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ТІЛЕСНЕ У РОЗВИТКУ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ 

В статье обосновываются теоретические принципы роли телесного 

начала в формировании психики человека. Согласно литературным данным и 

результатам собственных исследований показаны основные аспекты 

взаимосвязи психического и соматического в целостном развития индивида. 

Указывается на необходимость наряду с психическим и соматическим 

развитием в норме, использовать понятие „психосоматическое развитие”.  

  

Theoretical principles of the role of corporal origin in the formation of 

humans psychology are substantiated in the article.    

The main aspects of interconnection of somatic and person’s psychological 

development are shown according to the facts from literature and the results of 

own researches. It is pointed to the necessity to use the concept of 

„psychosomatic” development on a level with psychological and somatic ones.  

  

В останні роки у науковій літературі виросла зацікавленість до 

проблеми тілесності. В різних напрямках психологічної науки, філософії, 

культурології, психотерапії паралельно розглядаються за своєю суттю 

ідентичні, взаємодоповнюючі ідеї з цієї проблеми. Відбувається формування 

єдиного багатоликого простору психології тілесності, який інтегрує різні 

напрямки психології і гуманітарного знання, науку і практику. Тілесність 

виявляється в фокусі вивчення феномену людини, оскільки тіло є межею 

обапіл пов’язаного, зовнішньо-внутрішнього світу, що постає людині у 

вигляді двох розділених тілесною оболонкою областей tera incognita, які 

знаходяться між собою в складних відносинах взаємної обумовленості і які 

засвоюються і творяться людиною в своїй свідомості в процесі здійснення 

різнобічної когнітивної і ергативної діяльності.  



Аналіз цих досліджень показує, що центральним питанням цієї 

проблеми є осмислення поняття „тілесність”, взаємозв’язку тілесного і 

духовного. Розглядаючи предметний зміст терміну ”психологія тілесності” 

багато авторів відмічають, що він не співпадає з традиційним розумінням 

терміну „психосоматика”, який цілком віднесений до області патології, в 

зв’язку з чим за рамками наукового аналізу виявляється дуже широкий 

спектр психосоматичних проявів у нормі. При цьому наголошується, що крім 

традиційних двох аспектів розвитку: фізичного і психічного, має бути 

виділений ще один аспект - психосоматичний розвиток, який розглядається в 

логіці культурно-історичної концепції розвитку психіки Л.С.Виготського [3, 

8,9].  

Поняттям „тілесність” визначається тіло людини з присутньою йому 

руховою активністю, експресивними формами прояву координаційно-

рухових механізмів, яке знаходиться в соціокультурному просторі і взаємодіє 

з ним. Іншими словами, „тілесність” – це тіло людини, детерміноване в своїх 

проявах координаційними (фізіологічними, біомеханічними, 

психологічними) механізмами і особливостями соціуму. Таким чином, 

тілесність як явище, що виникло на перехресті природного, онтогенетичного 

і соціокультурного поєднує в собі не тільки фізичні, об’єктивовані наслідки, 

але і ті якості (знаки), якими само тіло не володіє, але які надані йому 

співтовариством (символізація тіла).  

Теоретико-методологічною основою інтенсивного розвитку психології 

тілесності є теоретичні положення культурно-історичної концепції 

Л.С.Виготського та теорії діяльності О.М.Леонтьєва. Виходячи з цього, 

тілесність людини культурно детермінована і розвивається в онтогенезі. Вона 

входить в загальний поступ психічного розвитку як його необхідна умова та 

інструмент, і подібно будь-якій психічній функції набуває знаково-

символічний характер (культурну форму). У нашій концепції пошук і 

вивчення психосоматичних феноменів норми пов’язаний з перенесенням, по 

аналогії, закономірностей психічного розвитку в площину психосоматичного 



онтогенезу. Так само як розвиток вищих психічних функцій (ВПФ) 

призводить до появи психологічних новоутворень, розвиток тілесності 

викликає виникнення нормальних психосоматичних феноменів (образ 

тілесного „Я”, тілесного самопочуття, болю і т.п.). Розвинений тілесний 

феномен, на відміну від натуральної органічної функції, може розглядатися 

як аналог ВПФ, адже він володіє всіма її характеристиками (соціальністю, 

опосередкованістю, можливістю довільного контролю).  

Психіка людини, сформована в процесі засвоєння культури, формує 

тіло не тільки згідно фізичних законів, але і за принципами людської 

культури. Саме в цьому полягають відмінності людського здоров’я від 

здоров’я тварин. Існуючий зв’язок духовного і тілесного нас цікавить перш 

за все тому, що духовний розвиток індивіда створює важливу передумову 

розвитку „тіла” соціуму, механізмів його самоорганізації, включаючи і 

соціальні. Людське тіло лише до певного моменту може знаходитися поза 

соціальною сферою, на відповідному етапі онтогенезу воно включається в 

систему соціальних відносин, в соціальну життєдіяльність людей і тоді вже 

виступає як тілесність. Тілесність людини, її рухова активність беруть участь 

в системі соціально спонтанної взаємодії різних соціальних факторів, які 

об’єктивно можуть призводити до зміцнення чи руйнування тих чи інших 

властивостей, якостей і до їх удосконалення, чи навпаки - до деградації, в 

наслідок особливостей образу життя.   

Отже, можливість емпіричного дослідження тілесності з 

операціональних позицій, використання тілесності як інструментального 

засобу вивчення психічного розвитку дітей в онтогенезі, може сприяти 

встановленню тих закономірностей, які визначають психофізіологічний і 

психічний розвиток індивідуальних особливостей, зокрема інтелекту, що в 

свою чергу дає можливість встановити різницю в ролі зовнішніх і внутрішніх 

факторів у процесі розумового розвитку. На основі узагальнення 

епідеміологічних даних і даних психологічних досліджень групою вчених 

була висунута навіть гіпотеза про те, що рівень інтелекту IQ у дитячому віці 



є предиктором індивідуальних відмінностей у фізичному здоров’ї 

(включаючи і тривалість життя) в більш пізні вікові періоди.  

Таким чином, виходячи з культурно-історичної концепції розвитку 

психіки, тілесний розвиток людини (нормальний і аномальний) може 

розглядатися як процес пов’язаний з загальним поступом психічного 

розвитку і внаслідок цього не обмежується тільки зростанням організму, 

накопиченням фізіологічних змін, т.б. не тільки як біологічна умова розвитку 

психіки. В онтогенетичному ж розвитку тілесності, як неодноразово 

відмічалося в літературі, можна виділити два контури (аспекти): соціалізація 

тіла, в процесі якої людина засвоює норми, як треба поводитися з власним 

тілом, які прийняті в даній культурі (норми харчування, здорового способу 

життя і т.п.); психологізація тіла – формування психологічної структури і 

психологічних способів саморегуляції тілесних феноменів [5].  

Тілесний образ є основою формування першого враження про іншу 

людину – складного психологічного феномену, який включає в себе 

почуттєвий, логічний і емоційний компоненти, де найбільшого значення 

набувають особливості зовнішнього вигляду і поведінки. У проявах 

особистості, відображених у першому враженні, знаходить своє вираження її 

сутність, яка розкривається лише в її головних зв’язках з дійсністю: в праці 

пізнанні, спілкуванні [6]. Процес сприйняття людини людиною в цьому сенсі 

є дуже важливим, якщо не сказати визначальним, у формуванні такого 

психологічного феномену як харизм: наділення особистості властивостями, 

які викликають поклоніння перед нею і безперечну віру в її можливості. Як 

відомо харизматичний імідж педагога чи політика, так само як і будь - якого 

іншого лідера чи керівника, багато в чому визначає його професійну 

майстерність і успішність спілкування та професійну успішність.  

В історії психології традиційною була дуалістична опозиція „духу” і 

„тіла”, в зв’язку з чим підпорядкованість одного іншому із компонентів діади 

відбувалося в залежності від теоретичної орієнтації дослідника. Сьогодні 

тілесність, як сутнісна риса суб’єкта, перестала бути ієрархічно нижчою. 



Вона виступає як сфера тілесного досвіду, як невід’ємна і багато в чому 

визначальна частина самосвідомості індивіда. Невипадково К.Ясперсом було 

введене поняття „тілесності свідомості”.  

У житті людина здійснює свою рухову активність у матеріальному 

предметному світі, але управляє нею, сприймає і усвідомлює її в ідеальному 

світі своїх уявлень, які суб’єктивно відтворюють як матеріальну, так  і 

ідеальну реальності. Не враховуючи цього дуалізму не можливо адекватно і 

ефективно аналізувати активність, формувати адекватні дійсності уявлення і 

поняття. Можна сказати, що будь-яка діяльність людини складається з 

множини активностей, а отже є також за своєю природою дуалістичною. 

Реальність сприймається людиною шляхом психічного відображення 

образного і логічного схематизацією – єдиним способом її пізнання 

(безумовно в тій чи інший мірі суб’єктивного). Зокрема, суб’єктивність 

пізнання реальності визначається спрямованістю психологічної настанови на 

спосіб і вибірковість пізнання, а після того як сформована мета і попередні 

варіанти задачі людина, на базі схематичного уявлення про реальність, 

формує її мисленнєву модель – схематичне уявлення щодо реальності, 

орієнтоване на успішне рішення сформованого завдання. Не випадково 

відмічається, що дія як моторний акт володіє функціями не тільки виконання, 

але і породження в формі гетерогенезу, аналогічно когнітивному акту. [2].  

Предметно-організовані дії людини (ті, що підкоряються предмету) за 

своєю будовою відповідають якостям предметно-знаряддєвих рухів і 

предметного середовища діяльності. Ці рухи лежать в основі процесів 

формування предметно-знаряддєвого відображення світу, образу предметно-

значущої ситуації, прийняття рішення щодо досягнення програмованого 

результату, встановлення взаємовідносин між виконавчими, когнітивними і 

інтелектуально-духовними компонентам психіки. Таким чином, психіка, 

свідомість, інтелект будучи регуляторам рухів „одухотвореного тіла” самі 

породжуються предметно-організованими діями.   



Принцип цілісності людини, психофізичної єдності був системо-

створюючим і в науковій концепції Б.Г.Ананьєва, що і обумовило її 

своєрідний антропологізм. Цей принцип робить більш ясною і зрозумілою 

багаторівневу детермінацію психіки з боку структури людини як суб’єкта, в 

яку входять не тільки власні особистісні якості і стани, що формуються 

соціумом, а й природні індивідні характеристики – якості людини в цілому. 

Було встановлено, що продуктивність функціонування людини як суб’єкта 

залежить не тільки від особистісних якостей і здібностей при здійсненні 

діяльності, а й від сили енергетичного потенціалу, який несе в собі організм 

людини. Як показали дослідження Б.Г.Ананьєва і його учнів, де були 

проінтерпретовані дані різних наук, що вивчають людину, загальна 

енергетика організму залежить від особливостей тілобудови людини, від 

типу вищої нервової діяльності (ВНД), від особливостей процесів обміну в 

організмі, від вегетатики, від віку, від образу життя та ще від багатьох 

факторів.  

Ці дані дозволили сформулювати принципово важливу для розуміння 

природи психіки ідею про інформаційно-енергетичні співвідношення в 

нервово-психічній діяльності людини. Було вказано і на той факт, що 

динаміка коркової активації безпосередньо пов’язана з похідними для живої 

тканини енергетичними процесами обміну в роботі мозку. Підтримка мозку в 

активному (робочому) стані забезпечується біохімічними і біофізичними 

процесами організму (на біохімічному рівні відбувається розпад АТФ з 

виділенням енергії, біофізичний - використовує цю енергію на роботу м’язів і 

нервових клітин). Сама ж сома (тіло), маючи той чи інший рівень 

метаболічної активності – енергетичний потенціал, спрямовує енергію на 

функціонування мозку. Ступінь інтенсивності цього метаболізму знаходиться 

в тісному зв’язку з збудженням ЦНС, що і позначається на ефективності 

перетворення одного виду енергії в інший.  

Регуляція процесів метаболізму в організмі здійснюється вегетативною 

нервовою та ендокринною системами. Основна роль цієї врівноважуючої 



ланки між зовнішнім і внутрішнім середовищем полягає в точній і тонкій 

налагодженості енергетичних процесів в організмі, яка здійснюється у 

відповідь на сигнали із зовнішнього середовища. Із даних літератури відомо, 

що особливості вегетативно-ендокринної системи характеризують 

конституціональний тип і визначають реактивність фізіологічних функцій. 

Виходячи з цього стає більш зрозумілим зв’язок психічних особливостей 

людини з типом тілобудови опосередкований ендокриніумом. Не випадково, 

що в останній час стали говорити про певний „енергетичний потенціал” того 

чи іншого конституціонального типу. Більше того, ступінь інтенсивності 

метаболізму розглядається як відповідний енергетичний рівень людини, як її 

„соматичний енергетичний потенціал” [7].  

У даному випадку енергетичний потенціал людини виступає як 

результат інтеграції індивідних якостей. В цьому сенсі правомірно говорити, 

що сома, біологічна структура створює передумови для функціонування 

більш високого ієрархічного рівня людини - психічного. На основі уявлень, 

щодо енергетичної складової психіки з’явилося поняття „ціни” психічної 

діяльності, а також залежності і успішності її від величини енергетичних 

витрат, які використані за для здійснення цієї діяльності.  Сома генерує 

тілесну, соматичну енергію, збудження мозку – збудженість, як умову його 

можливості здійснювати  психічну діяльність [10].  

Саме тому, виходячи з цього  методологічного принципу цілісного 

підходу до вивчення людини (Б.Г.Ананьєв), у своєму комплексному 

дослідженні психосоматичних особливостей дитини як предикторів 

розумового розвитку, її біологічні витоки включаються в системну єдність з 

вищими психічними функціями. У нашому дослідженні дитина вивчається на 

різних рівнях її структурної організації: соматичному, психомоторному, 

сенсорно-перцептивному, психофізіологічному, нейропсихологічному, 

інтелектуальному. Ці напрямки дослідження являють собою реалізацію 

комплексного підходу на практиці. Отже, при аналізі проблеми 

співвідношення психічних і нейрофізіологічних процесів ми виходимо з 



системного підходу (Б.Ф.Ломов), який передбачає діалектичну єдність 

психологічного і фізіологічного, як різних рівнів організації життєдіяльності 

і поведінки.   

Рівень розвитку тілесності позначається на сенсорній організації 

людини, як одному із інтегральних психічних новоутворень по відношенню 

до всіх відомих і невідомих психічних якостей, станів, процесів і функцій. 

Ананьєв Б.Г. стверджував: „...Сенсорно-перцептивні процеси...відносяться... 

до корінних феноменів життєдіяльності, пов’язаних з глибинними 

прошарками цілісної структури людського розвитку особистості... Людині в 

цілому, як індивіду і особистості, відповідає лише сенсорно-перцептивна 

організація як єдина система всіх без виключення модальностей, включена в 

свою чергу в загальну структуру людського розвитку [1,с.51].  

Результати власних досліджень по вивченню сенсомоторних реакцій 

дітей і підлітків з різним рівнем психометричного інтелекту за шкалою 

Д.Векслєра показали, що швидкість сенсомоторних реакцій, яку 

демонструють досліджувані – це інтегральна якість, яка формується 

протягом тривалого часу і знаходиться в певному співвідношенні з загальним 

рівнем розумового розвитку, уваги, мислення [11,12]. Дослідження якості 

графічних рухів цих же дітей, при блокуванні у них зорового аналізатора 

також засвідчують, що сенсорна організація, сенсорне пізнання виступає як 

цілісний компонент відчуттєвого пізнання, який доповнює когнітивний 

процес при сприйманні образів оточуючого світу.  

Зокрема було показано, що становлення рухового образу і відтворення 

рухових дій залежить від рівня розвитку та активності сфер психіки: 

свідомості і процесів, які здійснюються на сенсорному рівні, під порогом 

свідомості. У даному випадку, свідомі процеси сприймання і осмислення й 

сенсорні дії з неусвідомленими відчуттями – не першо-і другорядні, а 

механізми психіки, які співпрацюючи доповнюють, підсилюють один одного 

у вирішенні рухової задачі. У даному випадку, сенсорика сприяє 

розшифровці того, що свідомістю не сприймається, допомагає синтезувати це 



закодоване у мотиви і образи дій та оцінювати власні дії відповідно до 

наявної програми поведінки. Завдяки роботі сенсорної сфери відбувається 

уточнення і доповнення образу графічних малюнків. У цьому сенсі звичайні 

діти виявляють більшу творчість до матеріалу (інформації) від сенсорних 

образів на відміну від дітей із затримками психічного розвитку. 

Літературні дані та результати власних досліджень вказують на 

можливість диференціації виконавчих, перцептивних, пізнавальних, 

розумових дій та їх, так би мовити моторне забезпечення, чи як сказав би 

В.П.Зінченко ”алфавіт”. На сьогодні, так звані ідеальні, психічні, розумові 

дії, всупереч П.Я.Гальперіну, виявляються доступними для інструментально-

психологічних досліджень. Останні свідчать про те, що скорочення і 

редукція рухів при формуванні тих чи інших дій, насправді являє собою не 

більш ніж зміну моторного алфавіту їх виконання. Саме за рахунок цього 

відбувається зростання швидкості, ефективності когнітивних актів [11]. 

Підтверджується давнішнє висловлювання Ч.Шеррінгтона, який локалізував 

елементи пам’яті і передбачення на завершальних ланках дії, рівно як і 

положення С.Л.Рубінштейна, що в дії можна знайти витоки всіх елементів 

психології. 

Виявилося, що живий рух (дія) – не просто „клітинка” розвитку, а 

„жива істота”, як характеризував його М.О.Бернштейн. Ця „істота” не тільки 

реактивна, еволюціонує, інволюціонує. Біодинамічна тканина живого руху не 

тільки пов’язана з чуттєвою тканиною образу, що його регулює, але і володіє 

власною чутливістю. Разом вони створюють те, що О.В.Запорожець назвав 

відчуттям руху. Останнє - неоднорідне: є відчуття до ситуації і відчуття до 

здійснюваного чи потенційного руху. Відбувається постійне чергування цих 

видів відчуття. Таке чергування забезпечує підґрунтя елементарних 

рефлексивних актів, зміст яких створює співставлення ситуації з проміжними 

результатами дії, можливостями її продовження, т.б. існує ситуація, а далі – 

оцінка: можу – не можу. Подібні акти названі фоновою рефлексією, яка, 

розуміється, є не усвідомленою [2].  



Отже, звернення фізіології до психології традиційно носить каузальний 

характер: фізіологічні механізми розглядаються як фактори, що пояснюють і 

породжують психічні явища, з іншого боку існує детермінуючий вплив 

психічних явищ на фізіологічні механізми, сому. Особливості психічної 

діяльності тут розглядаються як фактори, що дозволяють пояснювати 

фізіологію. Будучи у глибокій залежності від фізіології, психіка людини 

знаходиться на якісно більш високому рівні, визначається своїми власними 

законами, підпорядковуючи собі закони більш низького рівня. Адже 

приймаючи те чи інше рішення, здійснюючи вольову дію, людина 

підкоряється безпосередньо не фізіологічним, а психологічним законам, 

своїй психіці, як вищій функції матеріального (мозку), яка скеровує більш 

прості – фізіологічні функції. 

Візьмемо сенсорні органи (системи), які в силу своєї онтологічної 

природи е тілесні, соматичні конструкти, психіка ж, субстратом якої є 

взаємодія суб’єкта з оточуючим світом, не зводиться до фізіологічних 

механізмів. Попри те, по міри накопичення експериментальних даних у 

дослідженнях сенсорики людини серед вчених на сьогодні сформувалась 

думка щодо неможливості пояснювати роботу певних сенсорних систем 

лише з фізіологічної точки зору. Наприклад зір, у реальному світі, що нас 

оточує недостатньо аналізувати лише в термінах фізіологічних механізмів 

зорового сприймання. Існує усвідомлення того, що ця задача виходить за 

рамки фізіологічної науки. Робиться навіть висновок, що зір є мислення, 

тобто виходячи з понятійного апарату психологічної науки „зір є психічний, 

а не фізіологічний процес” [цит. по 4, с.158].  

Тілесні феномени наповнюють також і таке психосоматичне утворення, 

поняття як „самість”, яке описує наскрізний стрижень індивідуальності 

(поняття самості як організуючого центру вперше докладно було розроблене 

К.Г.Юнгом). Це поняття зустрічається досить часто у науковій літературі, де 

наголошується на необхідності введення такого об’єднуючого конструкту в 

якості „організатора” всього ментального досвіду. Самість, в якості 



організатора цілісності, репрезентує здебільш імпліцитну індивідуальність, 

наявність імпліцитного знання, тобто неусвідомленого (на відміну від 

експліцитного), яке впливає на усвідомлені і контрольовані процеси.  

Як відомо індивід будує ментальну модель ситуації на основі 

інтенціональності: в когнітивній системі існує інтенціональна готовність 

відповідати на відповідну ситуацію відповідним чином [13]. Під 

інтенціональністю розуміється весь модальний спектр, який пронизує всі 

рівні індивідуальності і виражає наміри, програму реалізації і оцінку 

результату, тобто це поняття виходить з уявлення про спряженість 

індивідуалізованих ментальних моделей світу і знань про себе, яка 

проявляється в феноменології переживання себе як: зазнаного досвіду, 

включеного в події, ініціюючого взаємодію. Тіло, задаючи межу зовнішнього 

і внутрішнього, створює тілесну репрезентацію інтенціональності. Інтенція-в 

дії полягає „в переживанні діяння”, яке викликає тілесний рух. Адже досвід 

взаємодії з об’єктом (з ким, або з чим) включає часто неусвідомлену 

репрезентацію себе (як діяти, заради чого). Емпіричні результати вивчення 

самості, онтогенезу тілесності, репрезентації фізичного Я, психосоматичних 

розладів дозволяють говорити про участь тілесної інтенціональності в 

репрезентації себе на рівнях самоприналежності, самоагентності, 

самопізнання.  

Відношення людини до самої себе як істоти тілесної фактично є 

базовим, початковим у процесі формування власного відношення до всього 

що відбувається, і фактично постає складовою частиною процесів, 

пов’язаних з прийняттям людиною життєво важливих рішень. Можливо 

припускати, що особливе відношення до власного тіла є початковим етапом 

формування відношення до себе як особистості. 

Висновки  

Психосоматичний розвиток людини через призму культурно-

історичного підходу Л.С.Виготського розглядається нами як процес 

закономірного становлення механізмів психологічної регуляції тілесних 



функцій, дій і феноменів. З іншого боку – в процесі довільних рухових дій 

формуються та розвиваються різні когнітивні структури, що безпосередньо 

впливає на розумові здатності. Тобто, суть психосоматичного феномену 

полягає в тому, що він є похідним від психологічних новоутворень і 

трансформованим у відповідності з логікою психічного розвитку. У процесі 

ж соціалізації тілесних феноменів (через засвоєння, формування 

інтелектуального компонента рухових дій, породження тілесних означень і 

відчуттів, розширення арсеналу тілесних дій і т.п.) відбувається розвиток 

мислення.  

Отже, в нашій концепції психосоматичний феномен включає в себе не 

тільки тілесні дії, але і їх когнітивні і змістовні регулятори, т.б. отримує риси 

ВПФ (соціальність, опосередкованість, можливість довільного контролю). 

Таким чином, психологія тілесності має свій особливий феноменологічний 

зміст, який соціокультурно-детермінований і розвивається спряжено з 

психічним розвитком. Виходячи з цього ми можемо говорити не тільки про 

фізичний чи психічний розвиток, а й психосоматичний.  
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