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ПРОЯВИ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ В  

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
 

Розрізнення індивідуальних якостей особистості детермінується не 

лише генетичними факторами, а й рядом властивостей, які людина набуває 

протягом всього життя в процесі навчання, виховання, та виконання будь-

якої діяльності. Кожна людина відрізняється від іншої як за фізичними, так 

і психічними властивостями, де основу останньої становить характер. Саме 

тому, одним із головних питань сьогодення в багатьох наукових колах є 

дослідження характеру людини.  

Означена проблематика викликала інтерес вчених багатьох шкіл 

(Е. Кречмер, В. М. Бехтеревим, У. Шелдон, П.Б. Ганнушкіна, М. Фрамер, 

О.В. Кербіков, Е. Фромм, Г.К. Ушаков, К. Леонгард, А.Е. Личко та ін..), де 

одні ототожнювати характер з поняттям особистості, інші – розглядали її 

як моральну оцінку [3]. 

Особливе місце в структурі особистості займають акцентуації характеру, 

оскільки певна акцентуація, за невеликих її значень, може бути корисною в 

тій, чи іншій професійній діяльності людини. 

Вивчення типів сприяє прогнозуванню поведінки в психології й 

педагогіці (зокрема, навчанні й вихованні). 

Так, застрягаючий тип досягає високих результатів в обраній сфері 

(виробничої, творчої) діяльності та має здатність ефективно працювати в 

будь-яких умовах, відзначається цілеспрямованістю, активністю, високим 

прагненням до професійних досягнень та кар'єрного росту.  

Демонстративні особистості досягають успіху в тих областях, де на перше 

місце виступає проблема оперативного орієнтування в непередбачуваній 

ситуації, в творчих, комунікативних професіях. В умовах професійної 

діяльності прояви педантичності необхідні, надзвичайно цінні.  

Особи з розвиненою педантичністю сумлінні, акуратні, піддають 

ретельному і всебічному аналізу свою діяльність, гідні високої довіри 

керівництва, колег. Не претендують на лідерство, є надійними партнерами 

в бізнесі. Фізична робота, екстремальні умови, ситуація ризику, потужного 

ривка – прекрасні умови реалізації потенціалу особистості збудливого типу.  

У професійній діяльності дистимна особистість вибирає найбільш 

енергозберігаючі тактики, неконфліктна, завжди спокійна, врівноважена, 

справляє враження життєвого філософа.  

Особи тривожного типу досягають великих успіхів практично в будь-

якій діяльності в зв’язку з розвиненою критичністю і прагненням до 

постійного самовдосконалення.  
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До роботи і своїх обов’язків циклоїдна особистість відносяться сумлінно, але 

при підвищеному настрої можуть проявляти легковажність, безсистемність.  

Саме тому, успішному виконанню певного виду діяльності сприяє 

вміння використовувати особливості свого характеру. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 

ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ СУСПІЛЬСТВА 
 

На сьогоднішній день, запитавши пересічного громадянина України 

щодо актуального національного соціально-економічного становища, 

отримаємо відповідь, зміст якої характеризується одним словом – криза. За 

останні роки кризові явища різко посилилися в нашій державі, що має 

відповідні наслідки, які позначаються на психологічному здоров’ї 

населення і проявляються у певних емоційних станах.  

Знання специфіки впливу економічної кризи на афективну сферу людини 

та психологічних особливостей цього прояву дозволить краще 

ідентифікувати актуальний емоційний стан особистості, а також 

прогнозувати вірогідний соціальний настрій населення в залежності від 

економічного становища у країні. Вивченням даної проблематики займалися 

ряд вчених, де одні здійснювали аналіз психології економічних криз О.А. 

Конотопкін, І.Г. Скотнікова, А.В. Соловйов; інші вивчали залежність рівня 

реформування суспільства від міри “безболісності” – М.І. Туган-

Барановський, В.О. Анікін, Л.Є. Гринін; треті – вивчали адаптаційні фактори 

до нових соціально-економічних умов К.А. Абульханова-Славська, Е.І. 

Головаха, І.С. Кон, Л.Б. Орбан-Лембрик, Е.Ю. Пряжникова. 

Економічна криза не є тотожною з психологічною, однак цілком може 

виступати її джерелом або каталізатором. Це відбувається з-за наявності у 

людини певних психічних процесів: емоцій, які впливають на різні сфери 

особистості. 


