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Пам'ять — це здатність нервової системи зберігати у закодованому вигляді 

інформацію, яка за певних умов може бути розкодована, відтворена. Чуттєво-

образна пам'ять оперує переважно уявленнями, а логічно-смислова — 

поняттями. Чуттєво-образну пам'ять поділяють на зорову, слухову, смакову, 

нюхову, рухову (моторну), дотикову (тактильну). Зорова і слухова пам'ять 

лежить в основі теоретичного навчання, а рухова є основою формування 

рухових навичок. Специфічною властивістю людини є можливість керувати 

своєю пам'яттю та її формування на мовній основі. Тому довільне 

запам'ятовування людиною будь-якої інформації є складним активним 

процесом, причому людина запам'ятовує насамперед загальні положення, зміст 

інформації, а потім її деталі.  

Наукове пояснення сутності темпераменту вперше дав І. П. Павлов. 

Виявивши у своїх дослідженнях 4 типи вищої нервової діяльності, Павлов 

показав, що вони якраз і відповідають  чотирьом темпераментам. За Павловим, 

темперамент є найзагальнішою характеристикою діяльності нервової системи 

людини. Він накладає відбиток на всі психічні процеси, на всю діяльність 

індивіда. Але, в той же час, для нервової системи характерна пластичність. 

Флегматик такі люди наполегливі і наполегливо, рівно і спокійно йдуть по 

життєвому шляху, не поспішає, незворушний, має стійкі прагнення і настрій. 

Це надійні люди, яких складно вивести з себе. вони скупі на емоції, грунтовні 

до занудства і надійні як ніхто. Холерик швидкий, пристрасний, поривчастий, 

проте абсолютно неврівноважений, з різко мінливим настроєм, з емоційними 

спалахами. Переключити їх увагу важко. Вони дуже рухливі, аж до 

надмірності, почуття   їх сильні і проявляються яскраво. За нові справи 

беруться з величезним   запалом, віддаються їм повністю.  
Метою дослідження було визначити показники пам’яті у людей з різними 

темпераментами, як її сила та витривалість  у осіб з різним темпераментом. У 

обстеженні добровільно взяли участь 62 студенти. Тип темпераменту 

визначили за тест-опитувальником Айзенка (Коц С.М., Коц В.П., 2015).  

Як показали результати дослідження, у всіх типів високі показники 

слухової і зорової пам'яті. Але в меланхоліків і флегматиків низькі показники 

моторно-слухової пам'яті, що на мою думку пов’язано з особливостями їх 

темпераменту: у флегматиків у 100 випадків моторно-рухова пам’ять не є 

домінуючою. У меланхоліків також у жодному з випадків моторно-рухова 

пам’ять не є домінуючою. Серед досліджених найбільший відсоток сангвініків 

(43%), серед яких у 53% домінує, або настільки ж розвинена, як зорова - 

моторно-слухова пам’ять. 

 

 

 

 


