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Анотація 

В статті досліджено явище «акцентуації характеру особистості» та проаналізовано типи акцентуацій 

характеру. 
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Abstract 

This article is devoted to research the phenomenon of " accentuation nature person" and influence character 

accentuation on human behavior. 
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Вступ 

 

Деякі риси характеру мають у певних особистостей надмірну вираженість. У такому випадку 

говорять про акцентуацію характеру – надмірну вираженість окремих рис характеру та їх поєднань, 

які являють собою крайні варіанти норми. 

Метою статті є дослідження явища «акцентуації характеру особистості», аналіз типів 

акцентуацій характеру та їх вплив на поведінку людини. 

 

Основна частина 

Поняття "акцентуація" вперше ввів німецький психіатр і психолог, професор неврологічної 

клініки Берлінського університету Карл Леонгард. Ним була розроблена і описана класифікація 

акцентуацій особистості. 

У працях К. Леонгарда використовується як поняття "акцентуйована особистість", так і 

"акцентуйовані риси характеру". К. Леонгард замінив термін "психопат" терміном "акцентуйована 

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, він не дає чіткої відповіді[1]. 

К. Леонгард виділив 12 типів акцентуацій характеру. Його класифікація базується на оцінці 

стилю спілкування людини з оточуючими. Типи акцентуацій характеру поділяються К. Леонгардом 

на дві групи за принципом акцентуації рис або характеру, або темпераменту. До акцентуації рис 

характеру К. Леонгард відносить демонстративний, педантичний, застряглий та збудливий типи. 

Демонстративний тип. Для осіб цього типу акцентуації є характерними схильність до 

«витіснення» зі свідомості тих оцінок, які є неприємними для образу «Я»; прагнення за будь-яку ціну 

завжди бути в центрі уваги; завищена самооцінка, намагання приймати «бажане за дійсне». 

Педантичний тип. Цьому типу акцентуації притаманні інертність психічних процесів, 

схильність «загрузати» в дрібницях, наявність проблеми складності прийняття рішення. В 

спілкуванні люди цього типу приваблюють рівним настроєм, надійністю в справах, сумлінністю та 

охайністю. 

Застряглий тип. Основна риса цього типу акцентуації – значна стійкість афекту, 

«злопам'ятність», прагнення і в головному і в дрібницях відстоювати свою точку зору, не враховуючи 

позицію групи. 

Збудливий тип. Для таких осіб є характерною схильність до «вибуху» емоцій, як засобу 

періодичної розрядки нервової системи. 

До акцентуацій рис темпераменту відносяться гіпертимний, дистимічний, тривожний, 

циклоїдний, екзальтований, екстравертований та інтравертований типи. 

Гіпертимний тип. Людям цього типу притаманні високий рівень оптимізму, а також жадоба 

діяльності при можливій схильності до поверхових висновків. 
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Дистимічний тип. Для цього типу акцентуації є характерною песимістична спрямованість 

особистості, фіксація на похмурих сторонах життя. 

Тривожний тип. Головна риса – високий рівень тривожності, сильно розвинений «комплекс 

неповноцінності» – як підтвердження заниженої самооцінки. 

Циклотимічний тип. Провідна ознака - схильність до невмотивованих різких змін настрою 

протягом короткого часового інтервалу: від підвищено-оптимістичного до знижено-песимістичного і 

навпаки. 

Екзальтований тип. Для носіїв цього типу акцентуації є характерним великий діапазон 

емоційних станів, вони захоплюються чимось радісним і так само легко впадають у відчай. 

Емотивний тип. Це чутливі та вразливі люди, що відзначаються глибиною переживань у галузі 

тонких емоцій. 

Екстравертований тип. Люди цього типу відкриті до всякої інформації, готові вислухати і 

надати допомогу кожному, хто до них звертається, здатні до конформізму. Їм притаманні високий 

рівень товариськості, балакучості, поступливість, ретельність. 

Інтровертований тип. Для таких осіб є характерними низька контактність, замкненість, 

відірваність від реальності, схильність до філософствування. Вони орієнтовані на свій внутрішній 

світ, на свою оцінку предмета або події, а не на предмет як такий [2]. 

Зазначені типи акцентуацій проявляються не завжди. Оскільки структура характеру є 

динамічною і змінюється протягом життя людини, акцентуації характеру можуть бути зменшені в 

процесі виховання, самовиховання або психокорекції. Людині слід знати свої характерологічні 

особливості й удосконалювати їх у разі необхідності. 

Частіше всього певні риси характеру стають акцентованими у підлітковому віці, адже саме в цей 

період людина є дуже вразливою, чуттєвою, вона формує свій характер. В оточенні підлітків є 

безмежна кількість факторів, що впливають на них. Найважливішими серед них є: 

1. Умови виховання. Розвиток певної акцентуації характеру, негативних тенденцій у поведінці 

підлітка часто спричинюють безконтрольність або домінуюча надопіка дорослих, жорсткі стосунки, 

надмірність вимог і очікувань стосовно дитини, страх утрати її, дефіцит любові і спілкування з 

підлітком та ін. 

2. Перешкоди в діяльності. Деякі ознаки акцентуацій характеру підлітків проявляються, коли їм 

доводиться долати перешкоди в діяльності, спрямованій на задоволення особисто значущих потреб. 

Авторитарний стиль спілкування у школі, домінування методів примусу в навчанні є недопустимими, 

оскільки можуть спровокувати конфліктні ситуації, найрізноманітніші форми дезадаптивної 

поведінки підлітків – нехтування чи незнання норм соціальної взаємодії. Школа має забезпечити 

максимальний простір для вільної і природної самореалізації особистості учня. Однак його свобода 

не має загрожувати безпеці й психологічному комфорту інших учнів, перешкоджати здобуттю ним 

повноцінної освіти. 

3. Когнітивна криза. Розширення сфери діяльності і взаємодії підлітка з оточуючими значно 

випереджає його психологічну компетентність. Тому часто виникають зовнішні і внутрішні бар'єри в 

діяльності та спілкуванні, що спричинює психологічні зриви. Важливим напрямом запобігання 

акцентуації характеру підлітка є його психологічна освіта (психологія особистості, пізнавальних 

процесів, спілкування). 

4. Дисгармонійність Я-образу. Суттю цього фактора є неадекватні та суперечливі уявлення про 

себе, а також неадекватні самооцінка і рівень домагань, комплекс неповноцінності. 

5. Несформованість спонукальної сфери. Йдеться про відсутність стійких інтересів і цілей, 

несформованість соціально цінних потреб і норм, невміння адекватно задовольняти актуальні 

потреби, одержувати справжнє задоволення тощо. 

6. Спадкові ознаки. До цього фактора належать тип нервової системи, захворювання нервової 

системи, фізичні вади, спадкові та хронічні хвороби [3]. 

Загалом, становлення акцентуації характеру підлітка зумовлене багатьма чинниками, 

поєднанням їх деструктивної дії. 

 

Висновки 

Отже, підлітковий період є важливим етапом психічного та особистісного розвитку. Він 

характеризується особливостями соціальної ситуації, видами діяльності, новоутвореннями, 

специфічним перебігом кризи. Значні зміни відбуваються у розвитку інтелектуальної, спонукальної 
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та емоційно-вольової сфер, у становленні самосвідомості. За несприятливих соціально-психологічних 

умов виникають труднощі у розвитку особистості, зокрема формування акцентуацій характеру. 

Знання дорослими (батьками, педагогами) вікових та індивідуальних особливостей підлітків дає їм 

змогу ефективно керувати психічним та особистісним розвитком дітей, попереджувати й долати 

труднощі і проблеми. 
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