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Олег Мазяр
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І.О. СІКОРСЬКОГО
І.О. Сікорський (1842-1919) – професор Київського університету
св. Володимира – є прикладом ученого, який у другій половині ХІХ
століття знаменував історичний етап переходу психології від
умоглядних теорій філософського характеру до суто емпіричних
концепцій, що ґрунтуються на результатах психофізіологічних
експериментів. Він не лише перебував в авангарді розвитку
вітчизняної психологічної науки, зокрема розробляв проблеми
вікової та педагогічної психології, диференційної психології,
етнопсихології, але був одним із перших у світі, хто розробив і провів
повноцінний психологічний експеримент (1878) [4]. Примітно, що це
амбіційне завдання було реалізовано до відкриття лейпцігської
лабораторії В. Вундтом. За своєю формою та вимогами цей
експеримент був подібний до експериментальних досліджень пам‘яті
Г. Еббінгауза. О.Т. Губко навіть пропонує переглянути положення
про те, що зачинателем експериментальної дитячої психології є
американський учений С. Холл [1].
Попри таке важливе значення дослідження І.О. Сікорського,
його психологічний експеримент в історії психології фактично не
описувався, хоча наприкінці ХІХ століття в Європі він спричинив
великий резонанс у царині психогігієни і мав чимало наслідувачів.
Здебільшого
про
цей
експеримент
згадували
лише
у
дореволюційних російських виданнях [2], але й тоді подекуди
називали мало не випадковою працею І.О. Сікорського [3]. Відтак
виникає необхідність принаймні поверхово описати суть першого в
світі експериментального дослідження.
Вибірку експериментального дослідження склали учні шести
класів віком від 9 до 17 років. І.О. Сікорський пропонував учням
перед початком і по закінченню уроків упродовж п‘ятнадцяти хвилин
писати під диктовку французькі слова. Кількість помилок, на його
думку, виступала критерієм ступеня стомлення. Помилки з-поміж
іншого піддавалися психологічному аналізу. В результаті
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дослідження було встановлено, що кількість помилок у всіх учнів
неодмінно зростала. І.О. Сікорський зробив припущення, що такі
помилки є показником утоми, яка перевищує допустимі межі.
І.О. Сікорський не зупинився на фіксації наукового факту, але й
спробував його пояснити. Зокрема, намагався розібратися у суті
помилок, не вважаючи їх однорідними за психологічними причинами.
Він класифікував помилки наступним чином: 1) фонетичні й
артикуляційні (спотворення слухових і вербально-рухових образів
слова); 2) графічні помилки (описки); 3) психічні (пропуски,
перестановки, заміщення цілих слів). Примітним також є той факт,
що І.О. Сікорський виокремлював так звані психічні помилки, які за
чверть століття почне аналізувати З. Фройд у своїй психоаналітичній
редакції.
Результати експериментального дослідження стали одним з
основних
аргументів
І.О. Сікорського
проти
навчальної
перевантаженості, яке завдає шкоди здоров‘ю школярів. Пізніше,
організувавши разом із В.М. Бехтерєвим, зїзд вітчизняних психіатрів
у Києві 1905 року, І.О. Сікорський аргументовано наголошуватиме на
нагальній необхідності дотримуватися психогігієнічних норм у
навчальній діяльності в школі [5].
Список використаних джерел
1. Губко О.Т. Іван Олексійович Сікорський як учений і експерт у справі Бейліса /
Олексій Губко. – К.: Світогляд, 2009. – 115 с.
2. Нечаев А.П. Современная экспериментальная психология в ее отношении к
вопросам школьного обучения / А.П. Нечаев. – С.-Петербург: Типография
И.Н. Скороходова, 1901. – 236 с.
3. Румянцев Н. Как изучалась и изучается душевная жизнь детей? /
Н. Румянцев // Душевная жизнь детей. Очерки по педагогической психологии
/ под редакцией А.Ф. Лазурского и А.П. Нечаева. – М.: Книгоиздательство
«Польза» В. Антик и К˚, 1910. – С. 1-65.
4. Сикорский И.А. Об явлениях утомления при умственной работе у детей
школьного возраста / И.А. Сикорский // Сборник научно-литературных статей
по вопросам общественной психологии, воспитания и нервно-психической
гигиены: В пяти книгах. Книга третья. – К.: Южно-Русское книгоиздательство
Ф.А. Иогансона, 1990. – С. 32-42.
5. Труды Второго съезда отечественных психиатров, происходившего в г. Киеве
с 4-го по 11-е сентября 1905 года ; [Изданы на основании пункта 10-го правил
Съезда под редакцией Председателя Распорядит. Комитета Проф.
И.А. Сикорского, Секретарѐм Съезда Д-ром С.М. Доброгаевым]. – К.:
Типография С.В. Кульженко, 1907. – 702 с. : илл.

34

Збірник наукових праць викладачів та студентів

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ

Випуск 1

Укладачі Журавльова Л.П., Портницька Н.Ф., Дем‘янчук Ю.Ю.
Художнє оформлення обкладинки Кириченко В.В.

130

