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Розмежування понять в 

психології особистості  
 Поняття “індивід” – підкреслює, що мова йде про одиницю, 

яка належить певному цілому (людському роду).  

 В понятті “особистість” – відображено те, що ця одиниця 

(індивід) має властивості, які набуваються в суспільстві, в 

процесі сумісної діяльності із собі подібними. 

 Поняття “індивідуальність” – означає те, що ці соціальні, 

загальні для людей риси, виявляються дуже своєрідно в 

кожному індивідові. 

 



Поняття особистості персонологами   

 

 

 

 

  

Карл Роджерс описував особистість в 
термінах самості: як організовану, 
довгочасну, суб'єктивно сприйману 
сутність, складову саму серцевину наших 
переживань. 

Гордон Олпорт визначав особистість як 
те, що індивідуум являє собою насправді 
внутрішнє «щось», детермінуючий 
характер взаємодії людини зі світом. 
 

 

Реймонд Кеттел вважав, що ядро 
особистісної структури утворюється 
шістнадцятьма вихідними рисами. 



Теорії особистості 

Психологічні 

Соціологічні 

Соціо-психологічні 



Основні теоретичні напрямки: 

Біхевіоризм 

Психоаналіз 

Гештальт-психологія 

Гуманістична психологія 

Когнітивна психологія 

 



Підходи до вивчення 

особистості: 

 Біогенетичний підхід  

 розвиток особистості 

визначається 

біогенетичними 

чинниками та 

умовами розкриття 

природних задатків 

(Дж.Ст. Холл, 

Е.Кречмер,З, 

Фрейд). 

 

 Соціогенетичний 

підхід  

 Особистість стає 

виходячи зі 

структури 

суспільства, способів 

соціалізації, відносин 

з навколишнім світом 

(Торндайк, 

Б.Скіннер, К.Левін) 



Б.С. Братусь виділяє 
кілька рівнів особистості: 
 

 1. Егоцентричний – визначається прагненням 
лише до власної зручності, вигоди, престижу; 

 2. Групоцентристський – людина, яка прагне 
до цього рівня, ідентифікує себе з якоюсь 
групою, і ставлення його до людей залежить, 
чи входять вони в його групу, чи ні. 

 3. Просоціальний, або гуманістичний – для 
людини, яка досягла цього рівня, ставлення 
до іншого уже не визначається лише тим, 
належить він до певної групи чи ні. 

 



Соціалізованість 

особистості 
 Про “ресоціалізованість” слід говорити тоді, 

коли мається на увазі процес формування в 
особистості здатності орієнтуватися і діяти в 
непередбачених  та невизначених ситуаціях. 

 При соціалізації важливим є формування у 
особистості таких рис: 

 а) здатність до адекватного сприйняття нових 
соціальних вимог; 

 б) вибіркове ставлення до соціальних впливів; 

 в) низька соціальна ригідність; 

 г) готовність до виконання різноманітних 
задач. 



Соціалізованість особистості 

 Інститути соціалізації – це відносно стійкі 
типи і форми соціальної практики, 
завдяки яким організується процес 
соціалізації особистості в рамках 
суспільства. 

 

 Існують такі чинники соціалізації: 

 а) макрочинники (планета, космос, світ, 
країна, суспільство, держава); 

 б) мезочинники (етнос, тип і місце 
поселення, ЗМІ); 

 в) мікрочинники (сім’я, ровесники, групи 
та ін.) 



Механізми соціалізації 

 У психоаналітичній школі під механізмами 
соціалізації розуміють механізми 
переведення внутрішніх стимулів у 
соціально прийнятні форми. 

 Всі механізми соціалізації вітчизняні 
психологи поділяють на 3 групи: 

 1) неусвідомлювані (навіювання, 
зараження, наслідування та 
ідентифікація); 

 2) усвідомлювані (референтна група, 
авторитет, популярність); 

 3) санкції, заохочення і покарання. 



Механізми соціалізації 

 Узагальнюючи дані зарубіжних та 
вітчизняних авторів, можна виокремити 
наступні групи засоби соціалізації: 

 1. Традиційний – через сім’ю, найближче 
оточення. Характерний для ранніх етапів 
соціалізації (від народження до 5-6 років); 

 2. Інституційний – через певні інститути 
(дитячий садок, школу, ЗМІ). Відбувається 
наростаюче накопичення відповідних знань 
і досвіду. 



Механізми соціалізації 
 1. Міжособистісний – у процесі спілкування 

зі суб’єктивно значущими особами. 
Реалізується через імітацію та 
ідентифікацію (хар-но для дітей на ранніх 
стадіях розвитку); 

 2. Рефлексивний – засіб, який розуміється 
як внутрішній діалог, в якому людина 
розглядає, оцінює, приймає ті чи інші 
цінності, включаючи їх до своєї поведінки. 

 3. Стилізований – діє в рамках певної 
субкультури, тобто комплексу морально-
психологічних рис і поведінкових проявів, 
які типові для певних людей, прошарків і т. 
п. 



Висновки 

Індивідами народжуються 

Особистістю становляться 

Індивідуальність відстоюють 

Олександр Асмолов 

 


