
ОСОБИСТІСТЬ ТА МІЖОСОБСТІСНА 

ВЗАЄМОДІЯ (1) 



 Психологія особистості. 

 У психології поняття особистість є однією з 

основних базових категорій. Але на питання про 

те, що таке особистість немає однозначної 

відповіді в психології. 

 Спочатку слово «особистість» (персона) в 

римському театрі означало маску актора, яка 

була закріплена за певним типом дійових осіб. 

Пізніше це слово стало означати самого актора і 

його роль. 

 



 Отже, особистість в своєму первинному значенні - це 

певна соціальна роль людини. 

 Сьогодні особистість в психології визначають як 

сукупність соціальних, придбаних якостей людини. Ці 

якості людина набуває спілкуючись з іншими людьми. 

У поняття особистість включають найбільш стійкі 

властивості особистості, значимі при визначенні рис 

поведінки і вчинків людини. 

 Особистість - це людина, що займає певне місце в 

суспільстві, виконує певну суспільно-корисну 

діяльність і відрізняється від інших людей своїми, 

властивими тільки йому, індивідуально і соціально-

психологічними характеристиками. 



 Психологія особистості оформилася як наука 

недавно, хоча дослідження в цій області 

ведуться вже давно. В історії дослідження 

особистості виділяють ряд етапів: 

 1. Філософсько-літературний (V ст. до н.е. - 

поч. 19 ст.). Сократ, Аристотель, Спіноза, 

Локк, Юм та ін. Основними проблемами 

вивчення в це період з'явилися питання про 

моральну і соціальну природу людини, про 

його вчинки і поведінку. 



 2. Клінічний (поч. 19- 20 ст.) Фрейд, Адлер, Юнг 

та ін. В поч.19 ст. поряд з філософами і 

письменниками проблемами психології 

особистості зацікавилися лікарі-психіатри. Вони 

стали вести спостереження за особистістю 

хворого людини, вивчати історію його життя з 

тим, щоб краще зрозуміти його поведінку. 

 На основі таких спостережень були зроблені не 

тільки висновки про лікування і діагностики 

душевних хвороб, а й загальнонаукові висновки 

про природу людської особистості. 



 3. Експериментальний (поч. 20 ст.) 

А.Ф.Лазурский, Г.Айзенк, Р.Кеттел, Г. Олпорт. 

 В н. 20 в. в психологію особистості проник 

експериментальний метод. З цього часу 

психологія перетворилася з науки описової в 

науку вимірювальну і пояснювальну. 

Психологічні дані піддавалися математико-

статистичної обробки з метою точної перевірки 

гіпотез і отримання достовірних фактів. 



 Експериментальні дослідження особистості в нашій країні були 

розпочаті А.Ф.Лазурский, а за кордоном - Г.Айзенк і Р.Кеттелом. 

 А.Ф.Лазурский була розроблена техніка ведення спостережень 

особистості і процедура проведення природного експерименту. 

 Г.Айзенк розробив методи і процедури математичної обробки 

даних спостережень. 

 Г.Оллпорт заклав основи «теорії рис», а Р.Кеттел, скориставшись 

методом Г.Айзенка надав дослідженням особистості 

експериментальний характер .. 

 Він ввів метод факторного аналізу в дослідження особистості, 

виділив і описав ряд чинників особистості і заклав основи 

сучасної тестології. 



 Структура особистості. 

 А. Г. Ковальов виділяє в структурі особистості 

такі підструктури: 

 • темперамент (структуру природних 

властивостей); 

 • спрямованість (систему потреб, інтересів та 

ідеалів); 

 • здатності (систему інтелектуальних, 

вольових і емоційних властивостей). 



 В. Н. Мясищев єдність особистості характеризує 

спрямованістю, рівнем розвитку, структурою 

особистості і динамікою нервово-психічної 

реактивності (темпераментом). 

 Структура особистості - це більш приватна 

характеристика особистості, що включає в себе 

мотивацію, відносини і тенденції особистості. 



 К. К. Платонов виділяє в структурі 

особистості такі рівні: 

 • соціально обумовлені особливості 

(спрямованість, моральні якості); 

 • біологічно обумовлені особливості 

(темперамент, задатки, інстинкти, найпростіші 

потреби); 

 • досвід (обсяг і якість наявних знань, навичок, 

умінь і звичок); 

 • індивідуальні особливості різних психічних 

процесів. 



 Б. Г. Ананьєв вважає, що в структуру 

особистості входять такі властивості: 

 • певний комплекс корелюється властивостей 

індивіда (віково- статевих, нейродинамічних, 

конституційно-біохімічних); 

 • динаміка психофізіологічних функцій і 

структура органічних потреб, також відносяться 

до індивідуальна властивостями. 



 Вища інтеграція індивідуальна властивостей 

представлена в темпераменті і задатки; 

 • статус і соціальні функції-ролі; 

 • мотивація поведінки і ціннісні орієнтації; 

 • структура і динаміка відносин. 



 Інтеграція особистісних властивостей представлена в 

характері людини і його схильностях. Структура 

особистості, по Ананьєву, формується в процесі 

індивідуально-психологічного розвитку, що виступає в 

трьох площинах: 

 1) онтогенетична еволюція психофізіологічних функцій; 

 2) становлення діяльності і історія розвитку людини як 

суб'єкта праці, пізнання і спілкування; 

 3) життєвий шлях людини (історія особистості). 



 Б. Г. Ананьєв вважає, що структура особистості 

будується за двома принципами одночасно: 

 1) субординаційні, або ієрархічним, при якому більш 

складні і більш загальні соціальні властивості 

особистості підпорядковують собі більш елементарні 

і приватні соціальні та психофізіологічні властивості; 

 2) координаційному, при якому взаємодія 

здійснюється на паритетних засадах, що допускають 

ряд ступенів свободи для корелюється властивостей, 

тобто відносну автономію кожного з них. 



 З позицій А. Н. Леонтьєва, особистість і її 

структура визначається і характеризується 

ієрархічним ставленням діяльностей. За 

змістом діяльностей слід співвідношення 

мотивів. Головне тут - співвідношення 

змістотворних мотивів і мотивів-стимулів. 

 Уявлення про особистість і її структурі в 

біхевіоризмі, гештальт психології, 

психоаналізі, в гуманістичної, когнітивної 

психології і т.п. даються в курсі "Теорії 

особистості". 



 За етіопатогенетичними ознаками 

галюцинації поділяють на: 

 · Афектогенні - виникають, як правило, 

незабаром після сильного душевного 

струсу та відображають зміст 

психотравми. Прогностично сприятливі. 

 · Домінантні - схожі з афектогенними, 

з'являються по мірі поступового 

підсилення психотравмуючої ситуації, 

коли зумовлені нею негативні емоції та 

думки стають домінантними. 



 Психічні властивості особистості. 

 Людина не народжується з готовими 

здібностями, інтересами, характером тощо Ці 

властивості формуються за життя людини, але на 

певній природній основі. 

 Спадкова основа людського організму (генотип) 

визначає його анатомо-фізіологічні особливості, 

основні якості нервової системи, динаміку 

нервових процесів. 



 У біологічної організації людини, в її природі 

закладені можливості майбутнього його 

психічного розвитку. Але людська істота стає 

людиною тільки завдяки соціальній спадковості - 

завдяки освоєнню досвіду попередніх поколінь, 

закріпленого в знаннях, традиціях, предметах 

матеріальної та духовної культури, в системі 

суспільних відносин. 



 Природні боку людини не слід протиставляти 

його соціальної його сутності. Сама природа 

людини є продуктом не тільки біологічної 

еволюції, а й продуктом історії. Біологічне в 

людині не можна розуміти як наявність у ньому 

якийсь "тваринної" сторони. Всі природні 

біологічні задатки людини є людськими, а не 

тваринами задатками. 

 Але становлення людини як особистості 

відбувається тільки в конкретних суспільних 

умовах. Вимоги суспільства визначають і моделі 

поведінки людей, і критерії оцінки їх поведінки. 



 Те, що на перший погляд видається природними 

якостями людини (наприклад, риси його 

характеру), в дійсності є закріпленням в 

особистості суспільних вимог до її поведінки. 



 Рушійною силою розвитку особистості є внутрішні протиріччя 

між постійно зростаючими суспільно обумовленими потребами і 

можливостями їх задоволення. Розвиток особистості - це 

постійне розширення її можливостей і формування нових потреб. 

Рівень розвитку особистості визначається характерними для неї 

відносинами. Низькі рівні розвитку особистості 

характеризуються тим, що її відносини обумовлені в основному 

утилітарними, меркантильними інтересами. Найбільш високий 

рівень розвитку особистості характеризується переважанням 

суспільно значущих відносин. Регулюючи свою життєдіяльність 

в суспільстві, кожен індивід вирішує складні життєві завдання. 

Особистість проявляється в тому, як вона вирішує ці завдання. 

Одні і ті ж труднощі, колізії долаються різними людьми різними 

способами (аж до злочинних). 



 Зрозуміти особистість - це значить зрозуміти, які 

життєві завдання і як саме вона, якими вихідними 

принципами вирішення цих завдань вона озброєна. 

 Відрізняються особистості соціалізовані - адаптовані до 

умов свого соціального буття, десоціалізовані - 

девіантні, що відхиляються від основних соціальних 

вимог (крайні форми цього відхилення - маргінальність) 

і психічно аномальні особистості (психопати, 

невротики, особи із затримками психічного розвитку та 

з особистісними акцентуацією - "слабкими місцями "в 

психічної саморегуляції). 



 Можна виділити ряд особливостей соціалізованої 

особистості, що знаходиться в межах психічної норми. 

 Поряд із соціальною пристосованістю розвинена 

особистість має особистісної автономією, 

утвердженням своєї індивідуальності. У критичних 

ситуаціях така особистість зберігає свою життєву 

стратегію, залишається прихильною своїм позиціям і 

ціннісним орієнтаціям (цілісність особистості). 

Можливі психічні зриви в екстремальних ситуаціях 

вона попереджає системою засобів психологічного 

захисту (раціоналізацією, витісненням, переоцінкою 

цінностей та ін.). 



 Особистість в нормі знаходиться в стані свого 

сталого розвитку, самовдосконалення та 

самореалізації, постійно відкриваючи для себе 

нові горизонти на своєму людському шляху, 

відчуває "радість завтрашнього дня", вишукує 

можливості актуалізації своїх здібностей. У 

важких умовах - толерантна, здатна до 

адекватних дій. 

 Психічно урівноважений індивід встановлює 

доброзичливі відносини з іншими людьми, 

проявляє чуйність до їхніх потреб і інтересам. 



 У побудові своїх життєвих планів стабільна особистість 

виходить із реальних можливостей, уникає завищених 

домагань. Розвинена особистість має високорозвиненим 

почуттям справедливості, совісті і честі. Вона рішуча і 

наполеглива в досягненні об'єктивно значущих цілей, 

але не ригидна - здатна до корекції своєї поведінки. На 

складні вимоги життя вона здатна реагувати тактичної 

лабільністю без психічних надлому. Джерелом своїх 

успіхів і невдач вона вважає себе, а не зовнішні 

обставини. У складних умовах життя вона здатна взяти 

відповідальність на себе і піти на виправданий ризик. 

Поряд з емоційною стійкістю, вона постійно зберігає 

емоційну реактивність, високу чутливість до 

прекрасного і піднесеного. 



 Маючи розвиненим почуттям самоповаги, вона здатна 

подивитися на себе з боку, не позбавлена почуття гумору і 

філософського скепсису. 

 Свідомість своєї окремішності дозволяє індивіду бути вільним 

від довільних минущих соціальних умов, диктату влади, не 

втрачати самовладання в умовах соціальної дестабілізації і 

тоталітарних репресій. Ядро особистості пов'язано з її вищим 

психічним якістю - духовністю. Духовність - вищий прояв 

сутності людини, його внутрішня відданість людському, 

морального обов'язку, підпорядкованість людини вищому 

змістом його буття. Духовність особистості - її надсвідомість, 

невгасима потреба стійкого відкидання всього низького, 

безмежна відданість піднесеним ідеалам. 



 Автономність особистості - це її 

відособленість від недостойних спонукань, 

сьогохвилинної престижності і 

псевдосоціальної активності. 

 Властивості особистості - темперамент, 

характер. 



 Темперамент 

 Діяльність і повсякденну поведінку людини 

залежить від соціальних умов, в яких 

формувалася особистість, і від особливостей 

природного організації людини. 

 Темперамент - сукупність типологічних 

особливостей людини, що виявляється в 

динаміці його психічних процесів: в швидкості 

про силу його реакцій, в емоційному тонусі його 

життєдіяльності. 



 Темперамент - це прояв в психіці людини 

вродженого типу нервової діяльності. 

 Встановлено три основні властивості нервових 

процесів - сила, врівноваженість і рухливість. 

Різні комбінації цих властивостей утворюють 

такі чотири типи вищої нервової діяльності: 

 



 1. Сильний, врівноважений (процес збудження 

збалансований з процесом гальмування), 

рухливий (процеси збудження і гальмування 

легко змінюють один одного). Цьому типу вищої 

нервової діяльності відповідає сангвінічний 

темперамент. 

 2. Сильний, неврівноважений (процес збудження 

переважає над процесом гальмування), 

рухливий. Цьому типу вищої нервової діяльності 

відповідає холеричний темперамент. 

 



 3. Сильний, врівноважений, інертний (процеси 

збудження і гальмування мало рухливі). Цьому 

типу вищої нервової діяльності відповідає 

флегматичний темперамент. 

 4. Слабкий (нервова система не витримує 

великий і тривалої навантаження), 

неврівноважений, інертний. Цьому типу вищої 

нервової діяльності відповідає меланхолійний 

темперамент. 

 



 Назви темпераментів вперше ввів давньогрецький лікар 

Гіппократ (IV ст. До н.е.), який пов'язував види 

темпераментів з переважанням в організмі людини 

різних рідин: крові (сангвіс) - у сангвініка, жовтої жовчі 

(холе) - у холерика, слизу (флегми ) - у флегматика і 

чорної жовчі (мелайна холе) - у меланхоліка. Слово 

"темперамент" походить від латинського "tempero" - 

змішаний в належному співвідношенні. Поруч із 

сукупністю властивостей нервової діяльності, що 

обумовлюють той чи інший темперамент, можна 

виділити наступні психічні особливості, які в різних 

комбінаціях входять до відповідного темперамент. 



 1. Швидкість і інтенсивність психічних процесів, 

психічна активність. 

 2. Переважна підпорядкованість поведінки зовнішнім 

враженням - екстраверсія або переважна його 

підпорядкованість внутрішнього світу людини, її 

почуттів, уявлень - інтроверсія. 

 3. Пристосовність, пластичність, адаптованість до 

зовнішніх умов, що змінюються, рухливість 

стереотипів. (Знижена пристосовуваність, негнучкість - 

ригідність). 

 4. Чутливість, сензитивність, емоційна збудливість і 

сила емоцій, емоційна стійкість. 



 Сангвінічний темперамент. 

 Сангвінік швидко сходиться з людьми, життєрадісний, легко 

переключається з одного виду діяльності на інший, але не 

любить одноманітної роботи. Він легко контролює свої емоції, 

швидко освоюється в новій обстановці, активно вступає в 

контакти з людьми. Його мова гучна, швидка, виразна і 

супроводжується виразними мімікою і жестами. Але цей 

темперамент характеризується деякою подвійністю. Якщо 

подразники швидко міняються, весь час підтримується новизна і 

інтерес вражень, у сангвініка створюється стан активного 

збудження і він проявляє себе як людина діяльна, активна, 

енергійна. Якщо ж впливу тривалі і одноманітні, то вони не 

підтримують стану активності, збудження і сангвінік втрачає 

інтерес до справи, у нього з'являється байдужість, нудьга, 

млявість. 



 У сангвініка швидко виникають почуття радості, 

горя, прихильності і недоброзичливості, але всі 

ці прояви його почуттів нестійкі, не 

відрізняються тривалістю і глибиною. Вони 

швидко виникають і можуть так само швидко 

зникнути або навіть замінитися протилежними. 

Настрій сангвініка швидко міняється, але, як 

правило, переважає гарний настрій. 

 



 Флегматичний темперамент. 

 Людина цього темпераменту повільний, спокійний, 

неквапливий, урівноважений. У діяльності проявляє 

ґрунтовність, продуманість, завзятість. Він, як правило, 

доводить почате до кінця. Всі психічні процеси у 

флегматика протікають як би сповільнено. Почуття 

флегматика зовні виражаються слабо, вони звичайно 

невиразні. Причина цього - врівноваженість і слабка 

рухливість нервових процесів. У відносинах з людьми 

флегматик завжди рівний, спокійний, в міру 

товариський, настрій у нього стійкий.  



 Спокій людини флегматичного темпераменту 

виявляється і відносно нього до подій і явищ життя 

флегматика нелегко вивести з себе і зачепити емоційно. 

У людини флегматичного темпераменту легко виробити 

витримку, холоднокровність, спокій. Але у флегматика 

слід розвивати відсутні йому якості - велику рухливість, 

активність, не допускати, щоб він проявляв байдужість 

до діяльності, млявість, інертність, які дуже легко 

можуть сформуватися в певних умовах. Іноді у людини 

цього темпераменту може розвинутися байдуже 

ставлення до праці, до навколишнього життя, до людей 

і навіть до самого себе. 



 Холеричний темперамент. 

 Люди цього темпераменту швидкі, надмірно рухливі, 

неврівноважені, збудливі, всі психічні процеси протікають у них 

швидко, інтенсивно. 

 Переважна більшість порушення над гальмуванням, властиве 

цьому типу нервової діяльності, яскраво проявляється в 

нестриманості, поривчастої, запальності, дратівливості холерика. 

Звідси і виразна міміка, кваплива мова, різкі жести, нестримані 

руху. Почуття людини холеричного темпераменту сильні, 

зазвичай яскраво проявляються, швидко виникають; настрій іноді 

різко змінюється. Неврівноваженість, властива холерикові, 

яскраво зв'язується і в його діяльності: він зі збільшенням і навіть 

пристрастю береться за справу, показуючи при цьому 

поривчастість і швидкість рухів, працює з підйомом, долаючи 

труднощі.  



 Але у людини з холеричним темпераментом запас 

нервової енергії може швидко виснажитися в процесі 

роботи і тоді може наступити різкий спад діяльності: 

підйом і натхнення зникають, настрій різко падає. У 

спілкуванні з людьми холерик допускає різкість, 

дратівливість, емоційну нестриманість, що часто не дає 

йому можливості об'єктивно оцінювати вчинки людей, і 

на цьому ґрунті він створює конфліктні ситуації в 

колективі. Зайва прямолінійність, запальність, різкість, 

нетерпимість часом роблять важким і неприємним 

перебування в колективі таких людей. 



 Меланхолійний темперамент. 

 У меланхоліків повільно протікають психічні процеси, 

вони ніяк не реагують на сильні подразники; тривала і 

сильна напруга викликає у людей цього темпераменту 

сповільнену діяльність, а потім і припинення її. У 

роботі меланхоліки звичайно пасивні, часто мало 

зацікавлені (адже зацікавленість завжди пов'язана з 

сильною нервовою напругою). Почуття і емоційні стани 

у людей меланхолійного темпераменту виникають 

повільно, але відрізняються глибиною, великою силою і 

тривалістю; меланхоліки легко уразливі, важко 

переносять образи, засмучення, хоча зовні всі ці 

переживання у них виражаються слабо.  



 Представники меланхолійного темпераменту схильні до 

замкнутості і самоти, уникають спілкування з 

малознайомими, новими людьми, часто бентежаться, 

проявляють велику незручність в новій обстановці. Все 

нове, незвичайне викликає у меланхоліків гальмівний 

стан. Але в звичній і спокійній обстановці люди з таким 

темпераментом відчувають себе спокійно і працюють 

дуже продуктивно. У меланхоліків легко розвивати й 

удосконалювати властиву їм глибину і стійкість 

почуттів, підвищену сприйнятливість до зовнішніх 

впливів. 



 Психологи встановили, що слабкість нервової системи не є 

негативною властивістю. Сильна нервова система успішніше 

справляється з одними життєвими завданнями, а слабка - з 

іншими. Слабка нервова система - нервова система високої 

чутливості, і в цьому її відоме перевагу. Знання темпераменту, 

знання особливостей природженою організації нервової системи, 

що впливає на перебіг психічної діяльності людини, необхідно 

вчителю в його навчальної і виховної роботи. Слід пам'ятати, що 

поділ людей на чотири види темпераменту дуже умовно. Існують 

перехідні, змішані, проміжні типи темпераменту; часто в 

темперамент людини з'єднуються риси різних темпераментів. 

 "Чисті" темпераменти зустрічаються щодо рідко. 



 Загальне поняття про характер. 

 У буквальному перекладі з грецького характер 

означає карбування, відбиток. У психології під 

характером розуміють сукупність індивідуально-

своєрідних психічних властивостей, які 

проявляються у особистості в типових умовах і 

виражаються у властивих їй способах діяльності 

в подібних умовах. Характер- це індивідуальне 

сполучення істотних властивостей особистості, 

що виражають відношення людини до дійсності і 

виявляються в його поведінці, в його вчинках. 



 Характер взаємозалежний з іншими сторонами 

особистості, зокрема з темпераментом і здібностями. 

Темперамент на форму прояву характеру, своєрідно 

забарвлює ті чи інші його риси. Так, наполегливість у 

холерика виражається кипучої діяльності, у флегматика 

- у зосередженому обмірковуванні. Холерик трудиться 

енергійно, жагуче, флегматик - методично, не 

поспішаючи. З іншого боку, і сам темперамент 

перебудовується під впливом характеру: людина із 

сильним характером може придушити деякі негативні 

сторони свого темпераменту, контролювати його 

прояву.  



 З характером нерозривно зв'язані і здатності. 

Високий рівень здібностей зв'язаний з такими 

рисами характеру, як колективізм - почуття 

нерозривного зв'язку з колективом, бажання 

працювати для його блага, віра в свої сили і 

можливості, з'єднана з постійною 

незадоволеністю своїми досягненнями, високою 

вимогливістю до себе, умінням критично 

ставитися До своєї справи.  



 Розквіт здібностей зв'язаний з умінням наполегливо 

переборювати труднощі, не падати духом під впливом 

невдач, працювати організовано, виявляти ініціативу. 

Зв'язок характеру і здібностей виражається й у тому, що 

формування таких рис характеру, як працьовитість, 

ініціативність, рішучість, організованість, 

наполегливість, відбувається в тій же діяльності дитини, 

в якої формуються і його здібності. Наприклад, в 

процесі праці як одного з основних видів діяльності 

розвивається, з одного боку, здатність до праці, а з 

іншого боку - працьовитість як риса характеру. 



 Характер 

 Характер - це нерозривне ціле. Але вивчити і зрозуміти 

таке складне ціле, як характер, не можна, чи не 

виділивши в ньому окремих сторін або типових проявів 

(рис характеру). Загальні риси характеру виявляються у 

відносинах особистості до суспільних обов'язків і боргу, 

до людей, до самої себе. Ставлення до суспільних 

обов'язків і боргу насамперед виявляється у відношенні 

особистості до суспільної праці. У зв'язку з цим 

виявляються такі риси характеру, як працьовитість, 

сумлінність, наполегливість, ощадливість, і протилежні 

їм - лінощі, недбалість, пасивність, марнотратство. 



 Ставлення людини до праці впливає на 

формування його інших особистісних якостей. Д. 

І. Писарєв писав: "Характер загартовується 

працею, і хто ніколи не добував собі власною 

працею насущної їжі, той у більшій частині 

залишається назавжди слабкою, млявою і 

безхарактерним людиною". 



 Ставлення до людей наочно виступає в таких рисах 

характеру, як товариськість, ввічливість, 

доброзичливість і т. П. Антиподами цих рис є 

замкнутість, безтактність, недоброзичливість. Як 

стверджував В. Гюго, "у кожної людини три характери: 

той, який йому приписують; той, який він сам собі 

приписує; і, нарешті, той, який є в дійсності". З метою 

з'ясування суті свого характеру людині корисно знати 

думка про себе колективу, в якому він працює і 

проводить значну частину свого життя. І перш за все те, 

наскільки упорядковані в нього відносини з людьми, 

наскільки він потрібний людям, наскільки він 

авторитетний серед них. 



 Відношення до самого себе виявляється в самооцінці своїх дій. 

Твереза самооцінка - це одне з умов удосконалювання 

особистості, що допомагають виробляти такі риси характеру, як 

скромність, принциповість, самодисципліна. Негативними 

рисами характеру є підвищена зарозумілість, зарозумілість і 

хвастощі. Людина, що володіє цими рисами, звичайно 

неуживчива в колективі, мимоволі створює в ньому 

передконфліктні і конфліктні ситуації. Небажана й інша 

крайність у характері людини: недооцінка своїх достоїнств, 

боязкість у висловленні своїх позицій, у відстоюванні своїх 

поглядів. Скромність і самокритичність повинні поєднуватися з 

загостреним почуттям власної гідності, заснованому на 

свідомості дійсної значимості своєї особистості, на наявності 

відомих успіхів у праці на загальну користь. 



 Принциповість - одне з коштовних особистісних 

якостей, що додають характеру діяльну спрямованість. 

Вольові риси характеру. Під волею розуміється 

складний психічний процес, який викликає активність 

людини і будить його діяти направлено. 

 Воля є здатністю людини переборювати перешкоди, 

домагатися поставленої мети. Саме вона виступає в 

таких рисах характеру, як цілеспрямованість, рішучість, 

наполегливість, мужність. Дані риси характеру можуть 

сприяти досягненню як суспільно корисних, так і 

антигромадських цілей. Для цього важливо визначити, 

який мотив вольового поводження людини. 



 "Хоробрий учинок, мотив якого полягає в 

поневоленні іншої людини, у захопленні чужого 

добра, у просуванні по службі, і хоробрий 

вчинок, мотив якого полягає в тому, щоб 

допомогти загальній справі, володіють, звичайно 

зовсім різними психологічними якостями". За 

вольової активності характери підрозділяються 

на сильні і слабкі. 



 Люди сильним характером мають стійкі цілі, 

ініціативні, сміливо приймають рішення і 

реалізують їх, мають велику витримку, мужні і 

сміливі. Людей, у яких ці якості слабко виражені 

або окремі з них відсутні, відносять до категорії 

слабохарактерних. Їм властиво пасивний прояв 

своїх ділових і особистих якостей. Найчастіше 

такі люди, маючи самі гарні наміри, не 

досягають значних результатів у роботі, 

навчанні. Багато з них щиро переживають своє 

невміння самостійно, наполегливо і рішуче 

діяти. 



 Вольові якості можна виховувати у людини. І. П. 

Павлов підкреслював, що людина - це єдина система, 

здатна регулювати сама себе в широких межах, т. Е. 

Може самовдосконалюватися. Слабовільні люди при 

продуманій педагогічній роботі з ними можуть стати 

активно діяльними. При цьому треба брати до уваги 

індивідуальні особливості людини, наприклад його 

темперамент. Так, у холерика легше виробити 

активність і рішучість, ніж у меланхоліка. Сам людина 

повинна з юного віку тренувати свою волю, виробляти 

такі якості, як самовладання, активність, сміливість. 



 Міжособистісні відносини 

 Міжособистісні відносини - суб'єктивно пережиті 

взаємозв'язки між людьми, об'єктивно проявляються в 

характері і способах взаємних впливів, що надаються 

людьми один на одного в процесі спільної діяльності і 

спілкування. Міжособистісні відносини - це система 

установок, орієнтацій, очікувань, стереотипів і інших 

диспозицій, через які люди сприймають і оцінюють 

один одного. Ці диспозиції опосередковуються змістом, 

цілями, цінностями і організацією спільної діяльності і 

виступають основою формування соціально-

психологічного клімату в колективі. 



 Відносини можна класифікувати на стійкі і ситуативні. 

Перший вид відносин близький до такого 

психологічного феномену, як прихильність, яка 

виступає стійким ставленням, що визначаються 

залежністю від чого-небудь або кого-небудь. 

 Слід розрізняти психологічні відносини і суспільні 

відносини. 

 Останні - це такі відносини, які виникають в процесі 

взаємодії індивідів в суспільстві при виробництві і 

розподілі матеріальних благ. Такі відносини можуть 

бути економічними, правовими, ідеологічними, 

політичними, а також національними, класовими, 

конфесійними та ін. 



 Всі види громадських відносин пронизані 

психологічними відносинами, оскільки учасниками 

таких відносин завжди виступають конкретні люди, 

кожен з яких має свої неповторні і унікальними 

індивідуальними психологічними властивостями і 

особливостями. Психологічні відносини людей 

(синонім взаємини) - це суб'єктивні зв'язку, які 

виникають в результаті фактичного їх взаємодії і 

супроводжуються різними внутрішніми проявами у їх 

учасників (переживаннями, симпатіями, антипатіями і 

т.п.). Психологічні відносини - це жива внутрішня 

«людська тканина» будь-яких суспільних відносин. 



 Міжособистісні відносини можна класифікувати 

за глибиною залучення особистості в стосунки 

на: 

 • відносини знайомства, 

 • приятельські стосунки, 

 • товариські відносини, 

 • подружні стосунки, 

 • любовні стосунки. 

 



 Названі види відносин мають інший порядок 

розташування за ступенем вибірковості при виборі 

партнерів для взаємин. 

 Найбільшу вибірковість виявляють відносини дружби, 

шлюбу, любові, найменшу - родинні стосунки і 

відносини знайомства. 

 Крім цього, кожен вид міжособистісних відносин 

характеризується певною дистанцією між партнерами, 

передбачає ту чи іншу міру рольових кліше. При цьому 

має місце наступна закономірність: у міру поглиблення 

відносин скорочується дистанція, збільшується частота 

контактів, усуваються рольові кліше (наприклад, 

дружба в порівнянні зі знайомством). 



 Психологія малих груп. 

 Мала група визначається як група, в якій 

суспільні відносини виступають у формі 

безпосередніх особистих контактів. Нижній 

кількісний межа починається з діади. Верхня 

межа не встановлено. 

 Розглядається також питання про 

співвідношення понять колективу та малої 

групи; причому передбачається, що колектив є 

особливе якісне стан малої групи. 

 



 Є деякі психологічні критерії, за якими малі 

групи відрізняються від великих. 

 Найважливішим завданням для малої групи 

зрозуміти психологію кожного учасника. 

Пізнати суть філософії можна за допомогою 

процесу і інструментів комунікації. 



 Кожній малій групі повинні бути притаманні 

такі відмітні ознаки, як: 

 1) певна кількість членів (два і більше); 

 2) постійно підтримувані контакти; 

 3) прагнення до реалізації спільної мети; 

 4) емоційна прив'язаність до інших членів групи; 

 5) усвідомлення членами групи цілісності свого 

колективу і як наслідок ототожнення себе з ним; 

 6) вироблення загальних для всіх членів групи 

норм поведінки; 

 7) наявність ієрархії в групі; 



 У кожної малої групи як у цілісного організму є 

свої психологічні особливості, які не можна 

отримати, просто об'єднавши окремих людей з 

певними якостями. У кожен окремо взятий 

момент можна простежити загальний настрій 

членів групи, їх поведінку, яке в більшій чи 

меншій мірі відрізняється від дій інших людей. 

 Варто зазначити, що кожна мала група все одно є 

частиною більш великого співтовариства, 

наприклад, релігійного, національного, вікового, 

професійного, а тому між ними простежуються 

деякі спільні риси. 



 Всі малі групи можна певним чином 

класифікувати. Нижче ми наведемо груп, 

найбільш часто зустрічаються на практиці: 

 1) природні - існують в реальному житті, 

успішно взаємодіють з соціумом; 

 2) лабораторні - створені спеціально для 

вивчення відносин між людьми або 

підтвердження будь-яких гіпотез; 

 3) формальні - створені і функціонують за 

заздалегідь продуманим сценарієм, керуються 

своєрідними статутами, директивами і т.п .; 



 4) неформальні - створюються спонтанно, люди в них об'єднані 

виключно за критерієм спільності інтересів, велику роль 

відіграють особисті прихильності всередині колективу; 

 5) дифузні - відрізняються слабкими емоційними зв'язками між 

членами, виникають зазвичай на короткий термін і так само 

швидко розпадаються; 

 6) слаборозвинені - групи, що стоять на початковому етапі 

створення міцних емоційних зв'язків між їх членами; 

 7) добре розвинені (високорозвинені) - відрізняються добре 

налагодженим порозумінням між учасниками, згуртованістю і 

ретельно продуманою організаційною структурою. 



 Малі групи є тими цеглинками, з яких будується 

людське суспільство. Саме в таких умовах кожна 

людина проявляє максимум своїх здібностей, 

відточує навички спілкування та знаходження в 

соціумі. 

 



 Міжгрупові відносини і взаємодії 

 Міжгрупові відносини - сукупність соціально-

психологічних явищ, що характеризують 

суб'єктивне відображення (сприйняття) 

різноманітних зв'язків, що виникають між 

соціальними групами, а також зумовлений ними 

спосіб взаємодії груп. Специфіка міжгрупового 

сприйняття, об'єктом і суб'єктом якого є 

соціальні групи, полягає: 

 



 1) в об'єднанні індивідуальних уявлень в деяке 

ціле, якісно відмінне від складових його 

елементів; 

 2) в тривалому і недостатньо гнучкому 

формуванні міжгрупових уявлень, що володіють 

стійкістю до зовнішніх впливів; 

 3) в схематизації і спрощення можливого 

діапазону сторін сприйняття іншої групи. 

 



 В цілому міжгрупові уявлення відрізняються 

ярко емоційною забарвленістю, різко вираженою 

оціночної спрямованістю, а тому дуже вразливі в 

тому, що стосується їх істинності, точності й 

адекватності. Найбільш типовим ефектом 

міжгрупового порівняння є тенденція до 

завищеної оцінки достоїнств своєї групи, що 

виражається в прагненні всіляко сприяти її 

членам на противагу членам «чужих» груп 

(ефект міжгрупової дискримінації) і нерідко 

супроводжується недооцінкою останніх 

(внутрішньогруповий фаворитизм).  



 Трохи менш поширена зворотна тенденція - 

встановлення позитивно оцінюваних розходжень 

на користь будь-якої іншої групи, якій віддається 

перевага перед власною. У своїх крайніх виразах 

перша тенденція може приводити до виникнення 

напруженості і ворожості в міжгрупових 

відносинах, друга - до ослаблення 

внутрішньогрупових зв'язків, девальвації 

внутрішньогрупових цінностей, дестабілізації та 

дезінтеграції групи як такої. 

 



Благодарю  
за 

внимание! 


