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ВСТУП

Н

ові завдання, що ставляться суспільством перед системою
української освіти і науки, орієнтують на таку організацію
навчального процесу у вищій школі, при якій мета останнього не
обмежується озброєнням студентів нормативною сумою знань,
умінь і навичок, а передбачає забезпечення умов для повноцін
ного розвитку індивідуальності студента як суб’єкта творчої діяль
ності, здатного самостійно і відповідально вирішувати найрізно
манітніші завдання в нових для нього умовах діяльності, змінюючи
й удосконалюючи як самого себе, так і систему.
У період інтенсивної інформатизації вкрай актуальною є про
блема скорочення розриву між наукою і навчальним предметом,
який на сьогодні сягає більше 50 відсотків. Концепція інтенсифі
кації навчального предмету, автоматичне перенесення інформа
ції з науки в навчальний предмет не виправдала себе насамперед
тому, що є вікова межа засвоєння певного обсягу інформації, а
отже, на першому плані має бути інша концепція, яка проявляєть
ся у формуванні самостійного, інтенсивного, творчого мислення.
Саме це дає можливість творчо опанувати ті мільярдні потоки сві
тової інформації, які проходять через психічне життя особистос
ті. Відтак для того, щоб сформувати названу категорію, необхід
но, насамперед, мати про неї фундаментальні уявлення, знання,
вміння, навички тощо. Особливо актуальним підручник стає у
світлі затвердження Радою Європи переліку компетентностей, до
яких віднесено: володіння мовами, інформаційними технологія
ми, формування творчого, критичного мислення, підприємницькі
здібності.
Ідея написати підручник із психології мислення українською
мовою виникла в період роботи над кандидатською дисертацією,
адже всі ми первинну інформацію про мислення отримували в
основному з російськомовних підручників. Зібрано було певні на
укові джерела, зроблено численні конспекти, написано статті, але
на їх систематизацію не знаходилося часу ні в період роботи над
докторською, ні, тим більше, тоді, відколи мене призначено ректо
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ром Острозької академії (1994 рік). Часу не стало, але бажання за
лишилось, і особливо це ставало актуальнішим, коли на лекційних
заняттях зі студентами відчувалася інформаційна потреба в укра
їнському систематизованому підручнику з психології мислення.
Як у будь-якій науці, у психології мислення упродовж років
з’являлися нові аспекти вивчення її об’єктів, нові її гілки, виникали
нові напрями, школи, теорії тощо. Часто результатом цього ди
намічного процесу був об’єктивно необхідний перелом колишніх
понять, однак деякі вчені взялися за це ламання надто поспіхом,
необачно, зокрема стали підмінятись загальні категорії науки ка
тегоріями, які застосовуються лише в царині певних її ланок. Вини
кла нагальна потреба нового аналізу окремих проблем, що дослі
джувалися раніше, наукового аналізу місця старих і нових понять,
категорій у більш розгалуженій, узагальненій системі знань про
мислення. Ця ситуація актуалізувалася з появою численних дослі
джень у вітчизняній, а особливо в зарубіжній психології когнітив
ного та метакогнітивного мислення. Еволюція поглядів і підходів
до розкриття поняття мислення, нові тенденції нових знань дають
підстави стверджувати, що через певні періоди розвитку науки
з’являються близькі за змістом трактування, поняття, концепції, які
вже були в минулому актуальними, і це є свідченням того, що на
укові відкриття, які є фундаментальними, швидко не змінюються,
а на довгий час є методологічною основою напряму.
Усвідомлюючи все більше і більше, що, мабуть, чи не єдина ка
тегорія, яка від нас не залежить, – це час, який невпинно біжить,
мчить, летить, я зрозумів, що самостійно написати фундаменталь
ний підручник із психології мислення, який відповідав би потре
бам сьогодення, осмисленню нових теоретико-методологічних
парадигм, розкривав би систему категорій і понять, теоретичні
концепції, які можна покласти в його основу, в наш час неможли
во. Дякувати Богу, в НаУОА є молода, але потужна кафедра психо
логії, яка в основному складається з моїх учнів. У зв’язку з тим, що
їх кандидатські та докторські дисертації так чи інакше стосували
ся психології мислення, то, безперечно, і робота над підручником
була цікавою, динамічною і творчою. Я безмежно вдячний моїм
колегам за інколи виснажливу, але таку приємну і самовіддану
роботу, яка, сподіваюся, знайде позитивні відгуки в психологіч
ному науковому світі України. Ми усвідомлюємо, що процес тво
рення книги еволюційний і що з врахуванням побажань усіх, хто

буде працювати з підручником, наступний його вихід буде більш
досконалим.
Створюючи підручник, ми прагнули дещо по-новому виокре
мити структурні блоки теоретичного матеріалу, що сприятиме
кращому формуванню у студентів поглибленого розуміння ло
гічного змісту мислення як психологічної категорії. Важливим
доповненням до самостійної роботи є тестові завдання, а також
запропонована модель поетапного розкриття істотних ознак і ха
рактеристик мислення, визначення ключових категорій і понять,
питання проблемного характеру та альтернативно тестові завдан
ня для самоконтролю тощо.
Окремі завдання за своїм змістом виходять за межі поданої
інформації, що спонукатиме студентів до творчого підходу, розви
тку психологічної пошукової роботи.
До кожного розділу подано список використаної та рекомендо
ваної літератури для самостійної роботи студента. Підручник буде
корисним не лише студентам і викладачам вищих навчальних за
кладів, але й усім, хто цікавиться психологією мислення та хоче
розвинути в собі цей справді унікальний людський феномен.
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