
Тема. ТЕМПЕРАМЕНТ 

Загальна  кількість  годин: 6 

Теоретичні заняття: 2 

Лабораторні заняття: 2 

Самостійна робота: 2 

Темперамент  – сукупність індивідуальних особливостей 

особистості, що характеризують динамічну і емоційну сторони її 

діяльності й поведінки. 

Основні поняття теми: тип темпераменту (сангвінік, флегматик, 

холерик, меланхолік), тип вищої нервової діяльності (ВНД), 

екстравертований тип, інтровертований тип.  

Запитання для самостійного опрацювання:  

1. Темперамент і особистість. 

2. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності. 

3. Методики дослідження темпераменту. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке темперамент? 

2. Хто перший зробив спробу визначити типи темпераментів? 

3. Як співвідносяться типи ВНД та типи темпераменту? 

4. Охарактеризуйте холерика, сангвініка, флегматика, 

меланхоліка. 

5. Дітей якого типу темпераменту треба частенько включати в 

рухливі ігри, в колектив однолітків і чому? 

6. Чи можна змінити свій темперамент? 

7. Чи можливо визначити соціальну цінність людей, виходячи з 

типів темпераменту? 

8. Чому вчитель повинен знати темперамент кожного свого учня? 

Оперативний контроль знань 

1. Хто перший зробив спробу визначити типи темпераментів людей: 

а) І. П. Павлов;  



б) І. М. Сєчєнов;  

в) Гіппократ;  

г) Арістотель;  

ґ) Гален;  

д)  Е. Кант. 

2.  Визначте, які з наведених нижче властивостей нервової системи 

взяті І. П. Павловим для пояснення основних типів нервової 

діяльності: 

а) стабільність нервових процесів; 

б) рівновага процесів збудження і гальмування; 

в) стереотипність нервових процесів; 

г) сила, урівноваженість і рухливість нервових процесів; 

д) індукція нервових процесів. 

3. Основні типи вищої нервової діяльності людини 

характеризуються: 

а) позитивною індукцією нервових процесів; 

б) негативною індукцією нервових процесів; 

в) реактивністю нервової системи; 

г) системністю нервових процесів; 

д) співвідношенням першої і другої сигнальних систем. 

4. У поданих нижче твердженнях знайдіть правильне і доведіть його 

правильність: 

а) під впливом життєдіяльності і виховання основні особливості 

типу нервової системи можуть змінюватись; 

б) основні властивості типу нервової діяльності людини 

залишаються від народження незмінними і не залежать від 

виховання. 

5. Назвіть типи темпераменту, якому властива така сукупність 

ознак: 



А. Людина легко емоційно вразлива, з багатою мімікою і жестами, 

швидкою зміною настрою, з швидким протіканням психічних 

пізнавальних процесів: 

а) холерик; 

б) флегматик; 

в) сангвінік; 

г) меланхолік. 

Б. Людина з різкою зміною настрою, гаряча, невитримана, 

схильна до різких афектів, з виразною мімікою і різкими жестами: 

а) сангвінік; 

б) холерик; 

в) флегматик; 

г) меланхолік. 

Д. Людина з маловиразною мімікою, спокійна в своїх рухах і в 

реакції на різноманітні події в навколишньому світі, зі стійкою 

увагою і повільною, плавною зміною настрою: 

а) меланхолік; 

б) сангвінік; 

в) холерик; 

г) флегматик. 

Г.  Людина з повільним протіканням психічних процесів,  

повільними  рухами  і  мало енергійними невиразними жестами, з 

високою емоційною вразливістю: 

а) холерик; 

б)  сангвінік; 

в)  меланхолік; 

г) флегматик. 

Психологічні задачі 

Задача № 1 

1. Чи слід віднести перелічені особливості до властивостей 



темпераменту 

2. Дайте обґрунтування своєї відповіді. 

Петра П., учня IX класу, керівник оцінював як найзапальнішого і 

найнестриманішого, найагресивнішого і найнетерплячішого хлопчика. 

Ці особливості поведінки проявлялися у нього в початкових класах і 

особливо виразно — у середніх. Разом з тим, стриманість, уважність 

мали місце лише за умови суворого словесного впливу з боку вчителя. 

Задача № 2  

1. На підставі характеристики визначте тип темпераменту школяра. 

Які властивості нервової системи проявляються в цій характеристиці?  

А.  Віктор  Г. Повільний, хода некваплива, перевальцем.  

Говорить повільно, але ґрунтовно, послідовно. На уроках 

сидить з досить байдужим обличчям, сам руки не підіймає, але на 

запитання вчителя, як правило, відповідає правильно. Коли вчитель 

запитує, чому він не піднімає руки, відповідає коротко: «Та так …» 

Його важко розсмішити чи розсердити. Сам, як правило, не кривдить 

товаришів, до сварок інших ставиться байдуже. Незлобливий, але 

для товариша лінується що – небудь зробити. У розмову вступає 

рідко, більше мовчить. Розуміє матеріал нешвидко. Потрібно кілька 

разів повторити йому новий матеріал, але завдання виконує 

правильно й акуратно. Любить порядок. Прийшовши в клас з іншої 

школи, нелегко здружився з дітьми. За словами матері, часто згадує 

стару вчительку. Очевидно, прихилистий. 

Б. Борис Р. Дуже захоплюється. Часто бере роботу не під силу. До 

краю рухливий. У будь-яку хвилину ладен скочити з місця і мчати 

будь-куди. Руки не знаходять спокою. Швидко й часто крутить 

головою на всі боки. Дуже запальний. Засвоює матеріал швидко й 

правильно, але часто від поспіху дає плутані відповіді. Доводиться 

весь час говорити йому: «Не відповідай одразу, подумай спершу, не 

поспішай». Різко переходить від сміху до гніву і навпаки. Любить 



військові ігри. Дуже ініціативний. Вчителя просто засипає 

запитаннями. Відгукується і на добре, і на погане (на погане тепер 

рідше, бо з ним ведеться велика педагогічна робота). Коли 

розсердиться, то не вміє себе стримати, хоча й намагається. Дуже 

любить одержувати добрі оцінки.  Хоч сто разів може побігти куди 

завгодно, але по дорозі часто забуває доручення, бо, від бажання 

швидше його виконати, не дослуховує його до кінця. 

В. Сашко Д. Дуже вразливий. Найменша неприємність виводить 

його з рівноваги, плаче з кожної дрібниці. Одного разу Сашко 

заплакав тільки тому, що відразу не знайшов у портфелі підручника. 

Дуже уразливий. Довго пам’ятає кривди і хворобливо переживає їх. 

Мрійливий. Часто задумливо дивиться у вікно замість того, щоб 

пограти з товаришами. Покірно виконує всі правила. Пасивний у 

дитячому колективі. Часто виявляє невір’я у власні сили. Якщо в 

роботі трапляється утруднення, він легко опускає руки, губиться і не 

доводить справи до кінця. Та коли наполягти на виконанні завдання, 

здебільшого виконує його не гірше за інших. 

Г. Оленка Д. Дівчинка дуже рухлива, на уроках ні хвилини не 

сидить спокійно, весь час змінює позу, крутить що-небудь в руках, 

тягне руку, розмовляє з сусідом. Легко  зацікавлюється усім новим та 

порівняно швидко встигає охолонути. Переважно настрій веселий і 

бадьорий. На запитання: «Як справи?» - як правило, відповідає з 

усмішкою: «Дуже добре», - хоча іноді виявляється, що одержані нею 

оцінки не такі вже й добрі. Часом засмучується, навіть плаче, але не 

надовго. Міміка жива. Незважаючи на жвавість і непосидючість, її 

легко дисциплінувати. На цікавих уроках проявляє велику енергію і 

працьовитість. Легко сходиться з подругами. Досить говірка.  

Задача № 4 

1. Про яку властивість темпераменту йдеться в цій характеристиці? 

Які факти в описі підтверджують вашу думку? 



Андрій Б. – учень IX класу. Відзначається спокійною поведінкою. 

Вчиться добре. Особливістю його є виняткова захопленість своєю 

справою. Його хобі – моделювання планерів, про планери він може 

говорити годинами. Чим тільки не зайняті учні його класу. Там усі 

«видатні» особи: видають рукописний журнал, конструюють 

приймачі, різні кібернетичні іграшки. Його нічого, крім планерів, не 

цікавить. Хоче кидати школу, вступати до технікуму. Коли вій щось 

«вбив собі в голову» переконати його неможливо.  

Є в нього погана звичка – завжди гризе нігті. Сам соромиться своєї 

звички, вона йому не до душі, а позбутися її ніяк не може. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА. 

Тема. Прояви типів темпераменту дітей у навчально-виховному 

процесі. 

 Мета.   Поглибити  знання про темперамент;  з’ясувати, як 

вчителю доцільно враховувати типи темпераменту школярів у 

навчально-виховному  процесі;   удосконалювати   вміння   

аналізувати   психічні   явища,   виховувати наполегливість і 

старанність. 

Обладнання   та   матеріали:   навчально-методичне забезпечення 

уроку, зошити для лабораторних та практичних робіт. 

Хід роботи 

1. Запишіть тему й мету уроку. 

2. Проаналізуйте, як проявляється темперамент на уроці (плавність 

рухів, емоційна збудливість, рухливість, млявість, різкість рухів). 

3. З’ясуйте, які особливості мови учнів (темп, емоційність). 

4. Відзначте емоційну виразність учнів (на обличчі). 

5. Зауважте, чи яскраво проявляються в поведінці дітей різні типи 

темпераменту. 

6. Визначте, які засоби використовував вчитель для врахування 

типу темпераменту в навчальному процесі. 



Завдання для самостійних висновків. 

На основі інформації, яка була отримана в ході безпосереднього 

спостереження, зробіть висновок про те, чи враховував (як саме) 

вчитель у своїй роботі особливості темпераменту учнів. Подайте 

рекомендації щодо врахування типів темпераменту школярів у 

навчально-виховному процесі. 
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