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Автори розглядають основні етапи розвитку, формування та сьогодення психофізіології, яка нині
є міждисциплінарною наукою, що вивчає нейрофізіологічні основи психічної діяльності людини в
онтогенетичних і гендерних, а також комунікативних та соціокультурних аспектах. Прогресив-
ний розвиток різновидів психонейрофізіології, антропо-, психо- та онтогенетики, психофармако-
генетики й споріднених дисциплін суттєво збагатив інтегративну антропологію та психологію.
В історичному контексті висвітлено концептуальні засади формування підґрунтя сучасної психо-
фізіології, яка поєднала в собі окремі розділи фізіології, нейрофізіологічні механізми формування
вищих психічних функцій та вищої нервової діяльності людини. Велику увагу автори приділяють
провідному значенню епохальних наукових праць видатного фізіолога Івана Михайловича Сєчено-
ва, який багато зробив для заснування системної психофізіології. Описується час, протягом якого
вчений працював в Одесі. Зроблено висновок, що видатна роль І. М. Сєченова у формуванні психо-
фізіології полягає у тому, що він першим в світі довів правомірність детерміністського підходу до
організації всіх форм психічної діяльності людини.
Ключові слова: фізіологія, І. М. Сєченов, рефлекторна концепція, психофізіологія, психічна діяль-
ність, психофізіологія індивідуальності.
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Психофізіологія сьогодні є міждисциплінар-
ною галуззю знань, що вивчає нейрофізіологіч-
ні основи психічної діяльності людини, тобто
внутрішні та зовнішні детермінанти психічних
станів і поведінки особистості, як в онтогенетич-
них та гендерних аспектах, так і в комунікатив-
них та соціокультурних. Психофізіологія дослі-
джує роль біологічних чинників, зокрема генетич-
но детермінованих властивостей центральної
нервової системи, в реалізації психічної діяльнос-
ті людини, і принциповим є те, що вона розглядає
психофізіологічні стани та психічні процеси в єд-
ності з їх нейрофізіологічними субстратами та ін-
формаційними процесами [1–5]. Інтегративна ан-
тропологія та психологічна наука за останнє де-
сятиріччя суттєво збагатилися за рахунок інтен-
сивного розвитку таких наукових напрямів, як
антропогенетика, психогенетика, онтогенетика,
генетична психофізіологія, нейрофізіологія, ней-
ропсихологія, психонейроімунологія, психофар-
макогенетика [7; 13].
Предметом психофізіології слід вважати

розкриття психофізіологічних  механізмів і
закономірностей, які визначають траєкторії
онтогенетичного розвитку (нейроонтогенезу
зокрема), індивідуальні особливості реактив-
ності організму на інформаційні стимули різ-
ного генезу, психологічні ознаки та властиво-
сті особистості, а також характер поведінки
людини в різних сферах діяльності, включаю-
чи навчання, працю, спорт та соціальну актив-
ність.
Термін «психофізіологія» вперше було запро-

поновано французьким філософом Н. Массіасом
на початку ХІХ ст. для позначення широкого ко-

ла досліджень щодо розкриття механізмів орга-
нізації психічної діяльності людини, які спирали-
ся на інтерпретацію об’єктивних показників оці-
нки функціонального стану систем мозку нейро-
фізіологічними методами [12].
Сучасна вітчизняна психофізіологія на концеп-

туальних засадах системно-ієрархічного підходу
поєднала в собі розділи нормальної фізіології
(вікову фізіологію, фізіологію сенсорних систем,
фізіологію мислення та мовлення) і нейрофізіоло-
гічні основи організації вищих психічних функ-
цій та вищої нервової діяльності людини [8; 10].
Нині найбільш значного прогресивного розвит-
ку набули такі перспективні новітні напрями
психофізіологічної науки, як диференціальна і ге-
нетична психофізіологія, психофізіологія індиві-
дуальності, але фундаментальною основою для
створення системної психофізіології стали науко-
ві праці видатних нейрофізіологів ХІХ ст., зокре-
ма труди І. М. Сєченова.
Динаміка історичних етапів розвитку систем-

ної психофізіології збігалася за багатьма аспек-
тами з онтологією методологічних підходів до
дослідження співвідношення фізичного і психіч-
ного в детермінації психічної діяльності людини.
Зважаючи на вищевикладене, актуальним для ін-
тегративної антропології та психології є висвіт-
лення значення концептів геніальних наукових
праць І. М. Сєченова та його послідовників для
становлення сучасної системної психофізіології,
що і стало метою поданої статті.
Пріоритет у розкритті фізіологічних основ

психічної діяльності людини, як відомо, нале-
жить видатному нейрофізіологу І. М. Сєченову.
У 1863 р. він опублікував свій науковий твір «Ре-
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флексы головного мозга», який набув міжнародно-
го визнання. Спочатку ця робота мала назву «По-
пытка ввести физиологические основы в психиче-
ские процессы». Така первісна авторська назва
праці Сєченова безпосередньо формулює основ-
ну його мету — спробу створити вчення про
фізіологічні основи психіки. Саме в цьому слід
вбачати становлення «психофізіології» як галузі
знань, яка сьогодні характеризується доволі ши-
роким розгалуженням: загальна психофізіологія;
психофізіологія сенсорних систем мозку та різ-
них видів сприйняття; генетична психофізіологія;
вікова психофізіологія; диференціальна психо-
фізіологія; психофізіологія станів людини при
різних видах діяльності, психофізіологія стрес-
реактивності, психофізіологія індивідуальності.
Втретє наукова праця І. М. Сєченов «Рефлексы
головного мозга» вийшла в світ у 1873 р. окремою
книгою разом з роботою «Кому и как разрабаты-
вать психологию?», отримавши назву «Психоло-
гические этюды». В 1884 р. цю роботу опубліко-
вано у Франції під заголовком «Etudes psycho-
logiques». Безсумнівно, що І. М. Сєченов розгля-
дав свої наукові праці, насамперед, як психоло-
гічні, але вони органічно були пов’язані з науко-
вими експериментальними дослідженнями Сєче-
нова-фізіолога. Протягом усього життя він нама-
гався знищити розрив між психологією і фізіоло-
гією центральної нервової системи (ЦНС), бо був
упевнений, що чіткої межі між цими науками не
існує і саме ця межа має стати фундаментом для
достеменного пізнання особистісних властивос-
тей людини.
Рефлекторна концепція Сєченова стала фоку-

сом антропологічної науки і водночас методом
концентрованого аналізу всієї історії психофі-
зіології. Психологія як самостійна наука вини-
кла у ІХ ст., і саме як психофізіологія, оскільки
тоді детерміністичне пояснення природи психіч-
ного мало бути тільки психофізіологічним. Пси-
хологія, на думку І. М. Сєченова, втрачає свій
науковий характер, якщо пориває прямий зв’я-
зок з нейрофізіологією, з необхідним розглядом
за своєю сутністю власне психофізіологічних
проблем.
Вчення про рефлекс до середини ХІХ ст. уже

мало довгу історію, але саме в цей період опиня-
ється у кризі. Відбулося це тому, що зіткнулися
принципово різні, несумісні одна з одною конце-
птуальні тенденції, як-то: різкий розрив між ре-
флекторним розумінням діяльності спинного
мозку й адетерміністичним розумінням діяльнос-
ті головного мозку (М. Холл, І. Мюллер); спро-
би знайти загальний принцип для роботи всіх по-

верхів нервової системи, протиставляючи при
цьому сенсорну і рефлекторну ланки (Плюгер);
поширення на всю рефлекторну діяльність ре-
флекторного принципу і на тлі цього абсолютно
механістичне розуміння його внаслідок визнання
психіки епіфеноменом (М. Шифф); драматизм
ідеалістичної боротьби з рефлекторною нейрофі-
зіологічною концепцією. Кризовий стан вчення
про рефлекс на той час детально представлено в
монографії знаного психолога М. Г. Ярошевсь-
кого «Проблемы детерминизма в психофизиологии
ХІХ века» (1862). Ця праця присвячена, в основ-
ному, аналізу наукового спадку І. М. Сєченова,
висвітленню його боротьби за новий тип детермі-
нізму і містить глибокий аналіз історії детерміні-
зму у світовій філософсько-психологічній науці
протягом трьох попередніх століть. У цей час —
на початку 60-х рр. ХІХ ст. — видатному вчено-
му І. М. Сєченову вдалося не тільки знайти вихід
з тієї кризи, у якій опинилося вчення про ре-
флекс, а і впевнено вказати перспективи для роз-
витку фізіології нервових центрів, а також за-
класти фундаментальні основи системної психо-
фізіології.
Прослідковується зв’язок між рішенням І. М.

Сєченова написати фізіологічний твір, що науко-
во пояснив би теорію причинної зумовленості
вольових дій людини, та боротьбою матеріаліс-
тів з ідеалістами, яка розгорілася після появи
«Антропологічного принципу» М. Г. Чернишев-
ського та видання роману «Что делать?». Вихо-
дячи з позицій детермінізму в розумінні діяльнос-
ті людини, І. М. Сєченов спромігся довести, що
«идея детерминизма, устанавливая необходимость
человеческих поступков и отвергая вредную поба-
сенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни
разума, ни совести человека, ни оценки им своих
действий». Без перебільшення можна вважати,
що ніколи раніше в історії філософської думки не
проводилася дискусія з таких спеціальних пи-
тань, як співвідношення нервового акту і психіч-
ного, зовнішнього і внутрішнього досвіду, не-
мимовільних і мимовільних рухів, відчуття і ми-
слення. Видатний психолог М. Г. Ярошевький
зазначав, що І. М. Сєченов став кумиром для ціло-
го покоління представників передової наукової
думки не тільки тому, що в його трактаті «Фізіо-
логія нервової системи» була присутня нова ма-
теріалістична схема організації роботи мозку, а
і завдяки тому, що ця схема сприймалася в світі
важливих для шістдесятників проблем визначен-
ня рушійних сил поведінки людини і формуван-
ня високоморальної особистості, яка буде здат-
ною самовіддано служити народу [11]. Безсумнів-
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но, що подальша розробка вищезазначених
проблем вельми актуальна і сьогодні для розв’я-
зання негайних проблем сучасної соціальної і
військової психології та психофізіології інди-
відуальності.
І. М. Сєченовим було вперше запропоновано

новий підхід для пояснення взаємозв’язку психіч-
ного і фізіологічного: він наголошував, що вза-
ємодія особи із зовнішніми умовами існування не
зводиться до суто обміну речовин або інших біо-
логічних чинників, а зумовлена функціонуван-
ням «специальных органов осведомления об окру-
жающих предметах, а также контроля и управ-
ления приспособительными действиями в соот-
ветствии с полученной информацией». Вражає те,
що у процесі створення вчення про відчуття лю-
дини І. М. Сєченов відкрив подвійну інформацію
про властивості предметів самих по собі та про
значення цих властивостей для виживання осо-
бистості. На його думку, психічна діяльність лю-
дини визначається не стільки простою інформа-
цією, скільки створеним індивідом образом пред-
мета та метою (потребою) цієї діяльності. Май-
бутнє при цьому цілком без усяких містичних
тлумачень залучається до дійсності, а психічне —
у детермінацію фізіологічного. Таким чином,
І. М. Сєченовим було створено програму істинної
психофізіології, яка була спроможна не зводити
ні психічне до фізіологічного, ні фізіологічне до
психічного. Проте Сєченов тільки створив пра-
вомірну програму для послідовників, які в пода-
льшому почали її реалізовувати.
Слід відмітити, що геніальні ідеї І. М. Сєчено-

ва реалізувалися в наукових працях видатного
вітчизняного нейрофізіолога П. К. Анохіна, що,
насамперед, стосується запропонованої ним функ-
ціональної системи поведінки людини, спрямо-
ваної на досягнення пристосувального результа-
ту (саме передбачення його образу є системо-
утворювальним чинником такої функціональної
системи). Сьогодні новітні вітакультурна мето-
дологія і професійне методологування, які знай-
шли відображення в монографії відомого психо-
лога А. В. Фурмана за ідеєю та змістом [12], на
нашу думку, за концептом рефлексивної системо-
миследіяльнісної методології підтверджують і
вдало розвивають геніальні передбачення І. М.
Сєченова.
І. М. Сєченов працював тоді, коли відбува-

лося відокремлення психології від філософії,
що і зумовило її перетворення в самостійну га-
лузь знань. Важливе значення мало поширення в
цей час психологічного експерименту, який на-
родився з досліджень органів чуттів саме фізіоло-

гами. Піонери експериментальної психології, зо-
крема В. Вундт (1874), намагалися створити фі-
зіологічну психологію, але слід відмітити прин-
ципову розбіжність між фізіологічною психоло-
гією В. Вундта і науковими працями І. М. Сєче-
нова. Так, якщо у І. М. Сєченова ми спостеріга-
ємо підпорядковану системність, то у В. Вундта
бачимо багато важливих експериментальних
фактів щодо окремих питань, які вступають в
протиріччя з розвинутою ним раніше системною
психологією.
Логічним постає питання, яким чином можна

пояснити видатні успіхи І. М. Сєченова у ство-
ренні вчення про фізіологічні основи психічної
діяльності? Насамперед у своїх наукових працях
він доводив єдність природи і людини, організ-
му і середовища та вищої нервової діяльності ін-
дивіда з впливом чинників навколишнього світу.
Ідея детермінізму всіх проявів психічної діяльно-
сті людини (генеральна ідея «Рефлексов головно-
го мозга») стала у подальшому найважливішим
принципом наукової психології та сучасної пси-
хофізіології. Концепція І. М. Сєченова успішно
усунула наявність протистояння рефлекторної ді-
яльності ЦНС і психічної діяльності людини.
Науковим подвигом видатного вченого стало
те, що своїми експериментальними досліджен-
нями він довів: усі акти психічної діяльності
людини за походженням є рефлексогенними —
і це мало революційне значення як для фізіоло-
гії вищої нервової діяльності, так і для психоло-
гічної науки.
І. М. Сєченов розглядав рефлекс як закономір-

ну, детерміновану відповідь організму на вплив
середовищних чинників і вважав його одиницею
аналізу, що підлягає дослідженню в фізіології
ЦНС та психології. Таким чином, відбулося но-
ве становлення проблеми взаємозв’язку фізіоло-
гії і психології, тобто, на думку вченого, пред-
метом психології мали стати рефлекторні акти з
їх початком (мотивація із сучасних позицій), сер-
цевиною (прийняття життєвих рішень) і закін-
ченням (корисний пристосувальний результат), а
не окремо вилучені суто психічні свідомі процеси.
Протягом усього свого життя І. М. Сєченов бо-
ровся проти відокремлення психічного, тобто
проти відриву свідомого елемента від зовнішньо-
го стимулу, а наприкінці — від вчинку. Тут ми
можемо зазначити, що геніальне передбачення
вченого-нейрофізіолога збігається із загально-
прийнятою сьогодні вчинково-діяльнісною мето-
дологією В. А. Роменця [12].
Маємо відмітити, що представники сучасної

вітчизняної психологічної науки і досі не позба-
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вилися цих недоліків. Тому слід звернути увагу
на те, що в своїх психологічних працях І. М. Сє-
ченов вирізняє дві важливі проблеми: 1) розвиток
пізнавальних функцій — від відчуття до мислен-
ня; 2) проблему формування свідомих дій на під-
ставі мимовільних. Розробка цих глобальних
проблем антропологічної науки і нині залиша-
ється не досконалою. Необхідно зауважити, що
Сєченов розглядає їх як взаємопов’язані, і це
було вперше зазначено вченим у главі про мимо-
вільні рухові дії в книзі «Рефлексы головного
мозга».
За твердженням І. М. Сєченова неможливо

дати наукове пояснення таким психічним проце-
сам, як відчуття, сприйняття, уявлення та мис-
лення, якщо розглядати їх як самостійні явища,
а не інтегральну частину психічного процесу,
який розпочинається із зовнішнього імпульсу,
що діє на органи відчуття та закінчується психо-
моторним актом або вчинком або затримкою та-
ких.
І. М. Сєченов завжди бачив у психічному не-

розривну єдність ідеального, тобто суб’єктивно-
го образу з матеріальним підґрунтям мозкових
процесів. У виданій ним через три роки після
«Рефлексов головного мозга» книзі «Физиология
нервной системы» спеціальний параграф присвя-
чується такому питанню: рухові дії є наслідком
болю чи вони не залежать від нього? З філософ-
ських позицій, це питання формулюється так: чи
входять психічні явища до подій, які викликають
реакції організму, або вони є тільки епіфеноме-
ном? У цій суто фізіологічній праці І. М. Сєченов
дає позитивну відповідь на питання щодо відчут-
тя болю, він підкреслює у своїх працях дієвість
саме психічного в детермінації усіх рефлекторних
актів людини.
Ідея І. М. Сєченова щодо рефлекторної осно-

ви психічної діяльності надала йому можливість
створити програму цілісної системи в психології
та психофізіології, тимчасом як більшість його
сучасників і послідовників завжди спрямовували
свої наукові інтереси на дослідження окремих
розділів психології: вчення про відчуття, психо-
логія пам’яті, мислення, воля, особистість. Ско-
ріше за все, цьому слугувала його активна жит-
тєва позиція, багатий досвід міждисциплінарних
наукових досліджень, виконаних на межі фізіоло-
гії, хімії, психології, природних випробувань то-
що. Протягом 6 років перебування та плідної
роботи в Одесі він провів у спільних перемови-
нах, ділових і творчих стосунках з ембріологом
О. О. Ковалевським, фізиком М. А. Умовим, І. І.
Мечниковим та іншими колегами. Про популяр-

ність І. М. Сєченова в Одесі того часу свідчить
те, що він обирався суддею до університетського
суду честі та був членом опікунської ради з на-
дання допомоги бідним студентам [4].
Разом із експериментальними дослідженнями

Іван Михайлович приділяв велику увагу питан-
ням психології, інтерес до якої він мав ще з моло-
дості. Детально вивчаючи і критично аналізую-
чи класичні його фізіологічні відкриття, можна
здивуватися, наскільки глибоко Сєченов в умо-
вах найжорсткішого урядового пресингу і реак-
ції розумів і досліджував психологію та заклав
тим самим фундамент сучасної психофізіології.
Відзначмо, що саме психофізіологія, посідаю-

чи серединне положення і об’єднуючи в собі низ-
ку нейробіологічних і психологічних наук, на-
приклад, диференціальну психофізіологію, пси-
хогенетику, психонейроімунологію, спеціальну
психологію, педагогіку тощо, вивчає нейрофі-
зіологічні механізми психічних процесів і станів
людини (сприйняття, увагу, пам’ять, темпера-
мент, емоції, свідомість, мову та ін.). Психофізіо-
логія — міждисциплінарна наукова галузь, яка
виникла на підставі поєднання концептуальних
позицій нейрофізіології і диференціальної психо-
логії: генетично детерміновані біологічні задат-
ки людини у вигляді унікальних нейрофізіологіч-
них особливостей функціонування мозкових
структур є основою для формування психоло-
гічних ознак особистості та міжіндивідуальної
варіативності психічного образу людини.
Отже, вважаємо, що І. М. Сєченов, який в сво-

їх роботах об’єднав фізіологічні нервово-рефлек-
торні позиції з розумінням функціонування пси-
хічних процесів людини, по праву вважається за-
сновником сучасної психофізіології. За І. М. Сє-
ченовим, психічні явища не є властивостями ду-
ші як безтілесної сутності, а є процесом, який за
способом походження подібний рефлексу. Вони
не зводяться до того, що дано людині при спосте-
реженні за своїми відчуттями, ідеями, почуттями,
а включають до свого складу вплив зовнішньо-
го подразника і рухову відповідь на нього. Таким
чином, психічні явища, як і рефлекси, є відповідя-
ми мозку на зовнішні та внутрішні впливи. Наго-
лосімо, що вище були наведені сформульовані
І. М. Сєченовим фундаментальні засади сучасної
психофізіології.
Розуміння І. М. Сєченовим природи психічної

діяльності як рефлекторної поглиблювалося роз-
глядом її як сигнальної діяльності. За І. М. Сєче-
новим, початкова ланка рефлексу не подразники-
стимули, дія яких обмежена порушенням нерво-
вих волокон, а подразники-сигнали. Вони, по-
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перше, є носіями відомостей про об’єкт, «знаряд-
дям розрізнення зовнішніх умов», «знаряддям
орієнтації», а по-друге — здатні забезпечувати ді-
яльність виконавчих органів тіла (м’язів). М’язи
мають чутливість і передають в мозок сигнали
про доступні ефекти, що дозволяє в разі необхід-
ності автоматично коректувати поведінку. Та-
ким чином, І. М. Сєченов трактував рефлекс не
як механічну відповідь нервового центру на зов-
нішній подразник, а як «узгодження руху з від-
чуттям». Передбачаючи поняття про зворотний
зв’язок як регулятор поведінки, засновник росій-
ської наукової психології ввів принцип саморегу-
ляції нервово-психічної діяльності.
Продовжуючи і розвиваючи свої психологіч-

ні спостереження і розробки, в одеський період
життя І. М. Сєченов створив неперевершений
трактат «Кому и как разрабатывать психологию»,
що послужив наріжним каменем подальшого
розвитку об’єктивного вивчення вищої нервової
діяльності та заклав фундамент фізіологічної
психології, яка втілилася в дослідженнях Івана
Петровича Павлова і його численних послідов-
ників. На підставі цієї роботи учень І. М. Сєчено-
ва Б. Ф. Вериго спільно з видатним психологом
М. М. Ланге поглибили і розробили цілий на-
прям у фізіології та психофізіології [4].
Таким чином, є підстави говорити про те, що

І. М. Сєченов, давши фізіологічне трактування
основним психологічним процесам, заклав осно-
ви матеріалістичної психофізіології. З діяльнос-
ті головного мозку народжується весь внутріш-
ній світ людини, її поведінка залежить від зов-
нішніх подразників. На відміну від К. Д. Кавеліна,
який вважав поведінку причинно незумовленою,
І. М. Сєченов стверджував, що поведінка рефлек-
торна за своїм механізмом і є актом взаємодії
організму з середовищем, чим можна пояснити
всі особливості психічних явищ. Він вважав, що
експериментальне вивчення психічно регульо-
ваної поведінки є головним завданням наукової
психології.
Виходячи з того, що психічна діяльність по-

дібно до рефлексу відбувається об’єктивно, І. М.
Сєченов розробляв питання про об’єктивні мето-
ди психології. Він показав неспроможність по-
няття про внутрішній досвід або, за термінологі-
єю К. Д. Кавеліна, «умогляду», «психічного зо-
ру», за допомогою якого психічна суть є безпо-
середньо пізнаваною. Великий вчений-матеріа-
ліст відкинув метод «психічного зору», тобто,
інтроспекції як ненауковий. За його допомогою
можна безпосередньо спостерігати не психічні
процеси, а їхні результати. Вивчення психічної

діяльності, як і будь-яких інших об’єктів дійс-
ності, можливе тільки опосередкованим шляхом,
через об’єктивний зовнішній досвід.
І. М. Сєченов довів, що рефлекторний поча-

ток — основа всіх свідомих і несвідомих дій. Зго-
дом І. П. Павлов у вченні про умовні рефлекси
повністю підтвердив правильність думки Сєче-
нова. Так були остаточно роз’яснені закони ро-
боти великих півкуль головного мозку і розвія-
ний міф про існування душі. Праці наукових по-
слідовників І. М. Сєченова — В. М. Бехтерева і
І. П. Павлова зміцніли в психофізіології детер-
міністський підхід до механізмів поведінки і сти-
мулювали розробку об’єктивних методів дослі-
дження.
У цьому аспекті провідною думкою І. М. Сє-

ченова стало підкреслення наявності співдружно-
сті (узгодженості) рухової активності людини з
відчуттям, він правомірно вважав, що пізнаваль-
ні процеси є регуляторами психомоторних ак-
тів суб’єктів діяльності. Органи чуття (аналіза-
тори — за І. П. Павловим) Сєченов розглядав як
регулятори рухових дій, і це його принципове по-
ложення виявилося тим новим фундаментальним
концептом, згідно з яким відбулися у подальшо-
му дослідження відчуттів, сприйняття, пізнаваль-
них процесів і мислення. Розумність думки, писав
він, починається тільки з того моменту, коли во-
на стає керівником певних дій. Слід наголосити,
що І. М. Сєченов здолав розрив між когнітивною
і дієвою сторонами психіки, що не втрачає сво-
го фундаментального значення для сучасної пси-
хології та психофізіології. Сутність концепції
І. М. Сєченова полягала в розумінні того, що вся
психічна діяльність людини є аналітико-синтетич-
ною, бо розвиток чуттєвого пізнання відбуваєть-
ся шляхом аналізу і синтезу, що надало йому
можливість здолати відрив мислення людини від
чуттєвого пізнання реального світу.
І. М. Сєченов вважав, що синтез відбувається

за механізмом асоціацій, а в поняття «асоціація»
ним було вперше внесено принцип рефлекторної
теорії. На думку вченого, асоціюються цілісні
рефлекси, сама ж асоціація є послідовним ланцю-
гом рефлексів, в якому кінець кожного поперед-
нього зливається з початком наступного в часі.
При цьому м’язові відчуття виконують своєрід-
ну роль з’єднувальної ланки між певними відчут-
тями індивіда, що асоціюються одне з одним.
Отже, завдяки Сєченову питання про мимовіль-
ні рухи було перенесено в площину дослідження
розвитку психомоторної активності людини, ста-
ло зрозумілим, що свідомі, і несвідомі рухові ак-
ти за своїми механізмами є рефлекторними.
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Також І. М. Сєченов вперше довів, що будь-
які рухові дії стають мимовільними, якщо вони
заучуються, і що більшою мірою це відбувається,
то легше вони підкоряються волі суб’єкта, який
виконує рухи, і навпаки. Дуже важлива пріоритет-
ність думки вченого щодо іншої ознаки мимо-
вільних рухів, а саме значення вольового зусил-
ля особистості: вольовому контролю можуть під-
корятися тільки ті рухові дії, які супроводжують-
ся свідомими відчуттями індивіда (кінестетичні,
зорові, слухові). У наукових працях останніх ро-
ків свого життя Іван Михайлович приділив ува-
гу детальній розробці психофізіологічних пи-
тань, які були пов’язані з формуванням складних
рухових актів, необхідних для трудової діяльно-
сті людини.
Слід наголосити, що нове розуміння предме-

та психологічних досліджень було пов’язане у
І. М. Сєченова з новою для його часу методоло-
гією: по-перше, він категорично відкинув можли-
вість відбудовувати наукову психологію умогляд-
ним методом, виходячи з аналізу душі та її влас-
тивостей; по-друге, ним вперше була висунута
умова розробляти психологію такими об’єктив-
ними методами, які використовуються природ-
ничими науками.
Враховуючи вищезазначене, можна дійти пра-

вомірного висновку, що саме І. М. Сєченову на-
лежить пріоритет в становленні системної психо-
фізіології, яка вивчає особливості психічної ді-
яльності людини тільки на підставі використан-
ня об’єктивних методів оцінки психофункціо-
нального стану людини.
Актуальність сєченівських концептів необхід-

ності об’єктивної доказової бази як особистісної
методології наукового пізнання в інтегративній
антропології та психології зберігається і сьогод-
ні. При цьому І. М. Сєченов не заперечував і мо-
жливості самоспостереження (воно використову-
ється в усіх психологічних опитувальниках різно-
го напряму), але вважав, що побудова наукової
психології має відбуватися на підставі аналізу
об’єктивних параметрів оцінки відчуттів, сприй-
няття, мислення.
Необхідно відмітити, що І. М. Сєченовим впе-

рше висунута ідея психофізичного розвитку як
основного фундаменту побудови наукової психо-
логії, що було вагомим внеском у розробку віко-
вої та дитячої психології. Більше того, він пока-
зав, що вивчення онтогенетичних етапів розвит-
ку психіки дитини є тим шляхом, який забезпечує
розробку питань загальної, системної та диферен-
ціальної психології. У сучасній вітчизняній пси-
хофізіологічній науці онтогенезу вищих психіч-

них функцій дитини та дорослих приділяється
належна увага [5; 6; 9].
У своїх працях І. М. Сєченов неодноразово

наголошував, що без з’ясування закономірностей
роботи психофункціональних систем мозку об-
межується можливість пізнання проблем орга-
нізації психічної діяльності людини. Відкриття
таких закономірностей відбулося вже у ХХ ст.,
провідна роль у цьому належить геніальному по-
слідовнику І. М. Сєченова — нейрофізіологу
І. П. Павлову, який своїми експериментальними
роботами довів правомірність фундаментальних
положень свого Вчителя. Вражає те, що сєченів-
ське поняття «рефлексов с психологическим осло-
жнением» можна порівняти з поняттям умовно-
го рефлексу, сєченівське поняття «чуттєвих сиг-
налів» — з павловським поняттям аналізаторів,
сєченівське розуміння ролі аналізу і синтезу в
розвитку психіки — з відкритими І. П. Павловим
механізмами аналітико-синтетичної діяльності
кори головного мозку та значенням аферентно-
го й еферентного синтезу в функціональній сис-
темі поведінки людини за П. К. Анохіним.
Таким чином, слід зробити висновок, що у

своїх наукових працях І. М. Сєченов показав, як
організація психічної діяльності людини відбудо-
вується під впливом чинників на органи чуття і
є віддзеркаленням об’єктивної реальності навко-
лишнього світу. Своїми пріоритетними робота-
ми видатний вчений переконливо довів правомір-
ність детерміністського підходу до організації
всіх форм психічної діяльності людини, що забез-
печило створення та подальший розвиток зага-
льної та когнітивної психології, системної та ди-
ференціальної психофізіології, а також психофі-
зіології індивідуальності.
Ключові слова: фізіологія, І. М. Сеченов, реф-

лекторна концепція, психофізіологія, психічна
діяльність, психофізіологія індивідуальності.
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