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Лекція 13. Темперамент 

Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 

• дати визначення темпераменту і розкрити його властивості; 

• проаналізувати типи темпераменту; 

• розкрити взаємодію темпераменту, діяльності та спілкування; 

• охарактеризувати співвідношення темпераменту й особистості. 

Поняття і типи темпераменту  

Темперамент – сукупність індивідуальних особливостей, що ха-

рактеризують динамічну й емоційну сторони поведінки людини, її дія-

льності і спілкування. Лише умовно темперамент можна віднести до 

компонентів особистості, бо його особливості, як правило, зумовлені 

біологічно і є природженими. Темперамент найтісніше пов’язаний з 

характером, і у дорослої людини їх важко розділити. 

Темперамент можна поділити на чотири найбільш узагальнені 

типи: холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолійний. Такий 

поділ має тривалу історію (Гіппократ, Гален, Кант, Павлов та інші), 

хоч є й інші класифікації типів темпераменту (Кречмер, Шелдон, Сіго 

та інші). 

1. Холерик –  сильний тип темпераменту, що виявляється 

в загальній рухливості і здатності віддавати-

ся справі з винятковою пристрасністю, в 

бурхливих емоціях, різких змінах настрою, 

неврівноваженості. 

2. Сангвінік –  сильний тип темпераменту, що характеризу-

ється рухливістю, високою психічною ак-

тивністю, різноманітністю міміки, чуйністю 

і товариськістю, урівноваженістю. 

3. Флегматик –  сильний тип темпераменту, пов’язаний з 

повільністю, інертністю, стійкістю в праг-

неннях і настрої, слабким зовнішнім вира-

женням емоцій, низьким рівнем психічної 

активності. 

4. Меланхолік –  слабкий тип темпераменту, якому властиві 

сповільненість рухів, стриманість моторики 

і мови, низький рівень психічної активності, 

легка ранимість, схильність глибоко пере-

живати навіть незначні події, переважання 
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негативних емоцій, сензитивність. 

Немає ні хороших, ні поганих темпераментів. Кожен з них має 

свої переваги і недоліки. Перевага холерика – в можливості зосеред-

ження значних зусиль в короткий проміжок часу, а недолік – в тому, 

що при тривалій роботі йому не завжди вистачає витримки. Сангвінік, 

володіючи швидкою реакцією і підвищеною працездатністю в почат-

ковий період роботи, до її кінця знижує працездатність не тільки через 

швидку стомлюваність, але і у зв’язку зі зниженням інтересу. Достоїн-

ство флегматика у здатності довго і наполегливо працювати, але він не 

в змозі швидко сконцентрувати свої зусилля. Меланхолік відрізняється 

великою витримкою, але повільним входженням в роботу, його праце-

здатність вища всередині або в кінці роботи, а не на її початку. 

Тип темпераменту необхідно враховувати в спеціальностях, де 

праця пред’являє особливі вимоги до динамічних і емоційних якостей 

людини. 

Властивості темпераменту.  

Темперамент і особистість 

Більшість дослідників темпераменту виділяють такі його власти-

вості, що найтісніше пов’язані між собою і з якостями характеру: сен-

зитивність – особливість людини, що виявляється у виникненні чут-

ливості (психічної реакції) на зовнішній подразник найменшої сили; 

реактивність – особливість людини, пов’язана з силою емоційної ре-

акції на зовнішні і внутрішні подразники; активність – здатність лю-

дини, що полягає в подоланні зовнішніх і внутрішніх обмежень у ви-

робництві, в суспільно значимих перетвореннях, у привласненні ба-

гатств, засвоєнні духовної культури; темп реакцій – особливість лю-

дини, що полягає у швидкості протікання психічних процесів, а пев-

ною мірою і психічних станів; пластичність-ригідність – особливості 

людини гнучко і легко пристосовуватися до нових умов або інертно, 

нечутливо поводитися в умовах, що змінилися; екстраверсія-

інтроверсія – особливості людини, що виражаються в переважній 

спрямованості активності особистості або зовні (на світ зовнішніх об’-

єктів: навколишніх людей, подій, предметів), або всередину (на явища 

власного суб’єктивного світу, на свої переживання і думки). 

Розділ 4. Інструментальна функція психіки 
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Темперамент, будучи природженим, є базою більшості властивос-

тей особистості. Але він визначає лише динаміку їх вияву (вразливість, 

емоційність, імпульсивність, тривожність). 

Вразливість – властивість людини, що характеризує ступінь 

впливу різних подразників, час збереження їх в пам’яті і силу реакції у 

відповідь на цей вплив. Емоційність – властивість, виражена у швид-

кості, змісті, якості, глибині, динаміці емоційних процесів і станів. 

Імпульсивність – властивість, що полягає у схильності людини діяти 

за першим спонуканням, спонтанно, під впливом зовнішніх впливів 

або емоцій, що раптово наринули. Тривожність – підвищена схиль-

ність людини відчувати неспокій у будь-яких ситуаціях життя, в тому 

числі і таких, що не призводять до цього. Поняття тривожності близьке 

до поняття невротизма (Г.І. Айзенк). 

Ці особливості темпераменту впливають на характерологічні ри-

си, на розвиток і вияв здібностей людини. 

Перевірте свої знання 

1. Яке визначення можна дати темпераменту? 

2. Які існують типи темпераменту? 

3. Як взаємодіють темперамент, діяльність і спілкування? 

4. Які якості особистості потрібно віднести до властивостей тем-
пераменту? 

5. Яке співвідношення темпераменту й особистості? 

6. Якому типу темпераменту – холеричному, сангвінічному, флег-
матичному або меланхолійному – відповідають характеристи-
ки: 

а) Дещо уповільнені реакції, стійкий настрій, зовні мало вира-

жена емоційна сфера. Залишається досить витриманим і 

спокійним, не допускає імпульсивних рухів у складних жит-

тєвих ситуаціях. Виявляє велику завзятість у доведенні спра-

ви до кінця, правильно розраховуючи свої сили. Стереотипи 

в’язкі, поведінка часто недостатньо гнучка, перемикання 

уваги, діяльності і спілкування певною мірою сповільнене. 

Найбільших успіхів досягає у професіях, що вимагають по-

сидючості, рівномірного напруження сил, стійкості уваги і 

великого терпіння. 

б) Підвищена емоційна реактивність, різкий темп і швидкість у 
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рухах, велика енергія і прямолінійність у відносинах. У не-

сприятливих умовах підвищена збудливість може привести 

до запальності, а в деяких випадках і агресивності. Різка 

зміна настроїв. Здатний подолати значні труднощі, віддава-

тися справі з великою пристрастю при відповідній високій 

мотивації. Досягає найбільшого результату в професіях, у 

яких необхідні підвищена реактивність і значне одноразове 

напруження сил. 

в) Підвищена ранимість, схильність до глибоких переживань, 

навіть з незначних причин. Почуття легко виникають, пога-

но стримуються, виразно виражені зовні. Сильні зовнішні 

впливи ускладнюють його діяльність і спілкування. Замкну-

тий, уникає нових обставин. За несприятливих життєвих 

умов швидко виникає соромливість, несміливість, нерішу-

чість, як і боягузтво. Але у сприятливій стійкій обстановці 

може досягнути значних успіхів у професіях, що вимагають 

підвищеної чутливості (сензитивності) і реактивності.  

г) Легка пристосованість до життєвих умов, що змінюються, 

підвищена контактність з оточуючими людьми, легке виник-

нення і швидка зміна почуттів, стереотипи досить жваві, 

розкутість в новій обстановці, здібність до швидкого пере-

микання уваги, діяльності і спілкування. Найбільш успішні 

види професії, що вимагають швидкої реакції і підвищеної 

товариськості.  
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