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Лекція №2. 

Тема: Спрямованість особистості. 

1. Поняття особистості. Основні теорії особистості. 

2. Психологічна структура особистості. Темперамент. 

3. Здібності, їх види. Можливості розвитку і саморозвитку особистості. 

 

Література: 1) Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту). Підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти /за ред.. Вербицької П.І. та ін. – Львів: Нова 

Доба, 2018, с. 10 – 34; 2) Тодорова І. С. Основи психології та педагогіки. – Л. 2002, с. 43-52; 

3) Психологія /за ред.. Винославської О. В.- К.: 2005, с. 194-248; 4) М’ясоїд А. Л. Загальна 

психологія. – К.: 2005, с. 398-446. 

 

1. Поняття особистості. Основні теорії 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. 

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 1ст. 

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-

Обговорення 

почуттів 



 2 

зації 

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». 

«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. 

Персонологічний (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 – діяч суспільного розвитку, свідомий індивід, який посідає певне 

становище в суспільстві та виконує певну громадську роль. 

           

2. Психологічна структура особистості. Темперамент. 

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, 

Біологічного 

майже немає 

Соціально-

психологіч-ний 

Виховання 
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інтереси, 

бажання 

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. 

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 
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«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. 

 

Одним з основних понять психофізіології є темперамент, з якого традиційно 

починається аналіз індивідуально-психологічних властивостей особистості. 

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. 

         -    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; 
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 - 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. 

3. Здібності, їх види. Можливості розвитку і саморозвитку особистості. 

Здібності – це внутрішні умови розвитку людини, які формуються в  

сукупності із задатками під впливом зовнішніх умов у процесі взаємодії людини з 

навколишнім середовищем. Це індивідуально-психологічні особливості, які є умовою 

успішного виконання певної діяльності. 

 Здібності виявляються у процесі оволодіння певним видом діяльності, у тому, 

наскільки індивід при інших рівних умовах швидко та ґрунтовно, легко й ефективно засвоює 

способи діяльності та здійснення її організації. 

 Схильність – це спрямованість індивіда на певну діяльність, що спонукає його нею 

займатися. Її основою є глибока стійка потреба індивіда в певному виді діяльності, 

прагнення удосконалити вміння та навички, пов’язані з нею. 

 Талант – видатні здібності в якійсь одній чи кількох галузях діяльності. 

 Геніальність – найвищий ступінь розвитку здібностей, що виявляється у творчій 

діяльності, результати якої мають історичне значення. 

Види здібностей: 

Загальні  (визначають успіх людини у різноманітних видах діяльності): 

- елементарні; 

- складні; 

           Елементарні здібності: 

- відчувати; 

- сприймати; 

- запам׳ятовувати; 

- мислити; 

- говорити; 

- уявляти; 

- переживати 

           Складні здібності до: 

- навчання; 

- праці; 

- гри; 

- спілкування 

 

          Спеціальні  (визначають успіх людини у спеціальних видах діяльності): 

- елементарні; 

- складні. 

           Елементарні: 

- музичний слух; 

- критичність мислення; 

- окомір; 

- словесно-логічна пам'ять; 

- висока нюхова чутливість 

           Складні: 

- математичні; 

- конструктивно-технічні; 

- музичні; 

- художні; 

- організаторські 
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                                               Рівні розвитку здібностей 

1. Задатки 

2. Здібності. 

3. Талант. 

4. Геніальність 

 

Людина -  це система, яка сама себе регулює, підправляє і навіть  

удосконалює. Особистість формується в умовах конкретно-історичного існування, в 

діяльності. 

     Навчання: набуваючи знання, людина пізнає закономірності функціонування 

матеріального світу і людського організму;  пізнає  себе в суспільстві, взаємовідносини в 

групі. 

Виховання: 

- розумове; 

- трудове; 

- моральне; 

- естетичне; 

- фізичне; 

- екологічне; 

- економічне; 

- правове; 

- статеве; 

- сімейне; 

- виховання толерантності і культури міжнаціонального спілкування 

 

 

 

 

 


