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ЗНАКИ І СИМВОЛИ ЯК ОБʼЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ 
 

У статті розглядається категорійно-понятійне поле й особливості знаково-символічного опосередкування 

культури та психіки в контексті когнітивної психології, яка вивчає різні аспекти сприйняття інформації, її 

відображення у свідомості людини, опрацювання, зберігання у пам’яті і переходу у знання, та епістемології як 

теорії про природу знання. Розуміючи психічне як діяльність, у тому числі як неперервні процеси побудови 

індивідуальної картини образу світу, автори здійснюють аналіз змісту поняття інформація у динаміці 

співвідношень понять психіка, свідомість, ідеальне, ментальна презентація та культура (значення, мовний знак 

тощо). Також доводиться, що наявні у свідомості моделі, несуть не просто інформацію як певну структуру, що 

може бути перенесена від одного об’єкта до іншого, а ієрархічно структуровану інформацію, тобто знання, що 

формується чи активізується у свідомості суб’єкта у вербальному, образному чи змішаному вигляді. 
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Постановка проблеми. Знаки і символи утво-

рюють своєрідний соціокод за допомогою котрого 

фіксується вітакультурний досвід людства і, немов-

би „вводиться” свідомість людини у рамки соціа-

льного досвіду [4, с. 301], а відтак потенційно за-

безпечується якнайповніше та найбільш органічне 

входження особи в культуру, причому не лише як 

її носія, а й як повновагомого суб’єкта. 

На значущість піднятої проблематики вказує та-

кож розуміння Л. С. Виготським ролі мови (знаку) 

у становленні людської свідомості і діяльності, що 

й реалізує більш загальну тезу про культурно-

історичну природу людської психіки. Крім того, 

Дж. Дьюї, визначав мову як знаряддя знарядь, а 

В. Вундт тлумачив її як зручний інструмент і важ-

ливе знаряддя мислення [2, с. 10, 294]. Зі свого бо-

ку, В. П. Зінченко стверджував, що культура будь-

яке своє досягнення перетворює у знаки, а те, що 

не стало знаком, не може бути комуніковано і ніко-

ли не стане фактом культури [1, с. 175]. Отож наші 

знакові системи мають провідну роль у „соціальній 

конструкції реальності”. Наголошуючи те, що реа-

льність не може бути відмежованою від знакових 

систем, у котрих вона сприймається, конструкти-

вісти тлумачать її як продукт соціальних визна-

чень, а текстуальні репрезентації – як „точки 

боротьби” різних реальностей [15]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 

основних наукових доробок видатних вітчизняних 

і зарубіжних філософів, психологів та дидактів, які 

займалися розробкою піднятої проблематики, 

належать дослідження, що висвітлюють психоло-

гічну природу знаку і символу та знакового 

опосередкування свідомості (Л. С. Виготський, 

О. Р. Лурія, М. К. Мамардашвілі), сутнісні аспекти 

психологічної герменевтики (А.А. Брудний, З.С. 

Карпенко, Н.В. Чепелєва), психолінгвістики (В.П. 

Глухов, О.С. Зорькіна, О.О. Леонтьєв, Р.М. Фрум-

кіна), психосемантики (І.М. Кондаков, М.А. Крон-

гауз) та психодидактики (Н.М. Буринська, Е.Г. 

Гельфман, А.Н. Гірняк, А.В. Фурман та ін.). Також 

достатньо продуктивними є розвідки, що стосу-

ються психодидактичної концепції розуміння дру-

кованих текстів та організації ефективної читацької 

діяльності (С. М. Бондаренко, Г.Г. Гранік, І.Л. Гу-

дінова, О. В. Соболєва, Н. І. Стовба та ін.). 

Мета статті – дослідження сутнісних 

особливостей та змістових характеристик знаків і 

символів як специфічних культурних продуктів та 

унікальних засобів культуротворення. 

Основні результати дослідження. Усі 

культурні феномени – від буденного мислення до 

навчальної літератури, мистецтва і філософії – 

неминуче закріплені в знаках і є знаковими 

механізмами [12, с. 895]. Знак (англ. sign) постає у 

двох аспектах: у соціальному − як перцептивний 

продукт історії культури із котрого генеруються 

значення, і в психологічному − як ідеальний 

інструмент психічної діяльності конкретної 

людини. Розвиваючись і відходячи до знакових 

систем, знаки із засобу передачі суспільного дос-

віду перетворюються на засіб його зміни і вдоско-

налення [1, с. 175]. Показовим у цьому контексті є 

тлумачення М. К. Мамардашвілі „знаковості” як 

структури свідомості [11, с. 115], розуміння Г.П. 

Щедровицьким „ідеального” як матерії іншого ро-

ду – знакового [14], чи використання Л.С. Виготсь-

ким поняття „знакове опосередкування” як 

основного теоретичного конструкту культурно-

історичної теорії, за котрої розвиток вищих 
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психічних функцій розглядається як зміна 

структури психічного процесу завдяки долучення 

до неї знаку як психологічного інструмента, що 

веде до видозміни натуральних, безпосередніх 

процесів у культурні, опосередковані [7, с. 206]. 

До „знаків людської культури”, за 

В. П. Глуховим, належать знаки мови і похідні від 

них „письмові знаки” (розділові знаки), а також 

„немовні” їх різновиди (знаки-копії (іконічні 

знаки), знаки-ознаки (знаки-прикмети, знаки-

індекси), знаки-символи) [4, с. 103]. Відтак знак − 

це інтерсуб’єктивний медіатор і водночас матеріа-

льний носій, що сприймається на чуттєвому рівні і 

слугує у пізнанні як позначення або заміщення 

іншого предмета (референта), події, дії, суб’єктив-

ного утворення. Він призначений для надбання, 

зберігання, перетворення і трансляції певної інфор-

мації. Розуміння знаку неможливе без з’ясування 

його значення – предметного (об’єкт, що позначає-

ться ним); смислового (образ позначеного об’єкта); 

експресивного (вираженого у відчуттях). Специ-

фіка знаку полягає у його двосторонній структурі − 

нерозривній єдності форми, що безпосередньо 

сприймається (позначуваного), і змісту, котрий 

мається на увазі (означуваного) [12, с. 391-392]. 

Особливими його характеристиками також є уніфі-

кованість, максимальний рівень узагальнення поз-

начуваного, універсальність, а відтак абстрак-

тність і конвенційність [4, с. 105; 7, с. 205]. 

До сновних функцій мовних знаків належать: 

соціокультурні (позначувальна, пізнавальна, інфор-

маційна, комунікативна, виражальна тощо) і психо-

інструментальні (відображення предметного зміс-

ту оточуючої дійсності, сигніфікації, опосередку-

вання, автостимуляції, упредметнення та об’єкти-

вації думок як ідеальних образів) [3; 4, с. 104; 2, 

с. 284]. Отож кожна семіотична система (знакова 

структура), за О. Кушнір, є системою культурних 

засобів упредметнювання концептів як „чорних 

ящиків” свідомості, про наповнення котрих ми 

можем судити лише опосередковано [8, с. 163]. 

Символ є окремим випадком знаковості та її 

найвищим рівнем. Саме він, за М.К. Мамардашвілі, 

як особливе вираження життя свідомості є тією 

„дивною Річчю, котра одним своїм кінцем 

„виступає” у світ речей, а іншим − „занурюється” у 

дійсність свідомості, яка не є річчю”. Однак 

символ залишиться тільки річчю (до того ж цілком 

конкретною), допоки не буде інтерпретований 

відносно певної структури (чи стану) свідомості. 

При цьому інтерпретації не обов’язково мають 

бути свідомими. Зокрема, в психоаналізі символ 

розглядається як „отвір”, через котрий „свідомість 

тепер” читає те, що було у „підсвідомості тоді”, або 

ж тлумачиться як факт усвідомлення особистістю 

(і культурою) самої себе через стереотипні образи 

колективного несвідомого [11, с. 27, 85, 169, 175]. 

К. Г. Юнґ зазначав, що „символи важливі посланці 

від інстинктивної до раціональної складової людсь-

кого розуму і їх інтерпретація збагачує злиденність 

свідомості, оскільки вона вчить її знову розуміти 

забуту мову інстинктів”. Таким чином, „символи є 

природними засобами примирення і об’єднання 

внутріпсихічних опозицій” [6, с. 55]. 

Символ (грец. symbolon − знак, прикмета) − це 

річ, що має властивість індукувати стани свідомос-

ті, через які психіка особи пронизує певні структу-

ри свідомості [11, с. 152]. Він тлумачиться як фік-

суюча здатність матеріальних речей, подій, чуттє-

вих образів виражати (у контексті соціокультурних 

аксіологічних шкал) ідеальні змісти, відмінні від їх 

безпосереднього чуттєво-тілесного буття. Викону-

ючи експресивну, репрезентативну і смислову фун-

кції, символ є результатом особливого синтезу 

умовної знаковості і безпосередньої образності, в 

якому ці два полюси урівноважуються і набувають 

нової смислотвірної якості. Відтак символ схоплює 

зв’язок окремої частковості з безліччю інших, під-

порядковуючи його одному закону чи принципу і 

підводячи їх до певної універсалії. Об’єднуючи різ-

ні плани реальності в єдине ціле, символ створює 

власну багаторівневу структуру, смислову перспек-

тиву, пояснення і розуміння котрої вимагає від 

інтерпретатора роботи з кодами різних рівнів [12, 

с. 899, 900]. Сама ж інтерпретація здійснюється 

лише в контексті даної культури чи епохи і завжди 

має творчий характер. 

Символ як особливий різновид метафори (інос-

казання), котрий у концентрованій формі містить 

потенційні смислові референти універсального 

світопорядку, підпорядковується принципам голо-

номності й рекурентності (смислового резонансу). 

При цьому метафора апелює до уяви (епіфора), або 

ж до інтуїції (діафора), остання з яких й нагадує 

символ. Загалом і метафора, і символ, за О.Ф. 

Лосєвим, є „єдинороздільною цілісністю”, оскільки 

йдеться про предметний образ і глибинний смисл, 

який крізь нього просвічує [5, с. 137, 420]. Попри 

те, смислова перспектива символу розмитіша і 

глибша, ніж „простої” метафори й допускає більше 

індивідуальних інтерпретацій, зміст яких має бути 

співвіднесений з життєвою цілісністю конкретної 

особистості [6, с. 55; 13, с. 91]. 

Розглядаючи символічне як глибинний вимір 

мови, констатуємо, що текст може бути „прочита-

ний” з різною глибиною, яка не залежить від шири-

ни знань чи рівня освіченості людини і не обов’яз-

ково корелює із її здатністю до аналізу поверхневої 

системи значень, логічним мисленням чи формаль-

ним інтелектом, а більше залежить від психо-

емоційного розвитку особи. У цьому контексті 

О.Р. Лурія описує один емпіричний, і на його дум-

ку, значним чином парадоксальный факт, коли хво-

рі з грубим розпадом декодування значення лек-
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сичних елементів чи недостатнім обсягом пам’яті 

для збереження повідомлення, в змозі зрозуміти 

загальний смисл останнього [10, с. 246, 294]. Ми 

припускаємо, що такий хворий холістично і симу-

льтанно осягає смисл тексту через його символізм. 

Живий символ, за П. А. Флоренським, попри 

простоту зовнішньої форми, має безмежний 

внутрішній зміст. Він одночасно матеріальний та 

ідеальний, скінченний і безконечний, він і річ, й 

ідея. Крім того, бісуб’єктність символу представле-

на переплетінням свідомого й несвідомого 

„авторств” життєтворчості особистості, інтуїтивно-

го і рефлексивного аспектів психіки. Таким чином 

для нього необхідною є наявність опозиції, члени 

котрої протилежні, і лише в сукупності утворюють 

єдине ціле. У ньому також фіксовані минуле, 

сьогодення і майбутнє, тобто він містить не тільки 

ейдетичний образ та ідею часу, а й уявлення про 

вічність. Відтак символ не виражається повністю у 

поняттях (об’єктивному знанні), і не може бути ло-

гічно проаналізований, залишаючись недоказаним, 

оскільки повне розуміння руйнує його буття. На 

відміну від поняття, він несе у собі не стільки зна-

чення, скільки смисли та володіє духовною енерге-

тикою [1, с. 439; 6, с. 55]. Отож виникає проблема 

множинної інтерпретації символу, котра є спосо-

бом буття (а не вираження) того змісту, який 

символізується. 

Висновки та пропозиції. Культура розгляда-

ється В. С. Стьопіним як набір знакових систем, 

що закріплюють історично накопичений досвід, 

котрий в рамках різних видів діяльності, поведінки 

і спілкування організовується як низка надбіологі-

чних програм. Воднораз вона, за О. І. Пігалєвим, є 

„особлива система інформаційного забезпечення 

людської життєдіяльності, її програмне середови-

ще... ”. Г. О. Балл слушно говорить про таке вход-

ження до системи культур, коли її компоненти 

репрезентують нормативно-репродуктивну й діало-

гічно-творчу сторони у загальнолюдському та 

індивідуальному модусах. Відтак систему знаків 

доречно розглядати як продукт культури, освітній 

інструмент окультурення людини і специфічний 

засіб культуротворення. 

Основним і універсальним „знаком мови” і вод-

ночас „знаком думки” є слово. Воно настільки ж 

стосується мови, наскільки і мислення, та є живою 

клітинкою, що містить основні властивості, харак-

терні для мислення в цілому [2, с. 672]. Саме завдя-

ки йому не лише довільно викликається чи позна-

чається образ, а й задіюється предмет до широкої 

системи зв’язків, у якій воно перебуває. Відтак сло-

во виконує дві основні функції − „виокремлення 

суттєвої ознаки предмета і віднесення його до 

певної категорії або, інакше кажучи, функцію 

абстрагування та узагальнення” [9, с. 249, 259]. 

Комплексні знаки (слово, речення, текст) 

утворюють мову [4, с. 93], котра є „надскладною 

матрицею для формування і вираження думки”, а 

відтак засобом інтерпретації свідомості і констру-

ювання її структур [11, с. 41]. Мова як об’єктивна 

система соціокодів, що позначає (сигніфікує) зов-

нішню реальність і фіксує суспільно-історичний 

досвід, поряд з працею, є основним чинником фор-

мування пізнавальних і регуляції вищих психічних 

процесів. Саме вона є знаряддям мислення, котре 

забезпечує перехід відображення світу від 

чуттєвого до раціонального [9, с. 68-69, 247]. 

Л.С. Виготський ратував про залучення до сис-

теми психологічних понять тих зовнішніх симво-

лічних форм діяльності (читання, письмо, мовлен-

ня, малювання), котрі звично розглядалися як дещо 

стороннє і додаткове стосовно внутрішніх психіч-

них процесів. Однак, з його погляду, вони входять 

у систему вищих психічних функцій нарівні з ін-

шими вищими психічними процесами. Він розгля-

дав їх перш за все як особливі форми поведінки, 

що утворюються в процесі соціально-культурного 

вдосконалення людини і формують її зовнішню 

лінію розвитку символічної діяльності [2, с. 1088]. 

Потрапляючи всередину наших знакових 

систем, символи десимволізуються (перетворю-

ються на знаки). Саме у цьому й полягає досвід пе-

реведення символів свідомості в знаки культури. 

Отож наукове знання не може виникнути ані 

онтогенетично, ані філогенетично поза певним 

символічним середовищем чи часопростором. Са-

ме у ньому мають зародитися утворення, що нази-

ваються знаннями, котрі ми вже постфактум, на 

прикладах науки і культури, можемо аналізувати у 

суто об’єктних термінах знакових структур знання, 

логічних формах науки і ціннісних організованос-

тях культури [11, с. 103, 201]. Крім того, символ є 

ефективним засобом соціально-психологічної регу-

ляції поведінки, що полегшує сприймання, розу-

міння і привласнення абстрактних ідей та понять.  

Презентоване дослідження не вичерпує усіх 

аспектів піднятої проблеми. Зокрема потребує 

з’ясування наукове питання про співвідношення 

мови і мислення, інформації і знання, символу і 

психіки, культури і свідомості. 

 

Список використаних джерел: 

1. Большой психологический словарь / [сост. и общ. ред. Б. Мещеряков и др.] – СПб. : ПРАЙМ-

ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.  (Проект „Психологическая энциклопедия”). 

2. Выготский Л. С. Психология развития / Лев Семенович Выготский.  М. : Смысл : ЭКСМО, 2006.  

1136 с.  (Библиотека всемирной психологии). 



Альманах науки 

 

54 

3. Гірняк А. Система психолого-педагогічної експертизи ефективності модульно-розвивальних 

підручників / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство.  2008.  № 1.  С. 151157. 

4. Глухов В. П. Основы психолингвистики : [учеб. пособие для студентов педвузов] / Вадим Петрович 

Глухов. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 351, [1] с. – (Высшая школа). 

5. Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості / Зіновія Степанівна Карпенко. – Івано-

Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 512 с. 

6. Карпенко З. С. Герменевтика психологічної практики / Зіновія Степанівна Карпенко. – К. : РУТА, 

2001. – 160 с. 

7. Кондаков И. М. Психология. Иллюстрированный словарь / И. М. Кондаков.  [2-е изд., доп. и 

перераб.].  СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007.  783, [1] с. : ил.  (Большая университетская библиотека). 

8. Кушнир О. О задачах динамической лингвоконцептографии / Ольга Кушнир : матеріали Х Міжнар. 

наук.-практ. конф. [«Семантика мови і тексту»], (Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2009 р.) / М-во освіти і 

науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. − Івано-Франківськ : Видавець І. Я. Третяк, 2009. – 

Ч.2. − С. 162–164. 

9. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии / Александр Романович Лурия.  СПб. : Питер, 2007.  

320 с.  (Серия „Мастера психологии”). 

10. Лурия А. Р. Язык и сознание / Александр Романович Лурия.  М. : Изд-во МГУ, 1979.  320 с. 

11. Мамардашвили М. К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и 

языке / М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский.  М. : Школа «Языки русской культуры», 1997.  214 с. 

12. Новейший философский словарь / [ред.-сост. Грицанов А. А.].  3-е изд., исправл.  Мн. : Книжный 

Дом, 2003.  1280 с.  (Мир энциклопедий). 

13. Фурман А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ : 

[монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Галина Степанівна Гірняк, Андрій Несторович Гірняк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с. 

14. Щедровицкий Г. П. Понимание и интерпретации схемы знания / Г. П. Щедровицкий // Кентавр. − 

1993. − № 1 (8). − С. 3−8. 

15. Семиотика : книга для студентов [Электронный ресурс] / [авт.-сост. Скрипник К. Д.]. − Ростов-на-

Дону : РИО Ростовского филиала Российской таможенной академии, 2000. – 127 с. − Режим доступу к 

книге : http://domknig.net/book-4551.html 

 
Гирняк Г.С., Домбровский И.В. 

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

В статье рассматривается категорийно-понятийное поле и особенности знаково-символического опосредования 

культуры и психики в контексте когнитивной психологии, которая изучает различные аспекты восприятия 

информации, ее отражение в сознании человека, обработки, хранения в памяти и перехода в знания, и 

эпистемологии как теории о природе знания. Понимая психическое как деятельность, в том числе как непрерывные 

процессы построения индивидуальной картины образа мира, авторы осуществляют анализ содержания понятия 

информация в динамике соотношения понятий психика, сознание, идеальное, ментальная презентация и культура 

(значение, языковой знак и т.д.). Также доказывается, что имеющиеся в сознании модели, несут не просто 

информацию как некую структуру, которая может быть перенесена от одного объекта к другому, а иерархически 

структурированную информацию, то есть знания, что формируется (активизируется) в сознании субъекта в 

вербальном, образном или смешанном виде. 

Ключевые слова: знак, символ, язык, социальный код, культура, сознание. 

 

Hirnyak H.S., Dombrovsky I.V., 

SIGNS AND SYMBOLS AS AN OBJECT OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE 

The article deals with the category-conceptual field and the features of the signic-symbolic mediation of culture and the 

psyche in the context of cognitive psychology, which studies various aspects of the perception of information, its reflection in 

human consciousness, processing, storage in memory and the transition to knowledge, and epistemology as a theory the 

nature of knowledge. Understanding the psychic as activity, including as continuous processes of constructing an individual 

picture of the image of the world, the authors analyze the content of the concept information in the dynamics of the 

relationship of the concepts of the psyche, consciousness, ideal, mental presentation and culture (meaning, linguistic sign, 

etc.). It is also proved that the models available in the mind carry not simply information as a certain structure that can be 

transferred from one object to another, but hierarchically structured information, that is, knowledge that is formed (activated) 

in the subject's consciousness in a verbal, imaginative or mixed form. 

Key words: sign, symbol, language, social code, culture, consciousness. 
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