
ковського потребує спеціального ретельного дослідження. Проте свої 
творчі задуми він сам відкрито декларує у передмові до збірки «Смо-
лоскипи». З цього видно, що в цей час він вже був соціально зрілою 
особистістю, мав сформовану чітку активну громадську позицію[1]. 

Вище наведене дає підстави зробити такі висновки: як слідує з цього 
короткого і неповного викладу, у доросле життя Ярослав Цурковський 
вступив повністю сформованою, зрілою особистістю, створеною тією не-
спокійною епохою і здатною відповісти на її виклики, що знайшло своє 
вираження в його активній громадянській позиції, науковій, літературній і 
видавничій діяльності. Феномен його особистості став можливим завдяки 
наявним соціальним умовам, однак був сформований, передусім, власною 
активністю, яка стала його відповіддю на виклики тогочасної епохи. 
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На сьогоднішній день при вирішенні складних завдань, які стоять 
перед суспільством, назріла гостра необхідність втілення і розвитку 
гуманістично орієнтованого підходу, основну цінність якого складає 
людина. Такий підхід може бути забезпечений широким використан-
ням досягнень багатьох природничих і гуманітарних дисциплін, які 
спрямовані на розвиток особистості. Значна роль у цьому процесі від-
водиться психологічним наукам, таким як психологія праці, інженерна 
психологія та психологія спорту. 

Психологія спорту, хоча і вважається молодою галуззю психології і по-
силено розвивається в останній час, має досить значні досягнення в розроб-
ках вітчизняних учених-психологів. До фахівців, які займалися проблемами 
дослідження психіки спортсмена, особливостей протікання його психічних 
функцій в екстремальних умовах та формування актуальних станів, нале-
жить і Ярослав Іванович Цурковський, автор теорії психічної контрольнос-
ті й оригінальних методик дослідження контрольних процесів. 
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Завдання дослідження - розкрити психологічну сутність теорії контро-
льності та показати її вплив на розвиток сучасної вітчизняної психології. 

Розробка питань психологічної контрольності та запропонований ін-
тегральний метод дослідження є вагомим внеском також у загальну 
психологію, оскільки дає можливість глибокого вивчення психічних 
процесів, що дозволяє розробити методи корекції їх деструктів. 

Розроблена ним інтегральна методика психодіагностичного обсте-
ження людей різних професій, зокрема їх здатності до контролю, що 
набула широкого поширення, може бути використана і в сучасних 
умовах, оскільки дозволяє вивчити особистість в усіх її проявах. 

На сьогоднішній день назріла гостра необхідність дослідження стру-
ктури особистості фахівців різних професій, студентської молоді, юна-
цтва і людей зрілого віку. 

Особливо актуальним є вивчення «Я-концепції» особистості, її само-
оцінки та основних її компонентів, зокрема емоційного, оскільки емоцій-
на сфера індивіда в сучасних несприятливих умовах зазнає найсильніших 
деструктивних змін. У зв'язку з цим теорія психічної контрольності, роз-
роблена Я. І. Цурковським, та оригінальна методика дослідження конт-
рольних процесів можуть бути закладені в основу вивчення і корекції 
емоційної сфери особистості. Розроблені ним лаборагічна система діаг-
ностики психічної контрольності за допомогою контролографа - приладу 
діагностики глибинних психічних характеристик, зокрема емоційної 
сфери є актуальною і на сьогоднішній день, оскільки сприяє вирішенню 
питань психокорекції та психорегуляції актуальних станів, які мають ви-
рішальне значення при професійному відборі та становленні кадрів. 

Ярослав Цурковський народився 1 січня 1905 р. у м. Тернополі в ін-
телігентній родині. Батько був судовим радником, мати - вчителькою. 
З 1913 р. сім'я Цурковських мешкала у Львові, де Ярослав навчався у 
початковій школі. Згодом продовжив навчання у Державній українсь-
кій академічній гімназії у м.Львові, куди вступив у 1917 р. Вчився 
Ярослав лише на відмінно і навіть давав уроки іншим учням, чим заро-
бляв собі на життя. З 1920 р. Я. Цурковський керує новим пластовим 
полком ім. Князя Лева, створеним при філії гімназії, в якому намагався 
розширити сферу впливу пластових ідей і розгорнути рух серед сільсь-
кої молоді, залучити до нього не лише пластових діячів, але й комбата-
нтів УГА, старшин і підстаршин Січового стрілецтва. 

У 1922 р. Ярослава виключили з 7 класу гімназії за створення неле-
гальної організації - Гвардії ім. І. Франка, яку згодом заборонили. Не-
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легкими були шляхи до знань обдарованого юнака. Проте невдовзі він 
екстерном здав екзамен за випускний клас і отримав атестат зрілості. 

У 1923 р. Ярослав Цурковський поступив на філософський факуль-
тет українського таємного університету у Львові, де спеціалізується 
переважно в галузі психології. У 1925 р. через репресії польської влади 
університет припинив своє існування, і Ярославу не судилося заверши-
ти навчання. Проте у студентські роки він активно займався літератур-
ною діяльністю. У світ вийшли збірки поезій молодого поета: «Прозо-
лоть світанку» (1925 р.), «Вогні» (1926 р.), «Смолоскипи» (1926 р.), 
«Моменти й вічність» (1927 р.). Він знаходиться у центрі подій націо-
нального і громадського життя 20-х років: є членом Товариства науко-
вих викладів ім. П. Могили; є членом НТШ; головою керівного органу 
студентських профспілок; редактором видань «Наука і Письменство» і 
«Літературні Вісти». Також у цей період очолює молодіжний гурток 
«Інтелектуальний бльок всеукраїнської генерації», який працював над 
розробкою нового способу пізнання і мислення. 

У 1928 р. Я. Цурковський після видання поеми «Збентежений літак», 
яку заборонила цензура, змушений був виїхати зі Львова, інакше йому 
загрожувало ув'язнення. 

Довелося шукати долі у Кракові, Празі, Відні, Берліні та зупинитися 
у Катовіцах. Тут Ярослав працював у інституті профконсультації під 
керівництвом відомого психолога Б. Бігеляйзена. У 1929 р. він винай-
шов і виготовив пристрій для психологічного обстеження контролерів. 
Пристрій призначався для дослідження здатності до контролю і нази-
вався «контролограф». У той же час Я. Цурковський продовжував на-
вчатися в Українському вільному університеті (УВУ) у Празі та неза-
баром отримав диплом про вищу освіту. 

У вересні 1931 р. на VII Міжнародному психотехнічному з'їзді в Моск-
ві Я. Цурковський представив уже вдосконалену методику дослідження як 
суто інтегральну, призначену для психодіагностичного обстеження людей 
різних професій. Методика, запропонована Я. І. Цурковським, набула ши-
рокого поширення, що призвело до створення в Катовіцах Інституту пси-
хотехнічних досліджень (1932 р.). У ньому він займав посади директора і 
керівника відділення психотехнічної діагностики (до 1939 р.). 

У 1937 р. в УВУ Я. Цурковський за результатами досліджень пред-
ставив докторську дисертацію за темою «Питання визначення психоте-
хніки з інтегральної точки зору». Його заслугою є використання в пси-
хологічних дослідженнях інтегрального методу, що дозволяє вивчити 
особистість у всіх її вимірах. Автор виділив основні якості контроль-
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ності людини, такі як адекватність, конкретність, виразність, широта 
охоплення, своєчасна оперативність, активність, тривалість концентра-
ції, осциляція між різними об'єктами. 

У серпні 1939 р. Цурковський приїхав відвідати родину у Львові та за-
лишився тут назавжди - німецькі війська напали на Польщу. Ярослав зно-
ву повернувся до літератури - працював секретарем оргкомітету Львівсь-
ких письменників, а у 1940 р. вступає до Спілки письменників України, 
став відповідальним секретарем журналу «Література і мистецтво». 

У липні 1941 р. за наказом народної освіти Я. Цурковський організу-
вав Інститут психотехнічних досліджень у м. Львові. У 1944 р. інститут 
припинив своє існування - його приміщення зайняв штаб німецької 
армії. Після війни Я. Цурковський потрапив у радянські концтабори, де 
провів півтора року. Довго не міг знайти роботу. 

У вересні 1949 р. Я Цурковський влаштувався викладачем психоло-
гії до Львівського інституту фізичної культури. Його довоєнна дисер-
тація не визнавалася, тому він перезахистив її вже як кандидатську. 
Пропрацював він в інституті 10 років. 

У 1959 р. Ярослав Цурковський вирішив створити психологічну 
службу на виробництві та вже у 1961 р. на Львівському заводі автона-
вантажувачів організував і очолив першу в СРСР експериментальну 
лабораторію психофізіології праці. Лабораторія отримала визнання се-
ред науковців і виробничників. У 1966 р. експозиція здобутків лабора-
торії демонструвалася на ВДНГ у Москві. 

У 60-ті роки за підтримки провідних радянських вчених налагоджено 
серійне виробництво контролографа. Ці прилади використовувались у 
Центрі підготовки космонавтів, у авіації, науково-дослідних інститутах, 
промисловості, освіті, на авто-, залізничному та морському транспорті. 

У жовтні 1969 р. Я. І. Цурковський створив Львівське зональне відділен-
ня Товариства психологів України і багато років очолював його. З початку 
70-х керував і викладав на курсах «Наукових основ управління та культури 
виробництва» при Львівському будинку науки і техніки. У 80-х роках за 
ініціативи Я. Цурковського відкрита лабораторія професійної консультації 
для учнів середніх шкіл при Міжшкільному навчально-виробничому ком-
бінаті, куди він передав найновішу модель контролографа. 

Контролограф діагностував глибинні психічні характеристики осо-
би, водночас не був складним для оволодіння психологом-початківцем. 
Дякуючи цим розробкам, у номенклатуру підприємств були введені 
професії психолога, фізіолога і гігієніста. 
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Дослідником було вперше здійснено цілісний метод психодіагности-
ки чуттєвої та логічної контрольності особистості спортсмена. Таким 
чином був встановлений інтегруючий механізм саморегуляції людсь-
кого організму на фізіологічному і психологічному рівні та значення 
психічної готовності у перцептивних процесах. 

Автором була зроблена спроба охарактеризувати виділені І. П. Пав-
ловим типи темпераментів не лише на основі сили, врівноваженості та 
рухливості нервових процесів, але і відповідної міри контрольності. 
Були відкриті нові у психології явища, такі як: гальмування, коливання 
та психічна квапливість, встановлена відмінність у контрольності та 
процесах уваги, охарактеризовані психологічні бар'єри на шляху керу-
вання якості діяльності. 

У 90-ті роки після проголошення незалежності, вже у досить поваж-
ному віці Я. І. Цурковський був обраний почесним президентом відро-
дженого Товариства наукових викладів ім. Петра Могили. 

Помер Я. І. Цурковський у віці 90 років у квітні 1995 р. До кінця 
життя він займався розробкою теорії психічної контрольності та вдос-
коналенням контролографічного методу дослідження - ним створено 
43 моделі контролографа. 

Виходячи з теорії контрольності, нами була розроблена методика 
психотренінгу як засіб корекції психічного здоров'я студентської мо-
лоді. У пошуках нових технологій вишівської освіти ми орієнтувалися 
на самоцінність особистості студента, його фізичний і психічний роз-
виток. Дослідження проводилося серед студентів другого курсу факу-
льтетів фізичного виховання та спорту Львівського державного універ-
ситету фізичної культури. Було доведено, що соціальна дезадаптація 
студентської молоді та зниження ефективності навчального процесу 
значною мірою пояснюється дисгармонійністю характеру, наявністю 
акцентуацій, що ускладнює взаємодію з іншими людьми та сприйняття 
навчального матеріалу. За результатами аналізу нами було виділено 
серед студентів університету фізичної культури дев'ять акцентуйова-
них типів характеру: екзальтований (47%), гіпертимний (47%), цикло-
тимний (40%), збудливий (37%), емотивний (25%), педантичний (25%), 
демонстративний (25%), неврівноважений (11%), дестимний (15%), 
тривожний (5%). За вибіркою в цілому лише 5% обстежуваних не ма-
ють акцентуацій, тобто риси їх характеру найбільш сприятливі для по-
будови комунікативного процесу. 

З метою корекції акцентуйованих рис характеру нами проводились 
психологічне консультування та психотренінги, в основу яких була по-
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кладена теорія психічної контрольності, розроблена Я. Бурковським. У 
своїй психологічній практиці ми використовували групову психокоре-
кцію, у зв'язку з чим інтерпретація психолога завжди сприймалася у 
контексті вражень інших членів групи. Основними методами групової 
корекції в нашому дослідженні виступили: групова дискусія, психома-
люнок, програвання рольових ситуацій, психодрама. Як показав аналі . 
у результаті психокорекційної роботи покращувалася соціальна компе 
тенція учасників тренінгу, розвивалися сенситивні й інтелектуальні за-
датки і здібності, необхідні для сприймання навчальної інформації, 
розвивалися комунікативні властивості особистості, навички спілку-
вання й уміння управляти комунікативними процесами. На основі 
знань, отриманих в ході психотренінгу, студенти вчилися бачити де-
структивні тенденції своєї поведінки та формувати різні системи пси-
хологічного захисту. 

Я. І. Цурковський був людиною з високою інтелектуальною активні-
стю, невичерпною працездатністю і непохитним оптимізмом. Тому бу-
демо, наслідуючи видатних попередників, спираючись на їхню спад-
щину, і надалі наполегливо працювати заради розвитку науки та її по-
трібних суспільству застосувань заради рідної України. 
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Юрій Вінтюк& 

К О Н Т Р О Л Ь Н І ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ 
ГА ЇХНЄ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ 

Не лише майбутні фахівці у галузі психології, хто сьогодні опановує да-
ну науку, часто не можуть зрозуміти й оцінити ті наукові теорії, які з різних 
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