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Лекція №2. 

Тема 2. Психологія особистості. 

1. Індивідуально-психологічні властивості особистості. Типи 

темпераменту. 

2. Психосоціальні властивості людини. Характер, його структура та 

формування. 

3. Основні теорії особистості. Психологічна структура особистості. 

4. Мотиваційна сфера особистості. Спрямованість особистості, її 

загальна характеристика. 

Література: 

Основна: П-2, стор. 44-78; П-3, стор. 29-107; П-4, стор. 131-157; П-5, стор. 51-56, 

235-267; П-6, стор. 219-249; П-7, стор. 397-455; П-8, стор. 194-248; П-9, стор. 75-170; П-10, 

стор. 65-90, 240-266; П-12, стор. 54-73, 92-104. 

Допоміжна: П-6, стор. 151-168; П-10, стор. 40-57, 82-164; П-11, стор. 43-52. 

 

1. Індивідуально-психологічні властивості особистості. Типи темпераменту. 

На тлі загальнолюдських фізичних і психічних особливостей у кожної 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 кожному окремому організмі ці процеси 

відбуваються своєрідно, хоча у них є багато спільного для всіх людей, що зумовлюється 

антропогенезом, тобто походженням і розвитком людини. 

Психічні індивідуальні особливості виявляються в різній швидкості реакцій,. 

Порогах чутливості, у властивостях уваги, пам’яті, спостережливості, кмітливості, в 

інтересах. Особливо яскраво вирізняються люди за індивідуальними здібностями: 

музичними, образотворчими, 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 залежно від 

умов виховання розвиваються й формуються притаманні певному індивіду будова та функції 

організму, особистісне психічне буття. 

Проте природжені біологічні особливості не визначають фатально індивідуальних 

якостей особистості. Багатьма спеціальними психологічними та фізіологічними 

дослідженнями доведено, що природжене змінюється залежно від умов життя і виховання. І. 

Павлов у відомій «Відповіді фізіолога психологам» зауважував, що завдяки надзвичайно 

великій пластичності вищої нервової діяльності ніщо в ній не залишається нерухомим, 

непіддатливим, а все завжди може бути досягнуте, змінюватися на краще, аби тільки були 

створені відповідні умови. 

Індивідуальні особливості особистості слід відрізняти від вікових, які настають з 

дозріванням або старінням організму. Індивідуальні якості особистості, наприклад швидкість 

реакції, міра активності, вразливості тощо, виявляються незалежно від віку без особливих 

змін. Разом з тим з віком під впливом життя та виховання індивідуальне досить своєрідно, 

яскраво виявляється в пізнавальній діяльності, емоційно-вольовій активності, рисах 

характеру, інтересах, що дає підстави вважати людину здібною чи не здібною, емоційно 

вразливою чи «товстошкірою», вольовою чи безвільною, сміливою чи боязливою. 
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Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявляються в 

темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній, емоційно-вольовій діяльності, 

потребах та інтересах. 

Згідно з вченням І. П. Павлова про вплив центральної нервової системи на 

динамічні особливості поведінки виділяють три основні властивості нервової системи: 

          а) силу процесу збудження й гальмування, яка зумовлена працездатністю нервових 

клітин та нервової системи в цілому; 

         б) зрівноваженість нервової системи – баланс процесів збудження й гальмування; 

         в) жвавість нервових процесів – швидкість переходу одного процесу в інший. 

 Особливості темпераменту залежать не від будь-якої однієї з цих властивостей, а від 

своєрідного їх поєднання. І. П. Павлов назвав таке поєднання властивостей нервової 

системи типом вищої нервової діяльності і виділив 4 основних типи: 

1) сильний, зрівноважений, але жвавий тип вищої нервової діяльності  

характеризується балансом процесів збудження й гальмування, а також жвавістю нервових 

процесів; 

2) сильний, зрівноважений, але інертний тип вищої нервової діяльності  

характеризується балансом процесів збудження й гальмування на фоні низької жвавості 

нервових процесів; 

3) сильний неврівноважений тип вищої нервової діяльності характеризується 

сильним процесом збудження і менш сильним гальмуванням; 

4) слабкий тип вищої нервової діяльності характеризується слабкістю  

процесів збудження і гальмування, а також інертністю нервових процесів. 

Хоча особливості природної організації людини мало залежать від впливу середовища 

і виховання, І. П. Павлов експериментально довів можливість змінювання окремих 

властивостей типу нервової діяльності, зокрема, він вважав, що шляхом тренування можна 

досягти вирівнювання первісної неврівноваженості, укріпити нервову систему слабкого 

типу. 

Назви основних типів темпераменту збереглися від часів Гіппократа, і  

ними користуються в сучасній психології. 

Гіппократ (460-377 до н. е.) вважав, що оптимальне співвідношення  

«соків тіла» (крові, лімфи, жовчі) визначає здоров’я людини, тоді як порушення їх 

пропорційного розподілу стає причиною різних захворювань. 

Темперамент (лат. tempetamentum – відповідне співвідношення рис)  

характеризує індивіда з боку динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто за 

показниками темпу, швидкості, ритму, інтенсивності, енергійності, емоційності.  

І. Павлов показав, що темпераменти зумовлені певним співвідношенням трьох 

основних типологічних ознак: сили, врівноваженості, рухливості нервових процесів. 

                       Типи темпераменту: 

- холерик (нестримний тип) – сильна, але неврівноважена нервова система, 

характерні захопленість та натхненність. Високий рівень активності, енергії, різкі рухи, сила 

і імпульсивність емоційних переживань. Чекання здатне вивести його із себе. Мінливість – 

характерна риса холерика, позитивні цикли підйому настрою й енергійності змінюються 

негативними циклами спаду, депресії, що призводить до невротичних зривів і конфліктів; 

 - сангвінік (жвавий тип) – висока нервово-психічна активність, різноманітність та 

багатство міміки і рухів, врівноваженість, енергійність та впертість відносно досягнення 

мети, вміє швидко перебудовувати звички і вподобання, виходячи з конкретних обставин. 

Комунікабельний, любить жарт, у стресовій ситуації зберігає самовладання. 

         -  меланхолік (слабкий тип) – низький рівень нервово-психічної активності, 

стриманість та приглушення моторики і мовлення, глибина і стійкість почуттів при слабкому 

їх зовнішньому виявленні: загальна слабкість нервової системи, нерішучість і нездатність 

наполягати на своєму, схильність до паніки. 
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         -    флегматик (спокійний тип) – сильна, врівноважена, але інертна нервова система, 

низький рівень активності, енергії, невміння переключатись, повільність і спокій у діях, 

міміці та мовленні, сталість і глибина почуттів і настроїв. 

 

 Компоненти темпераменту, що виявляються в загальній активності індивіда, 

його моториці та емоційності: 

 - загальна активність – тенденція особистості до самовираження, оволодіння та 

перетворення зовнішньої дійсності (від млявості до стрімкості дій); 

 - динаміка психічних станів актуалізується за допомогою моторики (швидкість, 

сила, різкість, ритм); 

 - емоційність – комплекс властивостей, що характеризує особливості виникнення, 

перебігу і згасання різних почуттів, афектів та настроїв; 

 - вразливість – сила впливу на людину різних стимулів, період їх збереження в 

пам’яті та сила реакцій на них; 

 - імпульсивність – виявляється в нестриманості реакцій («спочатку реагує, а потім 

думає»); 

 - тривожність – підвищена схильність людини переживати, всього боїться: 

незнайомих людей, іспитів, офіційних установ. 

 

Темперамент ґрунтується на роботі цілісного організму в сукупності  

його біохімічного, соматичного і нейродинамічного рівнів. 

Успішність діяльності безпосередньо не залежить від темпераменту.  

Немає «кращих» або «гірших» темпераментів. Властивості темпераменту є відносно 

психологічно рівноцінними за умов індивідуального стилю діяльності. Однак є коло 

професій (в першу чергу – екстремальних) якими неможливо успішно оволодіти лише за 

рахунок індивідуального стилю діяльності. Тут потрібна професійна придатність та 

професійний відбір, урахування властивостей темпераменту. 

 

2. Психосоціальні властивості людини. Характер, його структура та 

формування. 

Поняття «особистість» широко використовується як у різних суспільних науках, так 

і в повсякденному житті. Коли характеризують якусь людину, то говорять про неї або як про 

особистість, або як про індивіда, або як про індивідуальність. У психології ці поняття 

розрізняються. Вихідним є поняття «людина». Людина – це насамперед біологічна істота, 

яка наділена на відміну від тварин свідомістю і мовою, здатністю працювати, оцінювати 

навколишній світ і активно його перетворювати. З іншого боку, людина – істота соціальна. 

Це найсуттєвіша ознака людини,оскільки суспільне життя і відносини, колективна трудова 

діяльність змінили і підкорили собі її природну індивідуальність. Конкретну людину з усіма 

її характерними ознаками позначають поняттям «індивід». 

Поняття «особистість» більш вузьке ніж поняття «людина». Коли ми говоримо про 

особистість, ми виходимо з суспільної сутності і соціальних функцій індивіда. Особистість 

– системна соціальна характеристика індивіда, що формує предметну діяльність та 

спілкування і зумовлює причетність до суспільних відносин. Особистість – це ознака 

свідомого індивіда, який займає певну позицію у суспільстві і виконує певні соціальні ролі. 

Індивід, який народжений з глибокими відхиленнями у психіці, або той, що виріс поза 

людським оточенням, не зможе стати особистістю. 

Неповторність, оригінальність особистості, сукупність тільки їй притаманних 

своєрідних особливостей складають індивідуальність людини, яка в одних має дуже яскраву 

палітру, в інших – малопомітна. Вона може проявлятися в одній або одночасно в декількох 

сферах людської психіки. 

На активність життєвої позиції людини впливають політичні, економічні, культурні  

відносини. На психіку особистості впливає і психологія тієї соціальної групи, до якої вона 

належить: сім’я, навчальний або виробничий колектив тощо. Позитивний або негативний 

досвід, взаємовідносини з іншими членами соціальної групи формують відповідну систему 



 4 

внутрішніх установок особистості щодо суспільства, праці, людей, власних якостей. 

Водночас, особистість, як свідомий індивід, вибирає при цьому той чи інший спосіб життя. 

Якщо в основі темпераменту лежать природні динамічні особливості нервової 

системи людини, то характер значною мірою зумовлений суспільним життям людини, 

засвоєним соціальним досвідом. 

 Характер – це сукупність сталих індивідуальних особливостей особистості, які 

виявляються в її діяльності і поведінці, у ставленні до інших людей, до навколишнього 

середовища, до праці, до самого себе. 

 Знаючи характер людини, можна передбачити, як вона буде діяти за тих чи інших 

умов; характер – це певна програма поведінки. 

 Є цільні, суперечливі, сильні, вольові та слабкі характери.            

                                              Характер 

 

 

 

 

Моральні якості                   вольові якості                   темперамент   

(ставлення до суспільних     (рішучість, наполег- 

обов’язків, чесність,               ливість, мужність) 

 совість) 

 

На формування характеру впливають: 

 - конкретно-історичні умови; 

 - спрямованість виховання (сприяє розвитку індивідуальності); 

 - темперамент (біологічні передумови). 

 

В психології існує декілька підходів до пояснення співвідношення  

природного і набутого в характері людини. 

Якості характеру виявляються не лише у поведінці, діяльності, а також  

у манері спілкування людини, у міміці (особливо характер людини розкривається в 

конфліктних ситуаціях). 

Більшість дослідників виділяють у структурі характеру, що вже склався, зміст 

(спрямованість особистості, потреби, інтереси, ідеали) і форму (емоційно-вольові 

особливості поведінки, темпераменту). 

Риси характеру – індивідуальні звичні форми поведінки людини, через які 

аналізується його ставлення до дійсності. 

 

 

Структура характеру 

 

властивості характеру       риси характеру                   ставлення людини 

(повнота, цілісність,             (інтелектуальні, емоційні,   (до самої себе; до інших  

визначеність, сила)               вольові)                              людей; до праці; до речей 

                                                                                             та довкілля) 

 

 В характері кожної людини можна виділити типові (загальнолюдські, національні 

тощо) та індивідуальні риси, які утворюють цілісний психічний склад особистості.  

 Характер може виявлятися більшою або меншою мірою. 

 Акцентуації характеру – крайні варіанти норми характеру як результат 

підсилення його окремих рис. 

 У людей, акцентуації яких відхиляються від середньої норми, іноді можуть виникати 

деякі проблеми і труднощі, а при певних обставинах – однотипні конфлікти і нервові зриви 

(кожній людині належить знати слабкі місця свого характеру). 

 Німецький вчений К. Леонгард виділив 12 типів акцентуацій характеру. 
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                         Дві групи акцентуацій характеру: 

1) акцентуації рис характеру: 

   - демонстративний тип (егоцентризм, потреба в постійній увазі до себе, співчуття, 

завищена самооцінка); 

  - педантичний тип (інертність психічних процесів, «схильність» до дрібниць, надійність, 

сумлінність, охайність); 

  - застряглий тип («злопам’ятність», прагнення відстоювати свою точку зору, не враховуючи 

позицію групи); 

  - збудливий тип (схильність до «вибуху емоцій); 

2) акцентуації рис темпераменту: 

  -  гіпертимний тип (високий рівень оптимізму, жадоба діяльності); 

  - дистимічний тип (песимістична спрямованість особистості, фіксація на похмурих 

сторонах життя); 

  - тривожний тип (високий рівень тривожності, сильно розвинений «комплекс 

неповноцінності» як підтвердження заниженої самооцінки); 

 - циклотимічний тип (схильність до невмотивованих різних змін настрою); 

 - екзальтований тип (великий діапазон емоційних станів, вони захоплюються чимось 

радісним і так само легко впадають у відчай); 

 - емотивний тип (сенситивний) -  (чутливі та вразливі люди); 

 - екстравертний тип (високий рівень товариськості, балакучості, відкриті); 

 - інтровертний тип (низька контактність, замкненість, орієнтовані на свій внутрішній світ)  

 Структура характеру є динамічною і змінюється протягом життя людини, акцентуації 

характеру можуть бути зменшені в процесі виховання, самовиховання або психокорекції. 

   Характер тісно пов'язаний з темпераментом людини, який може сприяти або 

протидіяти розвиткові певних рис характеру. Так холерику або сангвініку легше сформувати 

в собі ініціативність, рішучість, але може стати серйозною проблемою формування 

стриманості і самоконтролю. 

Формування характеру 

 Перші ознаки виникнення і закріплення рис характеру можна спостерігати вже на 

початку життя людини. 

 Оптимальним для розвитку рис характеру є вік від 2-3 до 9-10 років. 

 У перші роки життя провідним фактором розвитку характеру стають дорослі 

(формуються такі риси як доброта, чуйність, черствість, байдужість). 

 У молодшому віці поряд із наслідуванням на перше місце виступає виховання 

(формуються працьовитість, акуратність, відповідальність). Відбувається це у процесі 

дитячих ігор та виконання домашньої праці. Комунікативні риси характеру стають більш 

виразними в початкових класах. 

 Починаючи з підліткового віку важливу роль у формуванні характеру відіграє 

самовиховання (формуються вольові риси характеру, моральні, світоглядні основи). 

 Характер – суспільно-історична категорія, тобто основою його формування є: 

- суспільно-історичні умови життя; 

- соціальна сфера; 

- життєвий досвід; 

- діяльність; 

- виховання; 

- самовиховання. 

 

3.  Основні теорії особистості. Психологічна структура особистості. 

Дослідження особистості налічує майже дві з половиною тисячі років. Проте 

психологія особистості як наука склалася порівняно недавно. 

В історії досліджень особистості виділяють такі періоди. 

V ст. до н.е. – поч. ХІХ ст. – філософсько-літературний період (Сократ, Аристотель, 

Спиноза, Локк, Юм), протягом якого основними проблемами психології особистості були 

питання моральної і соціальної природи людини, її вчинків і поведінки. 
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Поч. ХІХ ст. – ХХ ст. – клінічний період (Фрейд, Адлер, Юнг). У цей період в центрі 

уваги психіатрів опинилися психічні чинники виникнення й перебігу хвороб, впливу хвороб 

на особистість, психологічні аспекти цілющих дій. 

Поч. ХХ ст. – теперішній час – експериментальний період (Лазурський, Айзенк, 

Кеттел, Олпорт), який характеризується активним впровадженням в психологію 

експериментальних методик досліджень психічних явищ з метою позбавитися умоглядності 

й суб’єктивізму в їх поясненні. 

В процесі диференціації напрямів дослідження особистості, що відбувався в першій 

половині ХХ ст., склався цілий ряд теорій особистості: гештальтпсихологія, 

психоаналітична, гуманістична, біхевіористична, когнітивна (табл. 1). 

Теорії особистості 

Психологічна 

школа 

Період 

популярності 

Засновники Основні 

підходи 

Техніки, які 

застосовують 

Гештальтпсихологія Початок  

ХХ 6ст. 

Т.Вертгеймер 

В. Келер 

К. Левин 

Ціле являє 

собою щось 

більше від суми 

його складових 

Вивчення через 

сприймання 

Психоаналіз Кінець ХІХ ст. 

– теперішній 

час 

З. Фрейд Поведінка 

контро-люється 

несвідомими 

потягами 

Клінічне 

спостереження 

Біхевіоризм Початок ХХ ст. 

– теперішній 

час 

Д. Уотсон Психологія має 

зосереджу-

ватись лише на 

тому, що 

можна 

спостерігати 

Науковий 

експеримент, 

випробування 

Гуманістична 

психологія 

Середина ХХ 

ст. – теперішній 

час 

Г. Олпорт 

К. Роджерс 

А. Маслоу 

Психологія має 

зосереджу-

ватись на 

унікальності 

життєвого 

досвіду 

людини, на її 

самоактуалі-

зації 

Обговорення 

почуттів 

Когнітивна 

психологія 

Теперішній час У. Нейссер 

А. Пейвио 

Г. Сімон 

Мета 

психології – 

дослідження 

процесів 

отримання, 

збереження та 

переробки 

інформації 

мозком 

Дослідження 

особливостей 

пам’яті, 

мислення та 

функціонування 

інформаційних 

процесів 

 

Серед означених теорій можна виділити три напрями, які майже не пересікаються: 

біогенетичний, соціогенетичний, персонологічний. 

Біогенетичний напрям базується на тому, що природним є спадкове, яке первісно 

обумовлює всі особливості розвитку особистості. Соціокультурні і ситуативні чинники лише 

накладають свій відбиток на своєрідність його протікання. 

Найбільш відомою серед концепцій цього напряму є теорія, розроблена З. Фрейда. 

За З. Фрейдом, структура особистості складається із трьох компонентів: «Воно», «Я», «Над-

Я». 
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«Воно» - несвідома частина психіки людини, скупчення інстинктивних потягів, які 

спонукають до негайного задоволення незалежно від ставлень суб’єкта до зовнішньої 

реальності. 

«Я» відповідає свідомості. Це, як правило, самосвідомість людини, сприймання і 

оцінювання нею самою власної особистості і поведінки. 

«Над-Я» являє собою систему моральних почуттів і вимог до поведінки,. Вчинків і 

рішень «Я» суб’єкта. «Над-Я» керується ідеальними уявленнями – прийнятими у суспільстві 

нормами моралі і цінностями. 

Несвідомі потяги дуже часто призводять до конфлікту між «Воно» і «Над-Я», який 

розв’язується за допомогою «Я», тобто свідомості. 

Соціогенетичний напрямок знайшов своє втілення в теорії соціалізації, теорії 

навчання, теорії ролей. 

Згідно з теорією соціалізації, людина, яка народжується біологічною істотою, стає 

особистістю завдяки впливу соціальних умов життя. 

Відповідно до теорії навчання, розвиток особистості відбувається в процесі 

навчання, засвоєння суми знань. 

Теорія ролей виходить з того, що характер особистості та її відносини з іншими 

людьми залежать від системи соціальних ролей, які вона виконує. 

Персоно логічний (особистісно-центрований) напрям визначає, що розвиток 

особистості відбувається за рахунок первісно притаманного їй прагнення до само 

актуалізації і внутрішнього самовдосконалення. Цей напрям визначають як гуманістичний. 

Особистість – складне цілісне утворення. Дослідженню її структури присвячені 

праці багатьох психологів. Згідно з дослідженнями К.К. Платонова в структурі особистості 

виділяють чотири головні одно порядкові підструктури (табл. 2). 

Головні однопорядкові підструктури особистості 

Підструктури 

особистості 

Компоненти 

підструктур 

Співвідношення 

соціального і 

біологічного 

Рівень аналізу Види 

формування 

Спрямованість 

особистості 

Переконання, 

світогляд,ідеали, 

прагнення, 

інтереси, 

бажання 

Біологічного 

майже немає 

Соціально-

психологіч-ний 

Виховання 

Досвід Звички, уміння, 

навички, знання 

Значно більше 

соціального 

Психолого-

педагогіч-ний 

Навчання 

Особливості 

психічних 

процесів 

Відчуття, 

сприймання, 

воля, почуття, 

емоції, 

мислення, 

пам’ять 

Частіше більше 

соціального 

Індивідуально-

психологіч-ний 

Вправи 

Біопсихологічні 

властивості 

Темперамент, 

статеві ознаки, 

вікові 

властивості 

Соціального 

майже немає 

Психофізіо- 

логічний 

Нейропсихо- 

логічний  

Тренування 

 

 

Перша підструктура характеризує спрямованість особистості або вибіркове 

ставлення людини до дійсності. Складові якості цієї підструктури особистості не є 

природженими і відображають індивідуальне суспільне мислення. Формується 

спрямованість особистості в процесі виховання. Спрямованість особистості включає систему 

взаємопов’язаних компонентів: інтереси, бажання, прагнення, ідеали, світогляд, 

переконання. 
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Друга підструктура включає знання, уміння, навички й звички, які засвоєні у 

власному досвіді шляхом навчання.  На формування компонентів даної підструктури помітно 

впливають біологічні й генетичні якості людини. 

Третя підструктура включає індивідуальні особливості психічних процесів: 

відчуття, сприймання, емоції, волю, мислення, пам’ять. Основні компоненти третьої 

підструктури формуються й розвиваються за допомогою вправ, при цьому великого значення 

набувають вольові якості індивіда. 

Четверта підструктура особистості включає властивості темпераменту, статеві й 

вікові властивості. Формування компонентів цієї підструктури можливе лише за допомогою 

тренування, але частіше має місце формування замінників (компенсаторних механізмів) 

природних властивостей, яких недостає. Ця підструктура має назву біопсихологічної, 

оскільки якості особистості, які до неї входять, головним чином зумовлені фізіологічними 

особливостями мозку. 

Саморегуляція особистості. 

За висловлюванням академіка І.П. Павлова, людина – це система, яка сама себе 

регулює, виправляє і навіть удосконалює. Людина не автоматично переключається з однієї 

діяльності на іншу, а свідомо, з урахуванням соціальної ситуації. 

Особистість як самокерована система може здійснювати: 

- контроль за діяльністю за допомогою порівняння наміченої програми та 

виконаних дій; 

- узгодження спонукань, переключення психічної активності, координацію дій; 

- санкціонування – виклик або затримку процесів (дій, вчинків); 

- посилення або послаблення активності (прискорення або уповільнення 

психічної діяльності).  

Самоуправління особистості може бути оперативним (повсякденним) і 

перспективним, зумовленим віддаленою метою. 

В процесі спілкування особистість розв’язує дві задачі: 

 - забезпечує свої стосунки із групою, в яку вона входить; 

 - усвідомлює свої внутрішньо особистісні протиріччя, що обумовлюють труднощі 

при спілкуванні. 

Подолання внутрішньоособистісних протиріч безпосередньо пов’язане із 

перебудовою так званих «механізмів психологічного захисту». Основна функція 

«психологічного захисту» описується як низка специфічних прийомів, які використовує 

особистість для того, щоб знизити рівень неприємних переживань. 

Психологічний захист розглядається як крайній засіб збереження суб’єктом 

душевної рівноваги. Психологічний захист проявляється не тільки в разі виникнення 

надзвичайних обставин, але й у повсякденні. Це нормальний, постійно працюючий механізм 

людської свідомості. 

Компенсаторні характеристики психологічного захисту: 

1. Неусвідомлене, але сильне бажання знищити переживання, що травмують 

особистість, з наступною заміною на більш комфортні переживання. 

2. Переміщення неприємних переживань зі сфери свідомого до неусвідомленого. 

3. Акцент не на логіку, а на емоції. Як наслідок система психологічного захисту є 

високостійкою до критики ззовні. 

Основні форми психологічного захисту: витіснення, заперечення реальності, 

деперсоналізація, раціоналізація, проекція, ідентифікація, компенсація, сублімація, регресія. 

 

4.  Мотиваційна сфера особистості. Спрямованість особистості, її загальна 

характеристика. 

Спрямованість – це усталена система найважливіших цільових програм 

особистості, що визначає смислову єдність її ініціативної поведінки, яка протистоїть 

випадковостям життя. 

У сучасних дослідженнях виділяють три основні види спрямованості 

особистості: 
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1) особиста (престижна, егоїстична); 

2) групова (суспільна чи альтруїстична); 

3) ділова (інтерес до справи, до пізнання дійсності). 

Особиста спрямованість виникає внаслідок переваги мотивів власного 

благополуччя, самоствердження. Групова спрямованість має місце тоді, коли вчинки людини 

спонукають інтереси організації та інших людей. Ділова спрямованість породжується самою 

дійсністю, через захоплення нею. Це може бути спрямованість на науку, спорт, професію, 

мистецтво. 

В основі цілеспрямованості особистості лежать потреби – динамічні активні стани 

особистості, що виражають її залежність від конкретних умов існування і породжують 

діяльність, спрямовану на зняття цієї залежності. Потреби – це рушійна сила розвитку 

особистості. 

Класифікація потреб: 

1) базові потреби – це потреби у матеріальних умовах і засобах життя, у 

спілкуванні, пізнанні, діяльності та відпочинку; 

2) похідні потреби формуються на основі базових, до них належать естетичні 

потреби, потреба ц навчанні; 

3) вищі потреби включають насамперед потреби у творчості, 

самовизначенні. 

На основі потреб формуються мотиви – усвідомлені спонукання людини до 

діяльності або поведінки. Мотиви тісно пов’язані з потребами і навпаки. Їх зв’язок 

виявляється у тому, що потреби реалізуються в поведінці і діяльності. 

Сукупність мотивів поведінки і діяльності розглядається як мотиваційна сфера 

особистості. у цілому ця сфера є динамічною й змінюється в залежності від багатьох 

обставин. Про те ядром мотиваційної сфери виступають відносно стійкі й домінуючи мотиви 

(саме в них першочергово виявляється спрямованість особистості). 

Поняття мотивація у психології використовують у двох значеннях: 

- як систему факторів, що обумовлюють поведінку (цілі, інтереси, потреби, 

мотиви, наміри); 

- як характеристику процесу, що підтримує поведінкову активність. 

Розрізняють три групи мотивів: 

1) прості, до яких відносять потяги, бажання, хотіння; 

2) складні, до яких відносять інтереси, схильності, ідеали; 

3) випадкові, до яких відносять почуття, звички й афекти. 

Мотив може реалізовуватися в інтересах, прагненнях, переконаннях, установках. 

Інтерес – емоційно забарвлена інтелектуальна вибірковість, виникає тоді, коли 

об’єкт викликає емоційних відгук. Інтереси розрізняють за широтою, глибиною та стійкістю. 

Прагнення  - це мотиви, в яких виявляються потреби особистості в умовах 

спеціально організованої діяльності, можливо протягом тривалого часу життя (закінчити 

навчальний заклад, працювати за фахом). 

Переконання – уявлення, знання, ідеї, які набули роль мотивів поведінки. 

Переконання містять три головні компоненти: когнітивний (знання), емоційний (оцінка 

ставлення, почуття), поведінковий (воля). 

Установка – готовність людини, її стійка схильність реагувати та діяти певним 

чином; забезпечує легкість, майже автоматичність вибору поведінки. 

Система домінуючих мотивів, які викликають відповідну поведінку, становить 

спрямованість особистості. 

Мотиваційну сферу людини можна оцінювати за розвиненістю, гнучкістю, 

структурністю. Чим більше різноманітних потреб, мотивів, цілей в людини, тим більш 

розвинена її мотиваційна сфера. Чим різноманітніше способи задоволення потреб, тим 

гнучкіше мотивація. 

Таким чином, зміст мотивів є найбільш істотною характеристикою спрямованості 

особистості та рівня її виховання.  
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Контрольні запитання: 

1. Розкрийте співвідношення понять «індивід», 

«індивідуальність», «особистість», «людина». 

2. Визначте, як співвідносяться соціальне і біологічне в 

розвитку особистості. 

3. Які властивості нервової системи були покладені І.П. 

Павловим в основу класифікації типів темпераменту? 

4. Охарактеризуйте складові психологічної структури 

особистості. 

5. Охарактеризуйте особливості основних типів 

темпераменту. 

6. Як співвідносяться природне і набуте в характері людини? 

7. Які акцентуації характеру Ви знаєте? 

8. Охарактеризуйте мотиваційну сферу особистості. 

 

 


