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Анотація: У статті розглядаються можливості застосування психологічного 

інструментарію щодо дослідження індивідуально-типологічних особливостей дорослих 

людей у процесі їх професійного становлення. Дослідження проводилося зі студентами, 

що здобувають другу вищу освіту. За допомогою методу математичної статистики 

доводиться кореляційний зв'язок між різними методиками щодо дослідження акцентуацій 

характеру. 
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Вступ. Головними напрямами діяльності дорослих студентів (магістрантів, 

заочників, студентів, що здобувають другу освіту) є професійне навчання, подальше 

особистісне самовдосконалення, розвиток інтелекту, моральне, естетичне та фізичне 

збагачення. В молоді роки активізується ціннісно-орієнтаційна діяльність, яка базується 

на мотиваціях та потребах особистості. Це сензитивний період для розвитку основних 

соціогенних потенцій людини та для завершення формування особистості в усіх її виявах.   

Мотиви, що спонукають дорослих людей отримувати другу вищу освіту, мають 

динамічний характер, їх ієрархія визначається соціальними та економічними змінами в 

житті суспільства, а також сімейними обставинами та усвідомленням змиін у поведінці. 

Підпорядкованість мотивів визначається життєвим шляхом людини і сама є результатом 

взаємодій індивідуально-типологічних властивостей особистості та її соціальних відносин 

з навколишнім світом. Означена проблема обговорюється у працях відомих психологів 

психоаналітичного спрямування, оскільки мотивація до діяльності має тісний зв'язок з 

задоволенням основних потреб людини та ії індивідуальними психологічними 

особливостями (К. Юнг, 1995; К. Хорни, 1993). 

Риси, що визначають індивідуальність людини, можуть бути віднесені до різних 

психічних сфер: сфера спрямованості інтересів і схильностей, почуттів і волі, асоціативно-

інтелектуальна сфера. Кожній людині властиві істотні індивідуально-типологічні 

особливості, які позначаються на її діяльності та поведінці. Про одних говорять, що вони 

працьовиті, дисципліновані, 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 особистості, індивідуальний стиль її соціальної поведінки. 

Такі психологічні особливості особистості стають рисами характеру. Ці риси 

характеризують і цілі, до яких прагне людина, і способи досягнення цілей. У навчанні 

дорослих людей необхідно це враховувати, щоб допомогти досягти  мети навчання. 

Проблемне поле дослідження. Від спрямування професійних мотивів залежить 

ефективність навчальної діяльності дорослої людини. При цьому значущими є 

розвивальні характеристики суб’єкта професійної діяльності (орієнтованість, 

спрямованість, професійно важливі якості, знання, вміння й навички, професійна 

компетентність тощо), що виявляються в інтегральних характеристиках особистості 

(інтереси, спрямованість, емоційна й поведінкова гнучкість), етапи професійного 

становлення особистості (профпідготовка, професійна адаптація, професійна 

майстерність тощо); форми професійного становлення особистості (індивідуальна, 
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особистісна, індивідуально-особистісна), динаміки професійного функціонування 

(адаптація, становлення, стагнація) та стадій психологічної перебудови особистості 

(самовизначення, самовираження, самореалізація) у зв'язку з адаптивною поведінкою або 

розвитком особистості в професійній діяльності. Тому важливе значення для 

професійного становлення дорослої людини та ефективності навчання необхідно 

враховувати індивідуально-типологічні особливості та застосовувати для їх дослідження 

психологічний інструментарій.  

У поведінці особистості індивідуально-психологічні особливості проявляються на 

рівні підструктури характеру, тому саме його дослідження дає можливість судити про 

диференційні ознаки та прояви. Характер – це сукупність стійких індивідуальних 

психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та суспільній 

поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці, навколишньої дійсності та 

самої себе.  

О.В.Скрипченко відмічає, що характер – це цілісний компонент особистості, 

функція якого  полягає в об'єктивізації її спрямованості у формі стійких рис, виражених у 

специфічних та відносно константних способах поведінки.(Скрипченко О. В., 2005, с. 150-

160) Спрямованість і характер – самостійні структурні одиниці особистості, які 

утворюються одночасно з єдиного субстрату, але різними шляхами. Характер існує як 

системна сукупність взаємопов'язаних стійких рис, завдяки яким реалізуються 

оригінальність та самобутність "Я" особистості, тобто по-новому розкривається 

важливий, справжній зміст її спрямованості та підкреслюється її індивідуальність. 

Ю.Л. Трофімов (Трофімов Ю. Л., 2003, с. 95-105) висловив свою думку про те, що 

характер – це особливі прикмети, риси, котрих людина набуває в суспільстві. Таких рис 

психологи налічують декілька тисяч. Характер утворюється із сукупності стійких 

індивідуальних особливостей особистості, які складаються і виявляються у спілкуванні та 

спільній діяльності людей. Знаючи характер людини, можна передбачити, як вона буде 

діяти за тих чи інших умов; характер – це певна програма поведінки. В ньому можна 

виділити провідні та другорядні риси. Є цільні, суперечливі, сильні, вольові та слабкі 

характери.  

П. А. М’ясоїд (М’ясоїд П. А., 2001, с. 322-333) стверджував, що характер – 

динамічна форма складного психологічного змісту, яка виявляється в сталому способі 

життя індивіда. Характером пояснюються риси. Поза сумнівом, це властивості 

індивідуальності, але на відміну від властивостей нервової системи, темпераменту чи 

здібностей вони відображають не динаміку і не результативність, а зміст стосунків 
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людини зі світом. Характер – це зафіксована у вигляді властивостей і сповнена глибокого 

змісту форма усталених стосунків індивіда зі світом.   

Таким чином, характер - це сукупність стійких індивідуальних особливостей особи, 

що складається і виявляється в діяльності і спілкуванні, обумовлюючи типові для індивіда 

способи поведінки. Тому дуже важливо враховувати його у навчанні дорослих людей. 

Мета статті: розглянути можливості застосування психологічного інструментарію 

щодо дослідження індивідуально-типологічних особливостей дорослих: андрагогічний 

аспект.  

Основна частина. Ядром рис характеру як форми реагування особисті соціальних 

взаємин є співвідношення між соціальними та індивідуальними цінностями. У випадку, 

якщо людина усвідомлює себе як члена суспільства, для якого існують певні моральні 

норми, мають місце нормальні видо – родові відносини. При порушенні цих 

співвідношень появляються негативно оцінювані риси характеру. Наприклад, прояв 

неправди – це порушення цих співвідношень приватного й загального на користь 

приватного. Може бути інший варіант, коли депривуються особисті, приватні інтереси на 

користь суспільних, що веде до порушення індивідуальних потреб. 

Питання про соціально-психологічні фактори формування моральних цінностей 

особистості в умовах ринкових відносин тісно пов'язані із менталітетом нації. На думку 

В.М. Соколинського (Соколинский В. М., 1999) менталітет нації означає «сукупність 

типових психологічних властивостей тієї чи іншої нації». 

У концепції Е.Фромма (Фромм Е., 2005, с. 53-55) під рисою характеру розуміється 

та або інша орієнтація, що виражає домінуючі соціальні установки. Зовнішніми 

детермінантами цих установок – відносин можуть бути предметне середовище, люди й 

внутрішній світ самої людини, його «Я». Всі орієнтації Е.Фромм ділить на плідні й 

неплідні. Людина із плідною орієнтацією бачить джерело своїх благ у самому собі як 

втілення своїх сил і можливостей. Люди з неплідними орієнтаціями бачать джерела благ 

у зовнішнім середовищі, поза собою, вони орієнтовані на те, що єдиний спосіб знайти 

бажане – це взяти його із зовнішнього світу. Вони хочуть одержати, але не здатні давати. 

До неплідних орієнтацій Фромм відносить рецептивну, експлуататорську, ринкову. 

Неплідні орієнтації також мають як негативні, так і позитивні сторони. Але тільки людина 

із плідною орієнтацією є по-справжньому вільною і незалежною. 

Е. Кречмер розглядає характер у зв'язку з конституцією тіла як психічну 

конструкцію поруч із соматичною. Конституція тіла і характер визначаються вродженою 

ендокринною системою. Е. Кречмер розрізняє два великих складних біотипи, з яких 
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утворюється безліч нормальних відтінків темпераменту – шизотимічний і циклотимічний 

типи характеру, що знаходяться у зв'язку з двома основними типами відомих хвороб: 

шизофренією і маніакально-депресивним психозом (Е. Крічмер, 1930). 

Аналіз теоретичного матеріалу показує, що характер може мати різні ступені 

вираженості індивідуально-типологічних особливостей. Графічно межу між нормою і 

патологією можна виділити на осі, на якій зображена інтенсивність проявів характерів. На 

ній позначено три зони: зона абсолютно нормальних характерів, зона виражених 

характерів (акцентуацій) і зона сильних відхилень характерів (психопатії). Перша і друга 

зони відносяться до норми (у широкому сенсі), третя – до патології характеру. Відповідно 

акцентуації характеру розглядаються як крайні варіанти норми. Вони, у свою чергу, 

розділяються на явні і сховані акцентуації. 

Розрізнення між патологічними і нормальними характерами, що включають 

акцентуації, є дуже важливим. У психології існують критерії, які дозволяють локалізувати 

акцнтуацію на осі інтенсивності характерів. Перший критерій: характер можна вважати 

патологічним, тобто розцінювати як психопатію, якщо він відносно стабільний у часі 

(мало змінюється протягом життя). Перший тип належить до астенічної групи. Ця група 

включає два різновиди: неврастеніків і психастеніків. Їхні загальні властивості – 

підвищена чутливість, збудливість і швидка виснажливість. 

Другий: тотальність проявів характеру. При психопатіях ті ж самі риси характеру 

виявляються всюди: вдома, на роботі, на відпочинку, серед знайомих, серед чужих, при 

будь-яких обставинах. Якщо ж людина вдома одна, а «на людях» - інша, то вона не 

психопат. Другий варіант психопатичних характерологічних реакцій – неоднозначних 

типових психопатій полягає в тому, що на фоні загострення постійних рис особи 

з'являються інші форми реагування: найчастіше істеричні, агресивно-вибухові, іноді 

астенічні. При цьому нерідко виникають реакції, контрастні основному типові психопатій, 

наприклад, астенічні у збудливих або агресивно-вибухові у гальмівних (Гозман Л. Я., 

1987, с. 145). 

Стосовно яскраво виражених проявів рис характеру найбільшу популярність 

здобув термін К. Леонгарда (Леонгард, 1968) – «акцентована особистість На його думку, 

акцентуйовані особистості – це здорові індивіди зі своїми індивідуальними 

особливостями.  

Проаналізувавши теоретичні основи виокремлення різних типів акцентуацій, ми 

створили порівняльну таблицю, у якій представили власне бачення класифікації 

індивідуально-типологічних особливостей особистості (див. табл. 1) 
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Таблиця 1 

Аналіз, порівняння та співставлення класифікацій типів акцентуацій характеру у різних 

авторів 

 
К. 

Леоснгард 

П. 

Ганнушкін 
А. Лічко А. Егідес 

В. 

Пономаренк

о 

Д. Олдхем, 

Л. Морріс 

1. 
Застрягаю-

чий 
Параноїк - 

Паранойяль-

ний 

Паранойяль-

ний 
Пильний 

2. Педантичний Психастенік 
Психастеніч-

ний 
Психастеноїд - 

Добросовіс-

ний 

3. 
Демонстра-

тивний 
Істерік Істероїдний Істероїд Істероїдний Драматичний 

4. Збуджений Епілетоїд Епілетоїдний Епілептоїд 
Епілептоїд-

ний 
Авантюрний 

5. Гіпертимний 

Конституцій-

но-

збуджений 

Гіпертимний Гіпертим Гіпертимний 
Самовпевне-

ний 

6. Дистимний 

Конструктив

но-

депресивний 

- Гіпотим - Серйозний 

7. 
Афективно-

лабільний 
Циклотимік Циклоїдний Циклоїд - Агресивний 

8. Емотивний - Сенситивний Сензитив Емотивний Чутливий 

9. 

Афективно-

екзальтова-

ний 

Емотивно-

лабільний 
Лабільний - - Діяльний 

10. Тривожний Астенік 
Астено-

невротичний 
Астенік Тривожний 

Альтруїстич

ний 

11. 
Екстраверт-

ний 
Нестійкий Нестійкий Нестійкий - Дозвільний 

12. Інтровертний Шизоїд Шизоїдний Шизоїд Шизоїдний Відмовний 

13. - 
Неврастенік 

(іпохондрік) 
- - - 

Ідеосінкрати

чний 

14. - - Конформний Конформний - Відданий 

 

Акцентуйовані характери залежать як від природно-біологічних властивостей, так 

і від факторів зовнішнього середовища, які накладають відбиток на спосіб життя даної 

людини і знаходять відображення в індивідуально-типологічних особливостях. 

Акцентуації характеру - це крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру 

надмірно посилені, унаслідок чого виявляється виборча уразливість відносно певного 

роду психогенних дій при хорошій і навіть підвищеній стійкості до інших. Оскільки 

основним психологічним інструментом для дослідження акцентуацій особистості в 

нашому дослідженні був тест Леонгарда- Шмішека, приводим теоретичну основу 

тлумачення акцентуацій К. Леонгарда. 

Акцентуація характеру за К. Леонгардом – це перебільшений розвиток окремих рис 

характеру в шкоду іншим, в результаті чого може як погіршуватися взаємодія з 

оточуючими людьми, так і посилюватися творчий потенціал людини. Класифікація, яку 
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він запропонував, налічує 12 типів особистостей, яку ми приводимо у скороченому 

варіанті. Отже, за К. Леонгардом, типи акцентуантів можуть бути такими. 

1. Гіпертимний (гіперактивний) – завжди веселий, балакучий, енергійний, 

самостійний, прагне до лідерства, ризику, авантюр, не реагує на зауваження, ігнорує 

покарання, відсутня межа самокритичності. 

2. Дистимічний – має постійно знижений настрій, замкнутість, небагатослівність, 

песимістичність, його обтяжує гучне суспільство, у конфлікти вступає рідко, частіше в 

них виступає пасивною стороною. 

3. Циклоїдний – товариськість циклічно змінюється (висока в період доброго 

настрою (підвищеного) і низька –( в період пригніченості). 

4. Емотивний (емоційний) – має надмірну чутливість, вразливість, глибоко 

переживає найменші неприємності, занадто чутливий до критики. 

5. Демонстративний – дуже виявлено прагнення бути в центрі уваги і досягати своїх 

планів за будь-яку ціну (сльози, хвороби, скандали тощо). 

6. Збудливий – підвищена дратівливість, нестриманість, агресивність, похмурість, 

але можлива і льстивість, послужливість. Активно і часто конфліктують. 

7. Застрягаючий – «застрягає» на своїх почуттях, думках, не може забути образи, 

має схильність до затяжної непогодженості, в конфліктах – частіше активний. 

8. Тривожно-педантичний – характеризується виразною занудливістю у вигляді 

переживань подробиць, на роботі може виснажувати формальними вимогами, а вдома – 

завеликою акуратністю. 

9. Тривожний (психастенічний) – має знижений настрій, побоювання за себе, 

близьких, невпевненість у собі, крайня нерішучість, довго переживає невдачу, 

сумнівається у своїх діях. 

10. Екзальтований (лабільний) – має дуже змінний настрій, емоції яскраво 

виражені, перебільшена реакція на зовнішні події, словоохотливість. 

11. Інтровертований (шизоїдний, аутистичний) – виражена замкнутість, 

обмеженість спілкування, занурювання в себе, хоча і характерна велика вразливість. Дуже 

стримано, холодно відноситься до інших людей, навіть до близьких. 

12. Екстравертований (конформний) – широкий спектр спілкування, 

словоохотливість аж до балакучості, несамостійний, прагне бути як всі, неорганізований, 

полюбляє підпорядкування. 

Ми застосували психодіагностичний інструментарій щодо дослідження 

індивідуально-типологічних особливостей дорослих людей, а саме, рис акцентуацій у 
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студентів-психологів, що здобувають другу вищу освіту в Житомирському державному 

університеті. Нами були застосовані методика визначення акцентуацій Леонгарда-

Шмішека та метод включеного спостереження. За результатами методики Леонгарда-

Шмішека було виявлено, що екзальтований тип акцентуації переважає у 65% опитаних, 

емотивний – у 55%, гіпертимний та тривожний – по 50% респондентів, збуджуваний та 

циклотимний типи – по 35% відповідно, демонстративний – у 30%, застрягаючий – у 20% 

досліджуваних, педантичний та дистимний – по 15 %. Результати представлені на рис. 1. 

 

Рис. 1. Вираженість акцентуацій характеру у студентів за методикою Леонгарда-Шмішека 

За даними нашого дослідження ми виявили типи акцентуацій характеру у 

студентів, що отримують другу вищу освіту на спеціальності «Психологія» в Центрі 

післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. Також в результаті включеного спостереження нами 

були зафіксовані різні реакції дорослих студентів на події навчального процесу і факти 

суспільного життяя. Тому для осіб з різними індивідуально-типологічними рисами ми 

пропонуємо психологічні рекомендації.  

Так, загальними вимогами в індивідуальному підході і корекції при гіпертимному 

типі акцентуації є створення умов для прояву ініціативи студента, чітке аргументоване 

визначення обов’язків і меж прийнятної поведінки, уникання гіперопіки, доброзичлива не 

авторитарна позиція викладача, підкреслено поважна форма спілкування, вплив через 

вміле формування колективної думки. В навчальній діяльності – дотримування високого 

рівня працездатності на семінарах, змінювати різні види діяльності, давати завдання для 
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самостійної роботи, планування, систематизації. Чітка, спокійна, аргументована оцінка 

результатів діяльності, включення у виконання організаторських з рисами лідерства 

ролей. На дозвіллі: давати доручення (ролі – ведучий, екскурсовод, командир), навіювання 

відповідальності, вимогливості до себе і до інших, бути самодисциплінованим. 

Циклоїдний тип. Загальні вимоги до корекційної роботи: раціональний розподіл 

сил, достатній відпочинок, профілактика перевтомлювання; встановлення зі студентом 

теплих доброзичливих відносин з боку викладача; категорично не можна спровокувати 

конфліктів в період «спаду» (краще вже дочекатись «підйому»). В навчальній діяльності 

– особливих проблем у фазі підйому немає, а у період субдепресивної фази необхідно 

встановити доброзичливу робочу обстановку, уникати критики, індивідуальний помірний 

темп роботи, навчання в групі з рівними за можливостями студентами, залучення до 

самостійної роботи. На дозвіллі: в період підйому – організатор колективних творчих 

справ, в період спаду – учасник, виконавець справ у сфері інтересів, навчання 

самоконтролю свого стану, вмінню пофілософські відноситись до тимчасових труднощів. 

Загальні вимоги до корекції при лабільному типі акцентуації: обстановка 

комфортного психологічного мікроклімату в групі, часті позитивні підкріплення, 

схвалення, не можна проявляти найменшу грубість, категоричність, вказувати на погані 

риси, докоряти в несерйозності, демонстративно невербально проявляти негативне 

відношення, а необхідно проявляти симпатію. На семінарах потрібно витримувати 

спокійну і дружелюбну обстановка, навчальні завдання необхідно давати індивідуально, 

у вигляді прохання, навчати прийомам емоційної саморегуляції, вмінню переборювати 

труднощі, почуття образи. 

Астено-невротичний тип. Вимоги – підтримувати ситуацію піклування, турботи, 

оптимізму, єдинства вимог до навчальних дисциплін. Профілактика і лікування хронічних 

захворювань, які призводять до астенізації. Не можна використовувати жартівливо-

насмішливу «стимуляцію» астено-невротика. Необхідно рекомендувати розумну 

організацію режиму дня. Для такого студента є небажаними раптові запитання, 

неочікувані завдання, йому необхідно надати час для підготовки. Їм погано сприймаються 

завдання гіпотетичного характеру (котрі не мають неправильних рішень). Особливо 

недопустимо у спілкуванні – пряме негативне порівняння його із більш успішними 

одногрупниками, тому оцінку його роботи краще давати індивідуально. Бажано 

рекомендувати такому студентові опанувати прийоми раціонального планування своєї 

діяльності (не накопичувати невиконані справи), самоконтроля своєї поведінки, 

саморегуляції психофізичного стану. 
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Сензитивний тип. Необхідно встановити довірливий контакт зі студентом, тактичні 

взаємовідносини з ним. На семінарсько-лабораторних заняттях краще надавати письмові 

індивідуальні завдання, виключати сензитивного студента із діяльності, яка вимагає 

змагання. Бажано навчати такого студента вмінню будувати взаємовідносини з 

одногрупниками, враховуючи їх особистісні відмінності, вмінню переборювати свою 

сором’язливість. 

Тривожно-педантичний тип – необхідно формувати оптимістичні стереотипи у 

студента, розвивати його емоційність, образність, уявлення (ефективна арт-терапія), 

необхідно створювати умови для підвищення його самооцінки через співробітництво з 

одногрупниками. Бажано опанувати вмінням виділяти головне і не тривожитись через 

дрібниці, знижувати почуття моральної відповідальності і провини. Необхідно навчати 

вмінню формування стереотипу на успіх, застосовуючи прийоми візуалізації, опису 

успіху,інших засобів арт-терапіі. 

Інтровертований тип – необхідно пропонувати включення в роботу з групою лише 

зі згодою самого студента, оскільки необхідно враховувати, що інтровертований студент 

у самостійній роботі скоріше досягає поставлених цілей, терпеливо ставитися до 

оригінальних ідей інтровертованого типу. Необхідно рекомендувати висловлювати свої 

почуття і розуміти почуття і стан інших, вмінню спілкуватись. 

Збудливий тип – необхідно вдосконалювати навички спілкування і саморегуляції, 

залучати студента до взаємодії з одногрупниками щодо досягнення мети. Необхідно 

навчати самоконтролю, вмінню відмовлятися від нерозумних бажань, які приносять 

шкоду йому і іншим. 

Демонстративний тип – створення оптимальних умов для вдосконалення 

загальних, часткових і спеціальних здібностей, об’єктивне відношення до власних успіхів. 

Необхідно звернути увагу на самоконтроль поведінки, вміння демонструвати свої 

позитивні риси. 

Висновки. Корекційні рекомендації, заходи, різноманітні форми та прийоми 

роботи сприяють «нівелюванню» негативних індивідуально-типологічних рис 

особистості та розвитку позитивних, маючи своїм головним завданням допомогти 

професійному становленню дорослого студента. Викладач вищої школи, який працює зі 

студентами другої вищої освіти, взмозі скорегувати акцентуйовані риси характеру, що є 

індивідуально-типологічними, спрямувати їх у продуктивне, позитивне русло діяльності. 

Зрозуміло, що це вимагає багато часу, терплячості, педагогічного такту, психологічних 

знань, комунікативних вмінь, викладацької відповідальності.  
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