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Анотація  

У даній статті теоретично обґрунтовано вплив темпераменту вчителя на 
ефективність навчально-виховної діяльності. Охарактеризовано позитивні та негативні 
властивості кожного типу темпераменту у взаємозв‟язку з педагогічною діяльністю.  
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Abstract  
This article substantiated theoretically the influence of teacher's temperament on the 

effectiveness of educational activity. Positive and negative properties of each type of temperament 
in relationship to pedagogical activity are characterized. 
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В сучасній науковій літературі багато праць присвячено вивченню 

відмінностей індивідуально-типологічних властивостей особистості 
залежно від професійної діяльності. Проте, зовсім незначна увага 
приділена дослідженню властивостей темпераменту педагога, його 
позитивних та негативних сторін, їх прояву в навчально-виховній 
діяльності та в спілкуванні з учнями.  

Індивідуально-типологічні властивості особистості найяскравіше 
виявляються в темпераменті, характері, здібностях, у пізнавальній, 
емоційній та вольовій діяльності.  

Особливе значення серед індивідуально-типологічних 
властивостей відіграє темперамент, оскільки від його типу залежить не 
лише успіх професійної діяльності та ефективна організація педагогічної 
взаємодії з учнями, їхніми батьками, колегами, а й рівень успішності 
навчальної діяльності учнів [1].  

Психологічною характеристикою темпераменту є не самі по собі 
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властивості нервової системи, а типові особливості перебігу психічних 
процесів і поведінки, яка їх породжує. Від темпераменту залежать такі 
риси як вразливість, емоційність, імпульсивність і тривожність. Їхнє 
поєднання створює індивідуальний тип темпераменту, тому, 
характеризуючи його, не випадково необхідно говорити про особистісні, 
характерологічні риси [2].  

Більшість психологів, що спостерігають за особливостями і 
динамічністю нервової системи педагогів, вважають, що в 
соціометричних професіях («людина – людина»), до яких відноситься 
професія вчителя, темперамент, хоча і впливає на процес спілкування з 
учнем, але в цілому не визначає результати професійної діяльності 
педагога[3].  

Практичний досвід переконує, що фахівці з різним типом 
темпераменту по-різному організовують свою педагогічну діяльність.  

Індивідуально-типологічні особливості педагога впливають на 
індивідуальний стиль його діяльності, на домінування одних функцій 
управління над іншими. Стиль діяльності формується не лише під 
впливом внутрішніх, психологічних чинників, але й зовнішніх – умов та 
особливостей діяльності [4].  

Темперамент як психобіологічна влас¬тивість особистості 
проявляється в особливостях освоєння предметно¬го світу, в тяжінні до 
розумової та фізичної праці, в соціальних контактах, у швидкості 
переходу від одного виду діяльності до іншого чи від одних засобів 
мислення до ін¬ших, у швидкості моторно-рухових актів, у швидкості 
мовлення, в емоційній чутли¬вості до розходжень між задуманим і 
результатом, у чутливості до невдач і оцінки людей Різні типологічні 
особливості нервової системи, неоднаковий темперамент можуть або 
полегшувати, або ускладнювати заняття педагогічною діяльністю, адже 
особливості нервової системи по-різному впливають на педагогічну 
діяльність її носіїв [5].  

Науковці, наприклад, стверджують, що меланхолійний темперамент  

у педагогічній роботі можливий, але небажаний. У людини-меланхоліка 
слабкі процеси збудження і гальмування, реакції не відповідають закону 
сили, а відповіддю на слабкий подразник може бути дуже сильна 
реакція. Меланхолік важко переживає зміну оточення, важко 
адаптується, він занадто вразливий, нерішучий, замкнутий, а також 
потребує особливо чуйного ставлення до себе. Для нього небезпечне 
перенапруження розумової та емоційної діяльності, йому необхідний 
чітко продуманий режим, що передбачає поступовий перехід від одних 
умов життя, способів дії – до інших. Вчителям – меланхолікам здається, 
що деякі учні лише думають про те, щоб нашкодити їм, насміхаються над 
ними. Негативні вчинки учнів перешкоджають цим учителям бачити 
позитив у поведінці дітей. Чекаючи на зустріч із вихованцями, 
меланхоліки переживають почуття страху, тривожності й приходять до 
них із негативною установкою, через призму якої сприймають і оцінюють 
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дітей. В.О. Сухомлинський зазначав: «Якщо у вас викликає досаду й 
серцебиття кожна дитяча витівка, якщо вам здається: ось вони, діти, вже 
дійшли до краю, ось треба робити щось таке надзвичайне, вживати 
якихось «пожежних» заходів, сім раз зважте, чи бути вам педагогом». 
Підвищена емоційна збудливість меланхоліків викликають швидке 
виснаження нервової системи, незадоволеність педагогічною професією.  

Позитивними рисами є активність, енергійність, пристрасність 
холерика; рухливість, жвавість, емоційність сангвініка; неквапливість, 
стриманість флегматика; м‟якість, чуйність, тактовність, глибина і 
стійкість почуттів меланхоліка.  

За холеричного типу темпераменту часто проявляється 
нестриманість, різкість, афективність; сангвіністичного – мінливість, 
легковажність, поверховість; флегматик може бути занадто повільним, 
байдужим, в‟ялим, а меланхолік – замкнутим, нерішучим із підвищеною 
тривожністю, невисокою працездатністю, швидкою стомлюваністю, 
виснаженістю нервової системи, невисокою вимогливістю.  

Прояв темпераменту, як відомо, пов‟язаний з рисами характеру, з 
тими системами зв‟язків, які формуються під впливом умов життя та 
виховання. Одні з них сприяють певному розвиткові сили та рухливості 
психічних процесів, емоційній збудливості, а інші, навпаки, повільності, 
стриманості тощо. Залежно від характеру зовнішніх впливів тимчасові 
нервові зв‟язки, які утворюються при цьому, в одних випадках можуть 
маскувати риси типу нервової системи, а в інших – гальмувати або 
підсилювати, змінювати їх під впливом систематичних і довготривалих 
чинників. Цим пояснюється те, що в педагогів з подібними типами 
темпераменту спостерігається протилежна поведінка за різних умов 
професійної діяльності. Якщо вчитель-холерик працює в школі, де панує 
взаємодопомога, справедливість, доброзичливі стосунки, – все це 
впливатиме на вияв його позитивних типологічних особливостей, 
нейтралізуватиме та гальмуватиме негативні. Та, навпаки, за 
несприятливого психологічного мікроклімату в колективі з кожним днем 
педагог буде ставати дратівливим і нестриманим. Це, безумовно, 
впливає на успішність і результативність навчально-виховного процесу, 
стосунки з учнями.  

Ретельна підготовка до виконання кожного з видів діяльності,  

почуття обов‟язку і відповідальності формуватимуться у вчителя-
сангвініка, якщо адміністрація школи та колеги саме так ставляться до 
виконання своїх професійних обов‟язків. Інакше, протестуючи проти 
невірних установок в роботі зі сторони оточуючих, педагог байдуже 
виконуватиме свої обов‟язки. З огляду на те, що в його діяльності багато 
рутинного, рівень ефективності навчально-виховної роботи знизиться, 
зникне відчуття задоволення від виконуваної роботи.  

Належна організація вчительського колективу, вимогливість до 
якості його роботи будуть позитивно впливати на характер діяльності 
вчителів-флегматиків. При таких умовах повільність та ригідність, які 
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властиві їм, не перетворяться в байдужість та млявість. Таким чином, 
відбудеться нейтралізація негативних сторін темпераменту.  

На прояв темпераменту впливає також характер вчителя, цілі і 
мотиви виконуваної ним діяльності. Прояви темпераменту можуть бути 
замасковані будь-якими активними мотивами. Наприклад, у вчителів з 
серйозними суспільними інтересами холеричний темперамент знаходить 
своє вираження в ініціативних, енергійних діях. Там, де немає таких 
інтересів, він частіше може виражатися в афективних переживаннях та  

дратівливості. По-різному проявляються риси сангвінічного 
темпераменту залежно від спрямованості діяльності вчителя. 
Легковажності, поверховості протистоять пізнавальний інтерес, бажання 
принести користь оточуючим [5].  

Резюмуюючи, що прояв темпераменту залежить від конкретних 
умов професійної діяльності, водночас варто пам‟ятати: типологічні 
показники нервової системи накладають свій відбиток на реакцію 
вчителя на зовнішні впливи, що позначається на результативності 
роботи, її методах, змісті і формі контролю.  

Протилежно проявляються властивості одних і тих же 
темпераментів у навчальній та виховній роботі залежно від ставлення 
вчителів до дітей, і загалом до педагогічної професії. Наприклад, 
учитель-холерик не дозволяє собі проявляти нестриманість, грубість, 
якщо він любить дітей та педагогічну професію. Любов до дітей гальмує 
прояв неврівноваженості процесів збудження і гальмування [3].  

Прояв темпераменту залежить і від загальної культури людини, її 
поведінка обумовлена більше суспільством, ніж біологічно. Тому не 
можна нестриманість вчителя пов‟язувати лише з типологічними 
особливостями нервової системи.  

Пристосування темпераменту вчителя до педагогічної діяльності, 
має виявлятися в індивідуалізації вимог, умов, способів роботи, тобто у 
здійсненні індивідуального підходу до педагогів із різними 
темпераментами, врахування їх позитивних і негативних якостей. Це має 
робити дирекція школи [5].  

Особливості свого темпераменту і характеру варто враховувати і 
самим учителям. Доцільно, зважаючи на позитивні і негативні сторони, 
формувати індивідуальний стиль діяльності, що охоплює певну систему 
методів, прийомів і способів дій, які найбільше відповідають власним 
психологічним особливостям і є найефективнішими для досягнення 
потрібного результату в педагогічній діяльності [5].  

Індивідуальний стиль діяльності визначає певне поєднання 
властивостей темпераменту, яке проявляється у пізнавальних процесах, 
діях і спілкуванні людини. Він являє собою систему залежних від 
темпераменту динамічних особливостей діяльності, яка включає 
прийоми роботи, типові для даної людини. Індивідуальний стиль 
діяльності не зводиться до темпераменту, адже він визначається й 
іншими умовами, включає уміння та навички, які сформувалися під 
впливом життєвого досвіду. Індивідуальний стиль діяльності можна 
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розглядати як результат пристосування природжених властивостей 
нервової системи і особливостей організму людини до умов виконуваної 
діяльності. Це пристосування має забезпечити досягнення найкращих 
результатів у діяльності з найменшими витратами.  

Індивідуальний стиль учителя виявляється в основних формах і 
прийомах роботи: особливостях організації класу, викладі нового 
матеріалу, веденні обліку знань тощо. За позитивного ставлення до 
діяльності виникає інтерес до творчості. Тоді вчитель шукає 
найефективніші прийоми і засоби, що допомагають досягти найвищих 
результатів, оцінює свої можливості, результати роботи, з‟ясовує умови 
її успішного виконання.  

Педагог поступово добирає такі прийоми і способи праці, які 
найбільше відповідають особливостям темпераменту, характеру. Так 
формується педагогічний почерк учителя-майстра, який ніколи механічно 
не засвоює досвід інших педагогів, а лише творчо, враховуючи свої 
особливості [5].  

Таким чином, різні типи темпераменту створюють неоднакові і 
різноманітні можливості для педагогічної діяльності. Це треба знати і 
враховувати у навчальній і виховній роботі, опираючись на позитивні 
сторони і стримуючи негативні. 
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Анотація  
У статті розглянуто основні взаємини батьків та дітей, їх виховний вплив на 

формування особистості дитини. Автор статті розкриває вплив сім‟ї на дитину. Сім'я є 
невід'ємною частиною суспільства і відіграє найважливішу роль в житті кожної людини. Це 
означає, що найважливіші люди в нашому житті – це члени нашої родини. Стаття присвячена 
думці, що батьки та діти – це єдине ціле. 
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