у “необхідному русі”, а система 
принципів, категорій і методів історико-наукового дослідження, що 
складає теоретико-методологічну основу історії психології та 
забезпечує її формування як сугубо наукової дисципліни. 

Історико-методологічний характер носять роботи О.О. Буділової, у 
яких основним предметом дослідження виступають філософські 
проблеми психології. Розвиток філософсько-методологічних підстав 
психології розглядається в них як передумова побудови психологічної 
теорії. О.О. Буділова пише, що “місце філософських проблем у 
психологічній теорії визначається, по-перше, тим, що для кожної 
психологічної теорії вихідним є вирішення питання щодо природи 
психічного, і, по-друге, тим, що рішення філософських проблем 
направляє на основі наукових фактів розробку методологічних 
принципів, які визначають предмет і методи дослідження, аналіз і 
узагальнення фактів” [2, с. 1]. Проблеми методології виступають у 
працях Буділової у двох аспектах: з одного боку, вона досліджує 



179 

історію розвитку методологічних принципів у вітчизняній психології, з 
іншого – ставить завдання осмислення власне принципів історико-
психологічного дослідження. 

У працях А.М. Ждан предметом історико-теоретичного аналізу 
виступає проблема предмета історії психології і його історична 
еволюція. Але найбільш повно і систематично методологічні питання 
історії розглядаються у працях М.Г. Ярошевського. Він визначав 
методологію науки у якості фундаменту розвитку наукового знання. 
Відповідно умовою реалізації функцій історії психології у розвитку 
психологічної теорії і ефективної розробки актуальних проблем 
психології, згідно його думці, є теоретичний розгляд і переосмислення 
самої історії психології – розкриття логіки руху наукової думки, 
описання стійких структур, які лежать в основі її розвитку, 
закономірних переходів від одних способів вивчення предметного 
змісту до інших. У книзі А.В. Петровського і М.Г. Ярошевського 
“Історія і теорія психології” (1996) простежується розвиток понятійних 
структур психологічної науки, її пояснювальних принципів, категорій і 
проблем, виявляється закономірний і системний характер перетворень 
наукових знань про психіку. Проведення вказаного історико-
категоріального аналізу складає суть методологічного розгляду історії 
психології: у цій галузі, за словами авторів, “історія психологічної 
науки змикається з її методологією” [7, с. 6]. У працях Ярошевського 
розкривається розуміння предмета історії психології і принципів 
історико-психологічного дослідження, обґрунтовуються функції і 
завдання історії психології, її місце у розвитку системи психологічного 
знання, надається аналіз категоріальної будови психології. 

В останні роки на фоні посилення рефлексії історії психологічного 
пізнання з’являються праці по проблемам методології історії 
психології: Ю.Т. Рождественського, О.Т. Губка, В.В. Рибалки, М.-
Л.А.Чепи, Т.Д. Марциновської, В.О. Кольцової, Ю.М. Олійника, 
О.В. Гордєєвої, М.С. Гусельцевої, Н.В. Богданович та ін. І це 
підтверджує важливість проведення всебічного аналізу методологічних 
основ історії психології. 

Метою статті  є методологічний аналіз історії психології та 
визначення  її місця у системі психології, у розвитку психологічної 
теорії, функцій і завдань історико-психологічного аналізу. 

Значення історії психології як одне із джерел розвитку сучасної 
наукової психологічної теорії розкривається Б.Г. Ананьєвим. Він 
неодноразово вказував на необхідність творчої переробки, інтерпретації 
і конструктивного використання найкращих ідей вчених минулого у 
власній дослідницькій діяльності. Всі наукові дослідження, що 
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проводились вченим, базувались на глибокому історичному осмисленні 
досліджуваних ним психічних явищ, розгляд їх з позицій минулого, 
теперішнього і майбутнього. Розробляючи проблеми теорії, 
здійснюючи експериментальні дослідження, вирішуючи практичні 
завдання психології, Ананьєв завжди прагнув дотримуватися логіки 
конструктивної спадкоємності у науковому пізнанні. 

Інтерес Б.Г. Ананьєва до історико-психологічної проблематики не є 
випадковим. Він являє собою відображення загального напряму його 
наукових поглядів, в основі яких лежить визнання нерозривного зв’язку  
і єдності всіх рівнів наукового дослідження: методолого-теоретичного, 
конкретно-емпіричного і історичного, їх реального взаємовпливу і 
взаємодії у цілісному дослідженні психічної реальності. Тому 
історичний підхід у працях вченого являв собою один із аспектів 
системи комплексного людинознавства, що створювалась ним. 

Про усвідомлення необхідності  і важливості розробки історії 
психології і глибоко особистісному відношенні до даного завдання 
свідчить той факт, що у якості своєї докторської дисертації 
Б.Г. Ананьєв, вже тоді відомий вчений, автор оригінальних досліджень 
у галузі загальної та педагогічної психології, обирає історичну 
проблематику. 

Важливість історії психології як “галузі дослідження, конче 
необхідної для успішної розробки актуальних завдань сучасної науки”, 
підкреслював Б.М. Теплов [10, с. 3]. Історія психології, з його точки 
зору, озброює вченого необхідною йому для роботи сукупністю фактів, 
дозволяє намітити правильні орієнтири наукового пошуку, адекватно 
сформулювати дослідницькі завдання, віднайти найбільш вірні шляхи і 
способи їх вирішення. Вона сприяє більш глибокому усвідомленню 
логіки розвитку наукового знання, розкриттю його об’єктивних 
протиріч і альтернативних тенденцій, дозволяє надати правильну 
теоретичну оцінку тих або інших ідей, реконструювати умови їх 
створення. Історія науки – це місток, що з’єднує сучасного дослідника з 
найбагатшою спадщиною людської думки, яка створена у ході 
багатовікової історії розвитку пізнання. Звідси робиться висновок, що 
будь-яке серйозне наукове дослідження повинно починатися з 
дослідження історії наукової галузі, що розглядається. Історико-
психологічні дослідження повинні орієнтувати дослідників спеціальних 
проблем у тому, де і який матеріал по даній проблемі вони повинні 
шукати, як теоретично оцінювати ті або інші факти і теорії, у якому 
контексті відкривалися ці факти і створювались ці теорії. Таким чином, 
мова йде про органічний зв'язок історії і теорії психології. 
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Б.М. Теплов стверджує, що історичний аналіз безпосередньо 
переходить у постановку проблеми дослідження. Остання логічно 
витікає з історичного аналізу проблеми, тому “кожний дослідник 
повинен бути істориком свого питання” [9, с.312]. Причому чим глибше 
історична рефлексія проблемної галузі, що розглядається, тим більш 
фундаментальним є результат наукового дослідження. Теплов 
спростовує можливість отримання будь-яких теоретичних узагальнень 
на основі поодинокого факту, окремого дослідження. Орієнтація на це 
є, на його думку, проявом “дитячої хвороби” науки. Лише включення в 
систему фактів, у історію питання дозволяє досліднику піднятися до 
рівня серйозного теоретичного узагальнення. Глибина історичного 
аналізу виступає, таким чином, однією з найважливіших умов, що 
визначає наукову цінність роботи, яка проводиться. 

Знання історії науки, за Тепловим, - показник рівня професіоналізму 
вченого, умова забезпечення культури психологічного дослідження. 
“Звідси ясно, - стверджує він, - яке велике значення може мати 
правильно орієнтована історія психології для розвитку сучасної 
наукової психології” [10, с. 5]. Вказане на думку Теплова, визначається 
самою природою наукового знання, його кумулятивним характером, 
коли “кожна нова сходинка у пізнанні даної галузі дійсності будується 
на основі накопичених знань” [там само, с. 5]. 

М.Г. Ярошевський обґрунтовує актуальність історії психології та її 
значення у розвитку психологічного пізнання. Він вписує історію 
психології в систему психологічної науки, підкреслює її органічний 
зв'язок з сучасними науковими розробками, стверджує, що дослідження 
будь-якої проблеми психології і наукова психологічна думка у цілому 
“вигодувані” минулим, спираються на його досягнення [12, с.3]. З цієї 
точки зору сучасні знання про психіку визначаються ним як одне із 
відгалужень “величного древа людського пізнання” [там само, с. 10]. 
Підкреслюється, що завдяки рефлексії історії психологічного пізнання 
історик науки відтворює образ сучасної науки, стан якої нез’ясований 
без її ретроспективного аналізу. Історичний погляд характеризується як 
самоусвідомлення науки “подібно до того, як самосвідомість 
особистості формується завдяки осмислення нею свого минулого” [7, с. 
5]. 

М.Г. Ярошевський підкреслює динамічність історико-психологічних 
ідей, їх обумовленість зміною методологічних переконань. Він виділяє 
ряд функцій історії психології щодо розвитку психологічного знання. 
По-перше, пізнавальна функція  полягає у розширені фактологічного 
базису психологічних досліджень, створені передумов для осмислення 
системи ідей і категорій, що утворюють сучасний рівень психологічної 
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науки, збільшенні її ресурсів за рахунок звернення до історичних 
коренів, асиміляції результатів історичного пізнання психічної 
реальності. “Історія, пише М.Г. Ярошевський, - це пам'ять науки. 
Людина, позбувшись пам’яті… стає істотою миті. Її теперішнє 
безповоротно зникає в минулому і є мертвим для майбутнього. Завдяки 
знанню історії, ми здатні, поряд з нашим власним… досвідом, 
залучатися до багатства досвіду попередніх поколінь шукачів істини 
про психічний світ людини” [12, с. 12]. 

По-друге, організаційно-наукова функція, проявляється у 
забезпеченні планування і проведення наукових досліджень на основі 
обліку як успіху і досягнень, так і прорахунків і невдач, які мали місце в 
історії розвитку психологічної думки. Як вказує Ярошевський, історія 
психології орієнтує дослідника, показує напрям руху – “звідки і куди 
ми йдемо”.  Отже, пам'ять науки подібно  пам’яті людини зберігається 
не за ради неї самої, а заради майбутнього. Це відноситься, звичайно, і 
до минулого психологічної науки. 

По-третє, функція стимулювання поступального розвитку 
психологічного знання  спрямована на оберігання вченого від наукової 
тавтології, поворотів і топтання на місці, відтворення вже пройдених у 
науці шляхів. Інакше наука припиняє свій рух, нові знання не 
добуваються. Історичне дослідження, діагностуючи знання на предмет 
його цінності, новизни, оригінальності, надає стимули поступального 
розвитку психології, відкриває можливості для розгортання її 
перспективних напрямів. 

По-четверте, рефлексивна функція історії психології, яка складається 
у формуванні правильного розуміння і адекватної оцінки можливостей, 
пізнавальних і перетворювальних ресурсів психології, її місце у 
науковому пізнанні і суспільній практиці: “…дізнатися, на що здатна 
психологія, ми можемо лише від інформації про те, що їй вдалося 
зробити  раніше, з її історії”. Ярошевський називає історію “великим 
полігоном, де на протязі століть проходять випробування пізнавальні 
можливості людини, тією єдиною лабораторією, де можуть бути 
осягнуті можливості науки, її сильні й слабки сторони”. У цьому сенсі 
історія психології визначається ним як “життєописання, 
життєрозуміння цієї науки” [12, с.395, 403]. 

По-п’яте, інтегруюча функція історії психології, яка орієнтована на 
розкриття зв’язку психології з іншими науками і описання системної 
будови  самої психології. 

По-шосте, виховна функція історії психології: знайомство з минулим 
наукової думки “наповнено… глибинним особистісним, духовним 
сенсом. Людина не може осмислити життя і діяти, якщо її існування не 
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опосередковане якимись стійкими цінностями, незрівнянно більш 
міцними, ніж її індивідуальне Я. Залучаючись до історії науки, ми 
відчуваємо причетність до великої справи, якою віками були зайняті 
благородні уми і души…”. [14, с. 6]. 

У-сьомих, прогностична функція, яка полягає у виділенні 
перспективних ліній розвитку психології, здійсненні ймовірного 
прогнозу її подальшого розвитку. 

Достатньо повний перелік функцій історії психології надається 
також В.О. Якуніним: 

- ідеологічна функція, яка виражається у висвітленні історії 
психології з визначених філософських позицій і яка виступає тим самим 
формою їх обґрунтування; 

- функція міждисциплінарних зв’язків, яка розкриває процес 
взаємовпливу психології та інших наук; 

- функція рефлексії психологічної науки; 
- кумулятивна функція, яка полягає у збереженні, збагаченні і 

перетворенні психологічних знань; 
- синтезуюча функція, яка проявляється у впливі історії 

психології на психологічну теорію; 
- аксіологічна функція, яка полягає у формуванні системи оцінки 

різних поглядів і підходів, що презентовані в психології; 
- прогностична функція історії психології, яка полягає у розкритті 

зв’язку часів, здійсненні пророцтва майбутнього розвитку психології на 
основі аналізу її історії і сучасного стану; 

- виховна і світоглядна функції, які спрямовані на розширення 
знань і формування системи наукових цінностей спеціалістів, їх 
ставленні до світу; 

- освітня і дидактична функції, що пов’язані з визначеною 
системою викладу історії психології і її використання у учбовому 
процесі [11]. 

Із розуміння функцій історії психології у психологічному пізнанні 
витікає формулювання конкретних завдань історико-психологічного 
дослідження. Так, перше завдання полягає у розкритті закономірностей 
розвитку знань про психіку. М.Г. Ярошевський вказує, що в історії 
пізнання має місце визначена послідовність у зміні форм і стадій 
наукового мислення, його стилів, структур, категоріальної будови, і 
закономірності цієї зміни досліджуються історією психології, і лише  
нею однією. Наступне завдання полягає у розгляді взаємозв’язків 
психології з іншими науками, на які вона спирається і від яких залежить 
її розвиток та досягнення. Третє завдання передбачає з’ясування 
залежності генезису, розвитку і затребуваності психологічних знань від 
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“соціокультурного контексту, від ідеологічних впливів на наукову 
творчість, тобто від запитів суспільства (так як наука не є ізольованою 
системою і покликана відповідати на ці питання)” [13, с. 12]. Четверте 
завдання включає дослідження ролі особистості, її індивідуального 
шляху і внеску у становленні науки. 

Саме вивчати реальний процес накопичення знань і методів 
дослідження, розглядати передумови розробки законів, стати історією 
наукових відкриттів повинна історія психології. Акцентування уваги на 
останньому завданні визначається автором тим, що психологи ще 
недостатньо вміють відрізняти справжні наукові відкриття. В психології 
майже зовсім не поставлений облік зроблених у ній відкриттів. Ми ще 
часто не вміємо відрізняти наукове відкриття від описання новими 
словами добре відомих фактів і закономірностей, або від оригінальних 
думок і теоретичних побудов, що не містять в собі, однак, ніякого 
наукового відкриття. До числа важливих завдань автор відносить також 
дослідження філософських підходів, які стоять за тими або іншими 
ідеями і розгляд історії становлення філософських основ психології. 

Поряд з цими завданнями необхідно виділити головне, значно більш 
складніше, але абсолютно необхідне завдання історичного дослідження 
у психології, яке полягає у тім, щоб відбити історію розвитку системи 
психології як науки. Психологічна наука як цілісна система є логічним 
підсумком розвитку знання, її глибокого теоретичного аналізу і 
узагальнення; злиття теоретичних актуальних концепцій і накопиченого 
в історії пізнання фактичного матеріалу. Справжня система науки 
органічно зростає із ходу розвитку науки і є теоретичним осмисленням 
всієї сукупності досягнутих знань у даній галузі. Не вивчивши хід 
розвитку науки, неможливо будувати систему цієї науки. Це завдання є 
надзвичайно важливим не лише в історичному аспекті, воно актуальне і 
для побудови системи сучасної психологічної науки. На даний час ми 
не маємо ще скільки – не будь системи психології, яка б нас 
задовольнила. Та система, на якій будуються наші підручники і 
посібники, не відповідає тій системі, яка фактично, хоч і не усвідомлено 
лежить в основі дослідницької (не лише експериментальній) роботи 
вітчизняних психологів. Якщо уявити собі людину, у руки якої 
потрапили б усі наукові психологічні монографії і статті, опубліковані 
за останні, скажімо, 15 років, але не потрапило б жодного підручника, 
програми, курсу лекцій з психології, то вона б не змогла 
реконструювати зміст наших підручників і посібників. Саме опора на 
історичний фундамент дозволяє зробити серйозні теоретичні 
узагальнення, охороняє від створення видуманих систем, що не 
відображають реальний хід розвитку знання, а є лише плодом 
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дозвільних фантазій їх творців. Отже, без історії немає теорії, а 
глибокий історичний аналіз розвитку психологічної думки є основою 
узагальнення і систематизації знаннь про психіку. 

Слід зазначити, що в науковій літературі не завжди чітко 
диференціюються поняття “завдання” та “функції” історії психології. 
Функції є відносно більш стійкими та стабільними, відображають 
онтологічні характеристики об’єкта історико-психологічного пізнання. 
У свою чергу завдання є більш динамічними, обумовлені конкретним 
характером дослідження. Функції описують місце, позицію, що займає 
історія психології в системі психологічної науки і пізнанні, а завдання 
орієнтовані на їх реалізацію. Функції фіксують основну спрямованість 
історико-психологічного знання, і їх коло є відносно обмеженим; 
перелік завдань є значно ширший, варіативніший і конкретніший. 

Важливий аспект методологічного аналізу історії психології полягає 
в описанні і структуруванні проблемного поля історії психології, що 
спирається на розуміння її предмету, функцій, що включає виділення 
основних одиниць наукового аналізу. У наукознавстві проблемне поле 
визначається  як напрям дослідження, що презентований в науці у 
визначений період часу. 

Розробка сучасної історії психології як наукової дисципліни 
характеризується широтою проблемного поля і різноманітністю 
феноменологічного змісту. Структурування історіографічного 
матеріалу, отриманого у вітчизняній історії психології, призводить до 
виділення основних одиниць аналізу, які традиційно використовуються 
у наукових дослідженнях. У якості таких одиниць, хоча і в різному 
ступені пророблених, презентовані: окремі персоналії; наукові школи; 
психологічні центри (лабораторії, кафедри, інститути); проблеми, 
напрями і течії психології; професійні психологічні співтовариства; 
регіони як специфічні територіально-професійні об’єднання психологів; 
традиції; конкретні історичні періоди у розвитку психології. 
Спеціальний аспект аналізу історії психології, а відповідно і його 
одиниця – предмет психології і історія психології, а також сукупність 
принципів, категорій і методів психологічного і історико-
психологічного дослідження. У останні часи на хвилі осмислення ролі 
соціально-історичної детермінації розвитку науки в контексті 
серйозних перетворень, що відбуваються  в суспільстві, активізується 
напрям історико-психологічного дослідження – соціальна (політична) 
історія науки, і виділяються відповідні одиниці аналізу, які 
відображають зовнішні, соціально-контекстні впливи, що обумовлюють 
напрями і динаміку психологічного знання у визначених конкретно-
історичних умовах його розвитку. 
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Відображення процесів гуманізації наукової думки передбачає 
звернення до аналізу буденного психологічного знання, що застосоване 
до історії психології івиступає у розширені її психологічного поля за 
рахунок введення в нього у якості особливого напряму дослідження 
співвідношення наукової і поза наукової психологічної думки, 
фундаментальних і прикладних психологічних розробок, форми зв’язків 
психологічної науки з практикою. Нарешті, у проблемне поле історії 
психології входить розробка питань джерелознавства і історіографії 
історії психології. 

Проблемне поле історії психології, відображаючи нові завдання, що 
висуваються як логікою розвитку наукового знання, так і потребами 
суспільної практики, виступає в якості репрезентативного показника її 
стану і динаміки. 

Характеристика предметної галузі історії психології показує, що 
вона має визначену структуру. М.Г. Ярошевський виділяє 
“трьохаспектну” структуру історії психології як науки, що включає 
наступні компоненти: “предметно-логічний, соціальний і 
психологічний” [16, с. 174]. Він пише: “У зміні наукових теорій і 
фактів, яку іноді називають “драмою ідей”, є визначена логіка – 
сценарій цієї драми. Разом з тим “виробництво” знань завжди 
відбувається на конкретному соціальному ґрунті і залежить від 
внутрішніх, непізнаних механізмів творчості вченого” [12,  с. 3 - 4]. 

Таким чином, необхідно включити у склад предметної галузі історії 
психології ще один компонент – процесуально-динамічний. Його 
введення обумовлено тим, що, як правило, дослідники розглядають вже 
категоріальний лад науки, що склався, систему її принципів, підходів та 
ідей. Логіко-науковий аналіз, маючи справу з результатом пізнавальної 
діяльності, не завжди є орієнтованим на розкриття самого процесу її 
отримання. Введення процесуального аспекту дозволяє вирішити 
наступне завдання: вивчення історії наукових відкриттів, того, як 
зароджується нове знання. В історичній психології розроблені 
реконструкційні методи, що відкривають підступи до розкриття творчої 
лабораторії людської думки, розгляд процесу її виникнення і 
становлення. Отже, розроблений М.Г. Ярошевським метод 
категоріального аналізу, власне, також спрямований на фіксацію 
історичного руху психологічного знання і тим самим звертається до 
динамічного аспекту психологічного пізнання. 

Проведене теоретичне дослідження щодо проблем методологічного 
аналізу історії психології дозволяє сформулювати висновки стосовно 
структури предметного поля історії психології наступним чином: 
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1. Внутрішній простів історико-психологічного пізнання, що 
включає її логічну будову (систему принципів, категорій, проблем, 
підходів, дослідницьких завдань, які висуваються і способів їх 
вирішення). Дана підструктура відображає змістовний, логіко-
предметний аспект психологічного пізнання. 

2. Процесуально-динамічний аспект психологічного пізнання, 
який відображає реальний процес отримання і накопичення 
психологічного знання, детермінований сукупністю різних факторів та 
різних ідей, які здійснюються в ході зіткнення, взаємодія 
альтернативних варіантів рішення проблем, що розглядаються, 
конкуренції наукових програм. 

3. Соціально-історичний аспект психологічного пізнання, який 
характеризує його різнорівневі зв’язки з соціально-історичним 
середовищем, форми включеності у світ культури і наукове життя свого 
часу, взаємодія з різними ідейними течіями. 

4. Персоналістичний аспект психологічного пізнання, що 
розкриває роль суб’єкта психологічної думки, індивідуальний характер 
його світосприйняття, наукові позиції та погляди, цілі і напрям його 
діяльності. 
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Мурашко І. В.(Київ) 
 

РОЗКРИТТЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ТА 
ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ 

 
У статті висвітлено наукові підходи до розкриття змісту понять 

«потенціал», «особистісний потенціал»; запропоновано психологічну 
структуру особистісного потенціалу. 

Ключові слова: можливості і ресурси особистості, особистісний 
потенціал, психологічна структура особистісного потенціалу, розвиток 
особистості. 

 
В статье освещаются научные подходы к раскрытию содержания 

понятий «потенциал», «личностный потенциал»; предложена 
психологическая структура личностого потенциала. 

Ключевые слова: возможности и ресурсы личности, личностный 
потенциал, психологическая структура личностного потенциала, развитие 
личности. 

 
The article deals with scientific approaches to disclosure of the "personal 

potential" concept. We suggest the psychological structure of personal potential.  
Key words: capabilities and resources of personality, personal potential, 

psychological structure of personal potential, development of personality. 
  


