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Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного 

факультету. 

Поняття про темперамент 

На тлі загальнолюдських фізичних і психічних особливостей у кож- 

ної людини помітно виокремлюються індивідуальні особливості, які 

позначаються на її житті, поведінці, діяльності. 

Фізичні індивідуальні особливості — це конституція організму, 

його фізіологічні процеси — гуморальні, ендокринні, нервові. У кож- 

ному окремому організмі ці процеси відбуваються своєрідно, хоча у 

них є багато спільного для всіх людей, що зумовлюється антропогене- 

зом, тобто походженням і розвитком людини. 

Психічні індивідуальні особливості виявляються в різній швидкості 

реакцій, порогах чутливості, у властивостях уваги, пам’яті, спосте- 

режливості, кмітливості, в інтересах. Особливо яскраво вирізняються 

люди за індивідуальними здібностями — музичними, образотворчи- 

ми, спортивними, художньо-літературними. 

Індивідуально-психологічні особливості — неповторна своєрідність 

психіки кожної людини. Природною передумовою індивідуальних 

особливостей людини є передусім спадкові та природжені біологічні 

особливості будови та функцій організму. Дитина народжується з 

властивими їй конкретними задатками, на грунті яких за життя за- 

лежно від умов виховання розвиваються й формуються притаманні 

певному індивіду будова та функції організму, особистісне психічне 

буття. 

Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявляються 
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в темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній, емоційно- 

вольовій діяльності, потребах та інтересах. Особливості їх прояву за- 

лежать від виховання дитини. Індивідуальні риси характеру, як свідчать 

дослідження, досить яскраво виявляються вже в дошкільному віці. 

Індивідуальні відмінності між людьми вивчає диференційна пси- 

хологія.  

Діяльність і поведінка людини зумовлюються не лише соціальни- 

ми умовами життя, а й індивідуальними особливостями її психофізич- 

ної організації. Це виразно виявляється в темпераменті особистості. 

Темперамент (від лат. temperare — змішувати в належних співвідно- 

шеннях, підігрівати, охолоджувати, уповільнювати, керувати) харак- 

теризує динамічний бік психічних реакцій людини — їх темп, 

швидкість, ритм, інтенсивність. На однакові за змістом і метою дії 

подразники кожна людина реагує по-своєму, індивідуально. Одні реа- 

гують активно, жваво, глибоко емоційно, довго переживають вплив 

подразника, а інші — спокійно, повільно, швидко забуваючи про те, 

що на них впливало. Деякі люди надто афективно реагують на події, 

на ставлення до них — спалахують гнівом, діють агресивно, а дехто в 

цьому разі виявляє боязкість, не чинить жодного опору там, де він 

потрібний. Отже, темперамент можна визначити як індивідуальну 

особливість людини, що виявляється в її збудливості, емоційній враз- 

ливості, врівноваженості та швидкості перебігу психічної діяльності. 

Індивідуальні особливості реагування на різноманітні обставини да- 

ли підстави поділити людей на кілька груп або типів темпераменту. 

Вчення про темперамент започатковане славнозвісним давньо- 
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грецьким лікарем і філософом Гіппократом. Він та його послідовники 

(римський лікар Гален та ін.) обстоювали гуморальну теорію (від лат. 

humor — рідина, соки організму — кров, флегма, жовч), згідно з якою 

темперамент спричинює перевага в організмі певної рідини. Гіппократ 

вважав, що життєдіяльність організму визначається співвідношенням 

між кров’ю, жовчю та слизом (лімфа, флегма). На основі цього погля- 

ду сформувалося вчення про чотири типи темпераменту: сангвінічний 

(від лат. sanguis — кров, перевага в організмі крові), флегматичний 

(від грецьк. phlegma — слизь, перевага в організмі слизу), холеричний 

(від грецьк. chole — жовч, перевага в організмі жовчі) та меланхолійний 

(від грецьк. melas — чорний, похмурий та chole — жовч, перевага в ор- 

ганізмі чорної жовчі). Сьогодні це вчення цікаве тільки з історичного 

погляду. Але описані Гіппократом характерні риси темпераменту до- 

сить точно визначають особливості окремих типів темпераменту. 

І. Павлов, розглядаючи проблему темпераменту, писав, що геніальний 

спостерігач людини — Гіппократ — у класифікації темпераментів 

підійшов до істини найближче. 

Німецький філософ-ідеаліст І. Кант, поділяючи погляди на темпе- 

рамент представників гуморальної теорії, уперше дав своєрідну пси- 

хологічну характеристику темпераментів. Він вважав, що флегматикам 

бракує моральних почуттів, меланхоліки — справжня доброчинність; 

у холериків найрозвиненіше почуття честі, а у сангвініків — почуття 

прекрасного. Але І. Кант у своєму розумінні темпераменту плутав 

його риси з характером. 

Вітчизняний вчений, лікар і педагог П. Лесгафт пояснював темпе- 
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рамент особливостями кровообігу, які залежать від діаметра отвору та 

товщини й гнучкості стінок судин. Калібр судин і товщина їх стінок, 

на думку П. Лесгафта, зумовлюють швидкість і силу кровообігу, неве- 

ликому діаметру судин відповідає сангвінічний темперамент, а вели- 

кому діаметру та товстим стінкам його судин — меланхолійний; флег- 

матичний темперамент зумовлюється великим діаметром і тонкими 

стінками судин. 

Німецький психіатр Е. Кречмер обстоював залежність психічно- 

го складу особистості від будови (конституції) тіла. Він запропону- 

вав власну класифікацію типів конституції (пікнічний, астенічний, ат- 

летичний, дисплатичний) і вважав, що кожному з них властивий певний 

темперамент. 

Гуморальна та морфологічна теорії темпераменту мають серйозні 

недоліки. Вони обстоюють як першооснову темпераменту, а також 

системи організму, які не мають для цього потрібних властивостей. 

Крім того, ці теорії стирають межі між темпераментами здорового та 

хворого організму, пояснюють темперамент лише біологічними чин- 

никами, а тому не все розкривають у його сутності. Але зовсім ігнору- 

вати ці теорії в поясненні проявів темпераменту не можна. Відомо, 

що порушення функції гуморальної та ендокринної систем організму 

зумовлюють деякі психопатії, що позначаються на особливостях типів 

темпераменту, наприклад шизофренічні, маніакально-депресивні пси- 

хози, невмотивовані настрої, психостенії та ін. 

 

Типи темпераментів 
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У сучасній психології користуються гіппократовою класифікацією 

типів темпераментів: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік. Кож- 

ному з цих типів властиві своєрідні психологічні особливості. 

Сангвініку властиві досить висока нервово-психічна активність, 

багатство міміки та рухів, емоційність, вразливість, лабільність. Разом 

з тим емоційні переживання сангвініка здебільшого неглибокі, а його 

рухливість при незадовільних виховних впливах спричинює недостат- 

ню зосередженість, похапливість, а то й поверховість. 

Холерику властиві високий рівень нервово-психічної активності 

та енергії дій, різкість і поривчастість рухів, сильна імпульсивність та 

яскравість емоційних переживань. Недостатня емоційна і рухова врів- 

новаженість холерика може виявитися за відсутності належного вихо- 

вання в нестриманості, запальності, нездатності контролювати себе в 

емоціогенних обставинах. 

Флегматик характеризується порівняно низьким рівнем активності 

поведінки, ускладненням переключення, повільністю і спокійністю 

дій, міміки і мовлення, рівними, постійними та глибокими почуттями 

і настроями. Невдале виховання може сприяти формуванню у флегма- 

тика таких негативних рис, як млявість, збідненість і слабкість емоцій, 

схильність до виконання лише звичних дій. 

Меланхоліку властиві низький рівень нервово-психічної актив- 

ності, стриманість і приглушеність моторики та мовлення, значна 

емоційна реактивність, глибина і стійкість почуттів, але слабка їх 

зовнішня вираженість. При недостатньому вихованні у меланхоліка мо- 
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жуть розвинутися такі негативні риси, як підвищена аж до хворобли- 

вості емоційна вразливість, замкнутість, відчуженість, схильність до 

тяжких внутрішніх переживань за таких життєвих обставин, які на це 

не заслуговують. 

Основні властивості темпераменту 

Темперамент як динамічна характеристика психічної діяльності 

особистості має певні властивості, які позитивно або негативно по- 

значаються на його проявах. Розрізняють такі основні властивості 

темпераменту, як сензитивність, реактивність, пластичність, ригідність, 

резистентність, екстравертованість та інтровертованість. 

Сензитивність — міра чутливості до явищ дійсності, що стосу- 

ються особистості. Незадоволення потреб, конфлікти, соціальні події 

в одних людей викликають яскраві реакції, страждання, а інші став- 

ляться до них спокійно, байдуже. Відомий радянський психолог 

Б. Ананьєв вважав, що сензитивність пов’язана з орієнтувальною 

рефлекторною діяльністю і входить до структури темпераменту. Вва- 

жається, що існують не лише окремі різновиди чутливості як по- 

тенційні властивості окремих аналізаторів, а й загальний для пев- 

ної людини спосіб чутливості, що є властивістю сенсорної організації 

людини загалом. Сензитивність, на думку Б. Ананьєва, — порівня- 

но стійка особливість особистості, в якій виражається тип нервової 

системи людини і яка відіграє свою роль у здібностях людини до 

різних видів діяльності. 

Реактивність — це особливості реакції особистості на подразники, 

що виявляються в темпі, силі та формі відповіді, а найяскравіше — 
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в емоційній вразливості, і відображуються на ставленні особистості до 

навколишньої дійсності та до самої себе. Бурхливі реакції при успіхах 

або невдачах у будь-якій діяльності позначаються на різних особли- 

востях темпераменту. Реактивність як особливість темпераменту 

виразно виявляється при психічних травмах — у реактивній депресії 

(пригніченість, рухова та мовна загальмованість), в афективно-шоко- 

вих реакціях (реакції на катастрофи, аварії, паніка), для яких харак- 

терна або безладна рухова активність, або повна загальмованість, 

ступор. 

Пластичність виявляється у швидкому пристосуванні до обставин, 

що змінюються. Завдяки пластичності певні сторони психічної діяль- 

ності перебудовуються або компенсуються завдяки пластичності ви- 

щої нервової діяльності. Слабкість, неврівноваженість або недостат- 

ня рухливість типу нервової системи за належних умов життя та 

виховання набирають позитивних якостей. 

Ригідність — особливість, протилежна пластичності, складність 

або нездатність перебудовуватися при виконанні завдань, якщо цього 

потребують обставини. У пізнавальній діяльності ригідність вияв- 

ляється в повільній зміні уявлень при зміні умов життя, діяльності; в 

емоційному житті — у закляклості, млявості, нерухливості почуттів; у 

поведінці — у негнучкості, інертності мотивів поведінки та морально- 

етичних вчинків при цілковитій очевидності їх недоцільності. 

Резистентність — міра здатності опиратися негативним або не- 

сприятливим обставинам. Досить яскраво ця особливість виявляється 

у стресових ситуаціях, при значному напруженні в діяльності. Одні 
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люди здатні опиратися найскладнішим умовам діяльності або обста- 

винам, що несподівано склалися (аварії, конфлікти, асоціальна брава- 

да), а інші розгублюються, легко здають позиції, стають нездатними 

продовжувати роботу, хоча за звичайних умов з ними цього не трап- 

ляється, незважаючи на втому, важкі умови праці. 

Екстравертованість та інтровертованість — спрямованість реакцій 

та діяльності особистості назовні, на інших (екстравертованість) або 

на саму себе, на свої внутрішні стани, переживання, уявлення (інтро- 

вертованість). Вважають, що екстраверсія та інтроверсія як власти- 

вості темпераменту — це прояви динамічних, а не змістових сторін 

особистості. Екстравертованим типам властиві сила і рухливість 

нервових процесів і у зв’язку з ними імпульсивність, гнучкість по- 

ведінки, ініціативність. В інтровертованого типу переважають слаб- 

кість та інертність нервових процесів, замкнутість, схильність до само- 

аналізу, а тому йому властиві ускладнення соціальної адаптації. 

 

 Фізіологічне підгрунтя темпераменту 

Вчення І. Павлова про типи нервової системи та вищої нервової 

діяльності внесло істотні зміни в наукове розуміння темпераменту. 

Поєднання різного ступеня сили, врівноваженості та рухливості про- 

цесів збудження та гальмування дало підставу виокремити чотири 

основні типи нервової системи. 

1. Сильний, врівноважений, але рухливий — жвавий тип. 

2. Сильний, врівноважений, але інертний — спокійний, але малорух- 

ливий тип. 
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3. Сильний, неврівноважений з переважанням збудження над галь- 

муванням — збудливий, нестриманий тип. 

4. Слабкий тип. 

Окреслену типологію нервової системи І. Павлов пов’язував 

з темпераментом. Користуючись термінологією темпераментів Гіппо- 

крата, він писав, що сангвінік — палкий, врівноважений, продуктив- 

ний тип, але лише тоді, коли у нього є багато цікавих справ, які його 

збуджують. Флегматик — врівноважений, наполегливий, продуктив- 

ний працівник. Холерик — яскраво бойовий тип, задерикуватий, лег- 

ко й швидко збуджується. Меланхолік — помітно гальмівний тип 

нервової системи, для представників якого кожне явище в житті стає 

гальмівним агентом, він недовірливий, в усьому бачить погане, не- 

безпечне. 

Холеричний і меланхолійний темпераменти І. Павлов розглядав 

як крайні, в яких несприятливі ситуації та умови життя можуть викли- 

кати психопатологічні прояви — неврастенію у холерика та істерію у 

меланхоліка. У золотій середині, за виразом І. Павлова, стоять сан- 

гвінічний та флегматичний темпераменти — їх врівноваженість є про- 

явом здорової, по-справжньому життєздатної нервової системи. 

Однак пояснювати природу темпераменту з позицій типологічних 

особливостей нервової системи недостатньо. Центральна нервова сис- 

тема функціонує у взаємозв’язку з ендокринною та гуморальною сис- 

темами організму. Гіпофункція щитовидної залози, наприклад, спри- 

чинює млявість, монотонність рухів, а гіперфункція мозкового 

придатка викликає зниження імпульсивності, уповільнення рухової 



10 
 

реакції. Діяльність статевих залоз — статеве дозрівання, старіння, 

кастрація — помітно позначається на функціях усього організму, у тому 

числі й на особливостях темпераменту. Молодецтво підлітків, їхні не- 

вмотивовані вчинки — це динамічні прояви темпераменту під впливом 

статевого дозрівання. 

 

Поняття про характер 

Кожній людині крім динамічного боку дій, що виявляється в тем- 

пераменті, властиві істотні особливості, які позначаються на її діяль- 

ності та поведінці. Про одних говорять, що вони працьовиті, дис- 

ципліновані, скромні, чесні, сміливі, колективісти, а про інших — 

лінькуваті, хвалькуваті, неорганізовані, честолюбні, самовпевнені, 

нечесні, егоїсти, боягузи. Ці й подібні до них риси виявляються 

настільки виразно й постійно, що становлять собою типовий вид осо- 

бистості, індивідуальний стиль її соціальної поведінки. Такі психо- 

логічні особливості особистості називаються рисами характеру. Ці 

риси характеризують і цілі, до яких прагне людина, і способи досягнен- 

ня цілей. Знати це важливо, оскільки особистість характеризується 

не тільки тим, що вона робить, а й тим, як вона це робить. Сукупність 

таких стійких рис становить характер особистості. 

Характер — це сукупність стійких індивідуально-психо- 

логічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та 

суспільній поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці, 

навколишньої дійсності та самої себе. 

Термін “характер” (від грецьк. charakte?r — “риса”, “прикмета”, 
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“відбиток”). Введений він для позначення цих властивостей людини 

другом Арістотеля Теофрастом, який у “Характеристиках” описав з по- 

зицій мораліста 31 тип людських характерів — людей хвалькуватих, 

базік, нещирих, нудних у розмові, улесливих та ін. Пізніше філософи 

та психологи засадовими стосовно пояснень і класифікації людських 

характерів робили або особливості будови та функцій тіла, або мораль- 

но-етичні особливості суспільних стосунків людей, або їхні розумові 

властивості та досвід. 

Характер найбільше пов’язується з темпераментом, який, як відо- 

мо, визначає зовнішню, динамічну форму його вираження. 

Характер людини можна зрозуміти тільки в її суспільній діяль- 

ності, суспільних відносинах. 

Про характер людини судять і за тим, як вона мислить і поводить 

себе в різних обставинах, якої думки вона про інших та про саму себе, 

які манери їй властиві. 

Знати характер людини дуже важливо. Це дає можливість передба- 

чати, як людина поводитиме себе за певних умов, чого від неї можна 

чекати, як вона виконуватиме дані їй доручення. Художня література 

дає прекрасні описи поведінки людей з різними характерами. Історія 

знає багатьох політичних, громадських і військових діячів, які завдя- 

ки силі позитивних рис свого характеру сприяли прогресу суспільства, 

натомість особи з негативними рисами характеру або слабохарак- 

терні спричинили його занепад. 

Структура характеру 

Характер як одна з істотних особливостей психічного складу особис- 
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тості є цілісним утворенням, що характеризує людське “Я” як єдине 

ціле. Розуміння характеру як єдності його рис не виключає виокрем- 

лення в ньому окремих ланок з метою глибшого пізнання його сут- 

ності. І. Павлов, не заперечуючи цілісності характеру, відстоював не- 

обхідність виокремлення його структурних компонентів. Якщо ви 

аналізуєте особистість, писав він, — ви повинні сказати, що за такими 

ось рисами її можна характеризувати як тиху, спокійну, химерну, 

ніжну тощо. Але якщо окремі частини уявити відокремлено, без їх 

взаємозв’язку, то характеру людини, звичайно, визначити не можна. 

Потрібно брати систему рис і в цій системі аналізувати, які риси вису- 

ваються на перший план, а які — ледве виявляються, затираються. 

Визначити структуру характеру означає виокремити в ньому про- 

відні компоненти, без яких цілісність характеру уявити не можна. 

У структурі характеру необхідно розрізняти зміст і форму. Зміст ха- 

рактеру особистості визначається суспільними умовами життя та ви- 

ховання. Вчинки людини завжди чимось мотивуються, на щось або на 

когось спрямовуються. Але за формою наміри, прагнення реалізують- 

ся по-різному. Це залежить і від обставин, ситуацій, у яких перебуває 

людина, і від особливостей її характеру, передусім від темпераменту. 

У структурі характеру виокремлюють такі його компоненти: 

• спрямованість; 

• переконання; 

• розумові риси; 

• емоції; 

• волю; 
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• темперамент; 

• повноту; 

• цілісність; 

• визначеність; 

• силу. 

Спрямованість є провідною в структурі характеру особистості. Во- 

на виявляється у вибірковому позитивному або негативному оцінно- 

му ставленні до вчинків і діяльності людей і самої себе. 

Переконання — знання, ідеї, погляди, що є мотивами поведінки 

людини, стають рисами її характеру й визначають ставлення до 

дійсності, вчинки, поведінку. Переконання виявляються в принципо- 

вості, непідкупності та правдивості, вимогливості до себе. Людина з 

твердими переконаннями здатна докласти максимум зусиль для досяг- 

нення мети, віддати, коли потрібно, своє життя заради суспільних 

справ. Безпринципним людям, кар’єристам ці риси характеру не влас- 

тиві. 

Розумові риси характеру виявляються в розсудливості, спостереж- 

ливості, поміркованості. Спостережливість і розсудливість сприяють 

швидкій орієнтації в обставинах. Нерозсудливі люди легко хапають- 

ся за будь-яку справу, діють під впливом першого імпульсу. Розумо- 

ва ж інертність, навпаки, виявляється в пасивності, байдужості, 

повільності у прийнятті рішень або у поверховому підході до справ без 

урахування їх важливості. 

Емоції стають підгрунтям таких рис характеру, як гарячковість, 

запальність, надмірна або вдавана співчутливість, всепрощення або 



14 
 

брутальність, грубість, “товстошкірість”, нечутливість до страждань 

інших, нездатність співпереживати. Моральні, естетичні, пізнавальні, 

практичні почуття завдяки мірі вираженості в них емоцій можуть ви- 

являтись або в екзальтації, або в спокійному, поміркованому став- 

ленні до явищ природи, мистецтва, вчинків людей. 

Воля в структурі характеру зумовлює його силу, твердість. Отже, 

воля, як вважають, є стрижневим компонентом сформованого харак- 

теру. Сильна воля робить характер самостійним, стійким, непохит- 

ним, мужнім, здатним досягати поставленої мети. Безвільні ж люди — 

слабохарактерні. Навіть при багатстві знань і досвіду вони нездатні на- 

полягати на справедливості, виявляють нерішучість, боязливість. 

Темперамент у структурі характеру є динамічною формою його 

прояву. Характер — це єдність типологічного і набутого за життя 

досвіду. Особливості умов життя, навчання та виховання формують 

різноманітне за змістом індивідуальне ставлення до явищ навко- 

лишньої дійсності, але форма прояву цього ставлення, динаміка ре- 

акцій особистості визначаються її темпераментом. Одні й ті самі пере- 

конання, погляди, знання люди з різним темпераментом виявляють 

своєрідно щодо сили, врівноваженості та рухливості дій. 

Виокремлюючи в характері його структурні компоненти, треба 

мати на увазі, що характер — це сукупність усіх його структурних 

компонентів. Кожний структурний компонент характеру — спрямо- 

ваність, інтелект, емоції, воля, темперамент — інтегративно вияв- 

ляється певною мірою в кожній рисі характеру, як і в характері зага- 

лом. Тому не можна говорити про світоглядні, інтелектуальні, 
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емоційні, вольові риси характеру. Характер як своєрідне стійке, цілісне 

ставлення особистості до різних аспектів дійсності може бути стійким 

або нестійким, повним, цілісним, визначеним або невиразним. 

Повнота характеру — це всебічний розвиток основних його струк- 

турних компонентів — розумових, моральних, емоційно-вольових. 

Розсудливість вчинків такої людини завжди узгоджена з емоційною 

врівноваженістю та самовладанням. 

Внутрішня єдність рис характеру визначає його цілісність. Вона 

виявляється в єдності слова та діла або в її відсутності у вчинках. У без- 

характерних людей помітно виявляються розбіжність у поглядах, 

відсутність цілеспрямованості рис характеру, випадковість їх вияв- 

лення, залежність їх проявів від ситуацій, а не від внутрішніх устано- 

вок особистості. 

Особливо важливою в характері є його визначеність. Твердість і не- 

залежність особистості в її прагненнях і переконаннях, у боротьбі за до- 

сягнення окреслених цілей свідчать про визначеність її характеру. 

Визначеність характеру у людини як суб’єкта діяльності позначається 

на принциповості та сумлінності дій незалежно від важливості дору- 

чення. На людину з визначеним характером можна покладатися, до- 

ручаючи їй важливі справи — вона виконає доручення відповідно до 

його мети, змісту справи та способів виконання. Про людей з невиз- 

наченим характером важко сказати, добрі вони чи погані. Це люди 

безпринципні, без чітких позицій у політичному, трудовому житті, у 

побуті. 

Сила характеру виявляється в енергійних діях, завзятті та активності 
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в діяльності, боротьбі за доведення справи до кінця, незважаючи 

на жодні перешкоди. Такі люди не бояться труднощів, уміють їх дола- 

ти. Це новатори в праці, ентузіасти, ініціатори. 

Справжню людину — активного діяча, колективіста, патріота, 

інтернаціоналіста, гуманіста — характеризує єдність усіх компонентів 

її характеру. Проте єдність характеру не виключає того, що в різних си- 

туаціях у однієї й тієї самої людини по-різному виявляються зазна- 

чені компоненти та риси характеру. Одночасно людина може бути 

поблажливою та надмірно вимогливою, непохитною та поступли- 

вою, щедрою та скупою. При цьому єдність компонентів характеру за- 

лишається і саме у цьому виявляється. 

 

Основні риси типового характеру 

 

Носієм характеру є людина. Риси її характеру позначаються на 

діяльності, стосунках, способах дії в найширшому їх розумінні — в 

сім’ї, трудовому колективі, в управлінні виробництвом, державою. 

Типове та індивідуальне в характері існують в єдності. Типове 

створює тло для індивідуальних проявів рис характеру, і прояв не 

властивих для більшості певної соціальної групи рис характеру викли- 

кає заперечення, осуд. 

Особливості типового характеру виявляються при позитивному 

або негативному ставленні до праці, інших людей, самого себе, пред- 

метів та явищ дійсності. 

Ставлення до праці є однією з найістотніших рис характеру люди- 
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ни. Воно виявляється в повазі до праці, працелюбності або ж у зневазі 

до праці та працівників. Важливі риси у ставленні до праці — аку- 

ратність, сумлінність, дисциплінованість, організованість. 

Ставлення до інших людей виникають у міжособистісних контак- 

тах і зумовлюються суспільними умовами життя, які складаються істо- 

рично і розкриваються в колективі. Рисам характеру, в яких вияв- 

ляється ставлення особистості до інших людей, властиві значна 

варіативність за змістом і формою їх виявлення, залежність від рівня 

культурного розвитку народу та духовного багатства особистості. 

Ставлення до інших людей має оцінний характер, в якому інтелекту- 

альне оцінювання залежить від емоційного ставлення до рис характе- 

ру, що виявляються в суспільних контактах. Оцінне ставлення до лю- 

дей виявляється в різному змісті рис характеру та різній формі їх 

прояву. Схвалення та осуд, підтримка та заперечення виявляються у 

ввічливій, тактовній, доброзичливій формі або ж формально, улесли- 

во, а то й брутально, грубо, іронічно, саркастично, образливо. 

Ставлення до інших виявляється залежно від обставин і характеру 

оцінювання вчинків і в позитивних, і в негативних рисах характеру. 

Позитивними рисами характеру культурної людини є справедливість, 

дотримування слова, щедрість, доброзичливість, чесність, принци- 

повість. Засадові стосовно них — гуманістичні моральні якості лю- 

дей, ідейні переконання, прогресивні прагнення. 

До негативних рис характеру належать відчуженість, замкнутість, 

заздрість, скупість, зневага до інших, хвалькуватість, гординя, схиль- 

ність до безпідставного кепкування та глузування, причіпливість, 
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схильність до пустопорожніх суперечок, заперечення істини, дріб’яз- 

ковість, мізантропія. Негативні риси характеру дуже шкодять позитив- 

ному спілкуванню людей, їхнім прагненням до спільної боротьби з 

несправедливістю, спілкуванню в праці. 

Ставлячись до вчинків і поведінки інших, людина формує власні ри- 

си характеру за аналогією чи протиставленням. Ставлення до самої 

себе — позитивне або негативне — залежить від рівня розвитку са- 

мосвідомості, здатності оцінювати себе. Такі риси характеру, як 

скромність, почуття власної гідності, вимогливість до себе, відпо- 

відальність за справу, схильність віддавати себе, свої сили колекти- 

ву, державі, свідчать про високий рівень розвитку самосвідомості осо- 

бистості. 

Разом з тим деяким людям властиві негативні риси — нескромність, 

хвалькуватість, кар’єризм, гординя, самовпевненість тощо. 

Типові риси характеру за своєю інтенсивністю виявляються по- 

різному, індивідуально. У деяких людей окремі риси їхнього харак- 

теру виявляються настільки яскраво та своєрідно, що це робить їх 

оригінальними. Загостреність таких рис виявляється спонтанно, як 

тільки людина потрапляє в адекватні цим рисам умови. Такі умови 

провокують прояв загостреної реакції особистості. Крайню інтен- 

сивність певних рис людини називають їх акцентуацією. Хоча акцен- 

туація якихось рис особистості своєю загостреністю та своєрідністю 

прояву виходить за межі звичайного, їх не можна відносити до пато- 

логічних. Проте надмірно складні умови, які викликають акценту- 

ацію рис особистості, частота їх повторення можуть спричинити невро- 
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тичні, істеричні та інші патологічні реакції. 

Акцентуація рис характеру виявляється лише за певних умов. За 

інших умов люди з такими рисами діють спокійно, без напруження. 

Акцентуація рис характеру виробляється за суспільних умов жит- 

тя під впливом суспільної спрямованості інтересів, специфіки кон- 

тактів у колективі, але, як свідчать дослідження, засадовими стосовно 

них є своєрідні природжені індивідуальні особливості, що і створюють 

грунт для виникнення акцентуації за відповідних соціальних умов. 

Розглянемо найхарактерніші прояви акцентуації. 

Застрявання в стані збудження на впертості, недовірливості, не- 

терпимості до заперечень у дискусіях. У спокійному стані такі люди ви- 

являють відповідальність і розсудливість при розгляді справ. 

Педантизм виявляється в крайньому, нічим не виправданому фор- 

малізмі при вирішенні справи, в дотриманні “букви”, хоча це й шко- 

дить справі, у міркуванні типу “коли б чого не трапилося”. 

Демонстративні характери виявляють амбіційність, їм властиве 

хизування, зухвалість, де потрібно погодитися, вони заперечують оче- 

видне: “це неможливо”, “я цього не розумію”. За звичайних умов такі 

особистості здатні погоджуватися, досягати значних творчих успіхів. 

Екзальтовані особистості надмірно захоплюються, вихваляють те, 

що на це не заслуговує, легко збуджуються в радощах або сумують 

аж до розпачу, їхні реакції на вчинки свої або інших людей є загостре- 

но емоційними, афективними. 

Тривожні характери в усьому чекають небезпеку, виявляють підви- 

щену боязливість, соромливість, розгубленість, здатні сховатися від не- 
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безпечного, поступитися навіть слабшому, втікти від нього, якщо він 

чимось погрожує. 

Інтровертовані особистості замкнуті, свої думки та переживання 

спрямовують на самих себе, на свій внутрішній світ, уникають кон- 

тактів з іншими, не пристосовані до обставин. Вважають, що аутизм 

підлітків більше властивий інтровертованим особистостям. 

Екстравертовані особистості прагнуть до спілкування, контактів з 

іншими, багато говорять про себе, хвалькуваті, зосереджуються пе- 

реважно на зовнішніх явищах, а не на собі, схильні погоджуватися з 

усім, що їм пропонують. 

 

Формування характеру 

 

Формування характеру — це процес становлення стійких психо- 

логічних утворень особистості під впливом об’єктивних і спеціально 

створених для цього умов, коли її дії та вчинки в результаті їх багато- 

разових повторень стають звичними й визначають типову модель її по- 

ведінки. 

Характер людини формується в процесі її індивідуального життя під 

провідним впливом суспільних умов. Особливо важливу роль у ви- 

хованні характеру відіграє активна діяльність особистості, і передусім 

праця як середовище її суспільного буття, спілкування, як необхідна 

умова її самопізнання та самореалізації. В процесі праці виявляються 

моральні, інтелектуальні, вольові та інші якості особистості, що, 

закріплюючись під впливом певних умов життя, набувають рис ха- 



21 
 

рактеру. 

Реформування, що відбуваються в сучасному суспільстві, поява 

нових ідеалів і цінностей, зумовлених входженням до системи ринко- 

вих відносин, створюють передумови для формування рис характеру 

нової ділової людини. 

Серед чинників, які мають для людини життєве значення і вплива- 

ють на формування її характеру, особлива роль належить вихованню. 

Виховання організовує обставини життя і спрямовує в потрібному 

напрямі життєві впливи, підкріплює їх, створює відповідне ставлення 

до навколишньої дійсності особистості, що формується. Разом з тим 

воно гальмує негативні впливи, перешкоджає закріпленню небажа- 

них звичок і рис її поведінки. 

На певному, достатньо високому етапі розвитку особистості по- 

чинають діяти самовиховання і саморегулювання процесу становлен- 

ня характеру. Сформовані в процесі виховання потреби, ідеали, ус- 

тановки особистості стають підгрунтям її вимог як до зовнішніх умов 

життя, так і до самої себе. Вона сама починає організовувати своє 

життя і виховувати себе, керуючись при цьому як власними, так і су- 

спільними ціннісними орієнтирами. Повною мірою здатність до са- 

мовиховання характеру виявляється тоді, коли особистість набуває 

життєвого досвіду, оволодіває засадами психологічної культури, ко- 

ли у неї формується світогляд і остаточно складаються ідеали, від- 

повідно до яких вона починає свідомо планувати своє життя і визна- 

чати в ньому своє місце. 

Відмінності в характерах помітні вже у дітей молодшого дошкільно- 
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го віку. У цьому віці, як показує досвід виховання в дитячих садках, до- 

сить виразно виявляються такі риси: товариськість, колективізм, лас- 

кавість, сміливість, соромливість, замкнутість, охайність, точність, 

терплячість або примхливість, впертість, різкість та ін. Прояви рис ха- 

рактеру у цьому віці близько стосуються темпераменту. 

Особливо важливе виховання характеру в підлітковому віці. 

Підліток уже не дитина, у нього гострий інтерес до навколишньої дій- 

сності, дуже велика активність, прагнення до праці — фізичної та ро- 

зумової. Потрібно навчитися організовувати цю активність, навчи- 

ти підлітків діяти дружно, займатися громадською роботою, 

працювати організовано. Треба мати на увазі те, що неврахування у 

вихованні вікових особливостей підлітків дуже часто зумовлює нега- 

тивізм, браваду, неслухняність, нестриманість, невмотивовані вчинки. 

Разом з тим підлітки чутливі до думки колективу. Вони дорожать 

оцінкою колективом їхньої трудової, навчальної та спортивної діяль- 

ності, керуються нею у своїй поведінці і це відіграє значну роль у фор- 

муванні їхнього характеру. 

Юнаки та дівчата старшого шкільного віку вже досягають фізич- 

ної зрілості й здатні виявляти в поведінці, праці та навчанні достатньо 

сформовані риси характеру: відповідальність, дисциплінованість, 

цілеспрямовану наполегливість, принциповість, самостійність. 

Дослідженнями формування характеру доведено, що особливо 

дієвими чинниками є самостійність і самодіяльність у праці, навчанні. 

При цьому необхідно поставити юнака чи дівчину в такі умови, за 

яких вони могли б виявити колективізм, мужність, витримку, працьо- 
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витість. Але буде великою помилкою, якщо виховання в колективі 

нівелюватиме індивідуальні якості особистості. В колективі потрібно 

розкривати й зміцнювати кращі риси характеру кожного члена ко- 

лективу, формувати яскраву індивідуальність. 

Успішне формування рис характеру потребує єдності виховних за- 

ходів сім’ї, школи та соціального середовища, громадськості. 

 

 


