
Тема № 8 

Дослідження особистості 

Мета:  

 Сформувати у студентів  комплекс знань про загальні відомості про 

особистість. 

 Розвинути вміння використовувати особистісні опитувальники 

відповідно до мети дослідження. 

Завдання: 

1. Визначити поняття «особистість» та розглянути класифікацію рис 

особистості за походженням.  

2. Ознайомитися з основними видами методів діагностики особистості.  

3. Розглянути проблеми використання особистісних опитувальників.  

 

План: 

1. Особистість. Класифікація  рис особистості за походженням. 

2. Методи психодіагностики особистості. 

3. Проблеми у використанні особистісних опитувальників. 

 

1. Особистість. Класифікація  рис особистості за походженням. 

Проблема дослідження особистості складна і дослідник зіштовхується з 

безліччю теоретичних підходів і визначень особистості. Прийняті 

дослідником теоретичні позиції спричиняють як розробку методів, так і 

інтерпретацію результатів. 

Особистість - обумовлена включенністю в суспільні відносини 

системна якість індивіда, що формується в спільній діяльності й спілкуванні. 

Риса – це описова змінну, фіксуюча інтегральну стратегію поводження 

людини, що складається під дією організмового, соціально-нормативного й 

особистісного рівня регуляції. 

Сукупність рис становить профіль особистості. 



За походженням розрізняють наступні класи рис: конституціональні, 

індивідні, особистісні. 

Конституціональні риси обумовлені властивостями організму й задають 

обмеження для максимально широких класів ситуацій. Вони є базовими й 

найбільш універсальними, ставляться до загальних структурно-динамічних 

характеристик стилю діяльності й описуються у функціональних поняттях 

властивостей темпераменту. 

Індивідні риси обумовлені досвідом життєдіяльності в певних щодо 

широких соціально-нормативних ситуаціях. Вони ставляться до більше 

вузького класу рис, визначених соціальним середовищем розвитку індивіда. 

Поведінкові риси значною мірою відбивають зміст історично 

сформованих соціально-рольових приписань до діяльності людей у 

стандартних класах ситуацій. 

2. Методи психодіагностики особистості. 

Психодіагностика особистості здійснюється за допомогою різних 

особистісних тестів. Особистісні тести - методики для виміру емоційних, 

мотиваційних, міжособистісних властивостей індивіда, а також його 

установки, інтереси й цінності. 

Існують наступні види особистісних тестів: 

Особистісні опитувальники (стандартизовані самозвіти). 

Опитувальники інтересів, думок, установок і цінностей (клас 

методів - стандартизовані самозвіти). 

Проективні методики (клас методів - проективні техніки). 

Репертуарні ґрати (клас методів - ідеографічні техніки). 

Число наявних особистісних тестів наближається до декількох сотень.  

Найбільш численними є особистісні опитувальники й проективні 

техніки. 

Класичним зразком суб'єктивного підходу в психодіагностиці є 

опитувальники. 



Опитування - один з найменш надійних способів одержання знань про 

особистість й тому цілком зрозумілі прагнення  дослідників до його 

об'єктивізації. Це знаходить своє вираження в усіх зростаючих вимогах до 

валідності  й надійності особистісних опитувальників. Прототипом сучасних 

особистісних опитувальників важають розроблений (Woodworth 1919) «бланк 

даних про особистість», призначений для визначення придатності до 

військової служби. 

Формування відношення до особистісних опитувальників у вітчизняній 

психології проходить через різні етапи. Ще в 50-х роках вони повністю 

відкидалися як інструмент дослідження особистості, при цьому вказувалося 

на те, «що розповсюджені в Америці характерологічні анкети й інвентарі, по 

суті, являють собою наругу над людиною». В 70-х – на початку 80-х років 

переводяться найбільш відомі закордонні опитувальники, які 

використовуються як правило, без адаптації й рестандартизації. З'являються 

численні вітчизняні опитувальники, зроблені на око, що не відповідають 

елементарним психометричним вимогам. Застосування особистісних 

опитувальників у цей період здобуває на думку Зейгарник характер епідемії. 

Простота застосування опитувальників, легкість обробки отриманих 

результатів, обґрунтованість інтерпретаційних схем численними 

дослідженнями, все це створює ілюзію того, що в підсумку ми маємо у 

своєму розпорядженні об'єктивне й достовірне знання про особистість. 

Працюючи з особистісними опитувальниками, які були й залишаються на 

озброєнні психології, кожний дослідник повинен чітко представляти 

проблеми, які ховаються за їхнім фасадом. 

3. Проблеми у використанні особистісних опитувальників.  

Фальсифікація й установки на відповіді. 

Особистісні опитувальники часто виявляються об'єктом критики в силу 

того, що самоопис дозволяє випробуваному дати про себе неправдиву 

відомість, легко спотворити реальну картину. Для підтвердження цього  

посилаються на опитування тих самих осіб, проведені з різною інструкцією 



до одного опитувальника. В одному випадку просять відповідати, 

наслідувати якийсь тип поводження, в іншому - правдиво. 

У ході численних досліджень було встановлено, що спотворюють 

вірогідність відповідей ті фактори, які мають настановчу природу. Одна з 

найбільш відомих установок - це тенденція випробуваних до вибору 

соціально позитивної відповіді, тієї, котра пропонується суспільними або 

груповими нормами. Частіше їхня поява обумовлена не свідомою 

фальсифікацією, а неусвідомлюваним бажанням виглядати не гірше інших. 

Це пов'язано із загальною потребою індивіда в самозахисті, відхиленні від 

критики, соціальній згоді й соціальному підтвердженні. Разом з тим, потреба 

в допомозі й увазі з боку інших людей може привести до вибору 

несприятливих відповідей, які не відповідають соціальним перевагам. 

Фактор соціальної схваленності найбільш значимий в тих 

опитувальниках, зміст яких тісно пов'язаний з «гарними або поганими» 

рисами особистості. Важливим стимулом до соціально схвалюваних 

відповідей є встановлення випробуваним залежності (реальної або мнимої) 

власного благополуччя від результатів дослідження.  

Відомими способами захисту особистісних опитувальників є: 

формулювання, що маскує,  питань, розробка соціально нейтральних завдань, 

введення буферних питань. Однак їхня ефективність не настільки велика, 

щоб застосовувати опитувальники у випадку вираженої установки, 

наприклад при профвідборі високомотивованих осіб,  або не бажаючих 

обстежитися осіб. 

Соціально схвалювані відповіді - лише одна з установок, з якою може 

зустрітися дослідник. Також є вид установки, коли випробуваний прагне 

відповідати переважно так чи ні. Вплив цієї установки мінімізується тим, що 

при їхньому складанні домагаються того, що число питань, на які відповідь 

«так» оцінюється позитивно, дорівнює числу питань, на які відповідь 

«немає» теж оцінюється позитивно. 



Відома установка, що одержала назву відхилення, або прагнення давати 

незвичайні, незагальноприйняті відповіді. 

Підведення підсумків: 

1. Дайте визначення поняттю «особистість» та назвіть види рис 

особистості.   

2. Про які види особистісних тестів ви дізналися? 

3. Розкажіть про основні проблеми дослідників при використанні 

особистісних опитувальників.  

Завдання до семінарського заняття: 

1. Психодіагностика особистості. 

2. Опитувальник ММРІ. Основні та контрольні шкали. 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1.  Провести методику ММPI, скласти профіль особистості. 

2. Провести дослідження методикою Кеттелла, скласти  особистісну 

характеристику. 

3. Ознайомитись та законспектувати основні положення психоаналітичної 

психодіагностики особистості за Н.Мак – Вільямс. 
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Дослідження характеру. Поняття акцентуації характеру 

 

Мета:  

 Надати студентам знання про акцентуації характеру та їх види.  

 Ознайомити студентів з методами дослідження акцентуацій.  

Завдання: 

1. Дати визначення поняття «акцентуації». 

2. Ознайомитися з класифікацією акцентуацій.   

3. Визначити основні критерії діагностичного дослідження акцентуацій.  

План 

1. Поняття акцентуації. 

2. Класифікації акцентуацій. 

3. Діагностичні критерії. 

 

1. Поняття акцентуації. 

Акцентуації - це граничні стани між нормативним розвитком 

особистості й патологією. У кінці 19 століття Бехтерев припустив про 

проміжні варіанти особистості. Леонгард запропонував термін в 1967 році - 

акцентуйовані особистості. Згодом Личко ввів термін акцентуації характеру 

(тому що особистість - широке поняття й включає характер, світогляд). 

У працях К. Леонгарда використовується як поняття "акцентуйована 

особистість", так і "акцентуйовані риси характеру". К. Леонгард замінив 

термін "психопат" терміном "акцентуйова на особистість". Акцентуація 

характеру, за К. Леонгардом, - це щось проміжне між психопатією і нормою. 

Акцентуйовані особистості - це не хворі люди, це здорові індивіди зі своїми 

індивідуальними особливостями. На питання про межі, які відділяють 

акцентуантів від психопатів та неакцентуантів, К.Леонгард не дає чіткої 

відповіді. За Леогардом, мова йде про крайній варіант норми, при якому 

деякі риси характеру надмірно посилені, акцентуйовані, від чого й 



утворюється певна уразливість від патогенних факторів (у точках 

найменшого опору) при хорошій стійкості до інших факторів. 

У вітчизняній психології поширеною є інша класифікація акцентуацій, 

яка була запропонована відомим дитячим психіатром професором А.Є. 

Личко. Він вважає, що акцентуації характеру подібні до психопатій. Головна 

їх відмінність від психопатій полягає у відсутності ознаки соціальної 

дезадаптації. Вони не є головними причинами патологічного формування 

особистості, але можуть стати одним з чинників у розвитку межових станів. 

На думку А.Є.Личка, акцентуацію можна визначити як дисгармонійність 

розвитку характеру, гіпертрофоване вираження окремих його рис, що 

зумовлює підвищену чутливість особистості відносно певного роду впливів і 

утруднює її адаптацію в деяких специфічних ситуаціях. 

При цьому важливо відзначити, що вибіркова чутливість відносно 

певного роду впливів, яка має місце при тій чи іншій акцентуації, може 

поєднуватися з гарною або навіть підвищеною стійкістю до інших впливів. 

Так само труднощі з адаптацією особистості в деяких специфічних ситуаціях 

(пов'язаних з даною акцентуацією) можуть поєднуватися з гарною або навіть 

підвищеною здатністю до соціальної адаптації в інших ситуаціях. При цьому 

ці "інші" ситуації самі по собі можуть бути об'єктивно і більш складними, але 

не пов'язаними з даною акцентуацією, не референтні їй. 

Усі акцентуації А.Є. Личко розглядає як тимчасові зміни характеру, які 

зникають у процесі розвитку дитини. Водночас багато з них переходять у 

психічні захворювання або ж зберігаються все життя. Прогноз залежить від 

міри і виду акцентуацій - прихована вона чи явна, а також від соціальних 

умов. 

Таким чином, акцентуація - це гранична величина, крайній варіант вияву 

норми. Для неї характерна підвищена чутливість лише до певного роду 



психотравмуючих впливів, які адресовані до "місця найменшого опору" 

даного типу характеру при збереженні стійкості до інших. Ця слабка ланка в 

характері людини виявляється не у всіх ситуаціях, а лише втих, які ставлять 

підвищені вимоги до функціонування саме цієї ланки. У всіх інших ситуаціях 

дана слабка ланка характеру не виявляється. 

Акцентуації мають різну міру вияву, тому розрізняють явні та приховані 

(латентні) акцентуації характеру. Явні акцентуації належать до крайньої межі 

норми і характеризуються постійними рисами певного типу характеру. 

Прихована акцентуація є звичайним варіантом норми, який слабко 

виражений або не виражений зовсім. Такі акцентуації можуть виявлятися 

несподівано під впливом психогенних ситуацій, які стосуються "місця 

найменшого опору", при цьому не викликаючи психічних розладів при дії 

сильних психогенних подразників іншого типу. Обидва типи акцентуацій 

можуть переходити один в інший під впливом різних чинників, серед яких 

особливості сімейного виховання, соціального оточення, професійної 

діяльності тощо. 

2. Класифікація акцентуацій. 

Акцентуації - крайній варіант норми, не є психіатричним діагнозом, але 

є потужним преморбідним тлом для розвитку різних реактивних станів, 

патохарактрологічних реакцій, неврозів і т.п.  

По ступені виразності: 

Явна акцентуація характеру (крайні варіанти норми) - відрізняється 

наявністю виражених рис певного характеру. 

Схована (стосовна до звичайних варіантів норми)- проявляється в 

ситуаціях особливого типу, при певному впливі. При звичайних умовах риси 

виражені слабко або їх не видно. 

Найбільш рельєфно акцентуації проявляються в підлітковому віці. 

На тлі акцентуацій бувають психопатичні реакції, що виникають у 

підлітковому віці (тимчасові, минаючі характерологічні реакції, які 



виникають реактивно). Повторення їх сприяє переходу до психопатичного 

характеру). 

У популяції більше половини - акцентуйовані характери.  

Виділяють 2 фактори, які впливають на розвиток акцентуацій: 

1. Спадковість (схильність до розвитку певних рис характеру). 

2. Різні поразки ЦНС, вплив внутрішньоутробних факторів, ЧМТ. 

По Личко характерна наступна динаміка акцентуацій: 

Загострення певних рис характеру даної акцентуації з наступним їхнім 

згладжуванням. 

Трансформація акцентуацій під впливом різних факторів у психопатії. 

Важливо, що для АХ властивий свій особливий характер розвитку 

(біологічний, психосексуальный, феномен інфантилізму, акселерації). 

По класифікації Леонгарда: демонстративний, педантичний, 

застряваючий, збудливий, гіпертимний, дистимічний, афективно-лабільний, 

афективно-екзальтований, емотивний, тривожний, екстравертований, 

інтровертований. 

По Личко: 

Істероідний, психастенічний, епілептоїдний, шизоїдний, гіпертимний, 

циклотимний, лабільний, синзетивний, нестійкий, астено-невротичний, 

конформний. 

Кожному типу відповідають особливості розвитку, характеру й 

поводження. 

Характерні й певні соціально-психологічні реакції (феномени 

підліткового періоду): 

Реакції групування. 

Реакція емансипації. 

Хоббі-реакції. 

Реакції, обумовлені сексуальним потягом, що формується (мастурбація, 

взаємна, транзиторні гомосексуальні зв'язки). 

 



3. Діагностичні критерії. 

Діагностика включає опитування підлітка, опитування батьків і 

відомості від інших осіб, спостереження й психологічну діагностику. 

Схема опитування: 

Установлення контакту, навчання, улюблені та не улюблені  предмети, 

що добре давалися, відносини із учителями, порушення дисципліни, плани на 

майбутнє, відносини з однолітками, наявність приятеля, чим обумовлені 

вибір, захоплення зараз і раніше, відносини батьками, склад сім'ї, хто 

виховував, враження про основні риси характеру батьків, порушення 

поводження в минулому (прогули, пиятики, бійки, паління). Найбільш важкі 

періоди в житті й реакції на них, наявність суіцидальних думок, перенесені 

соматичні захворювання, як позначилися на навчанні, на відносинах. 

Порушення сну, зміни настрою, сексуальні проблеми. 

Опитування батьків. Переважніше порізно, починати з матері, враження 

про дітячі роки, успішність, порушення поводження. 

Підведення підсумків: 

1. Дайте визначення поняттю «акцентуація». 

2. Про які види акцентуацій ви дізналися? 

3. Розкажіть про основні діагностичні критерії дослідження акцентуацій.  
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