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ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ТА МОТИВАЦІЙНИХ 
ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТІВ-МЕДИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ 

Завадська Т.В., Панасенко Н.М. (м. Київ) 

Формування особистості та професійне становлення людини відбувається 
упродовж всього її життя. Саме у вищій школі закладаються основні індивідуальні 
якості фахівця, а подальша професійна діяльність обумовлює «шліфовку якостей 
особистості». Професія медичного психолога вимагає оволодіння професійними 
лікарськими знаннями, а також вміннями й навичками практичного психолога. 

Процес підготовки майбутніх спеціалістів передбачає формування профес-
ійно важливих рис особистості фахівця (О.Ф. Бондаренко, О.А Бодальов, В.О. 
Моляко, Л.Е. Орбан-Лембрик, В.Т. Панок, Н.В. Чепелєва та ін.), наприклад, такі 
риси, як професійна мотивація, професійна самосвідомість фахівця та, обов'язко-
во, розвиток творчого потенціалу. Стиль професійної діяльності пов'язаний з про-
явами властивостей нервової системи (НС) - нейродинічними особливостями 
людини, - які, насамперед, обумовлюють професійну спрямованість та індивіду-
альність людини. Це відбувається через швидкість засвоєння професійних вмінь, 
навичок, способів праці, які забезпечуються нейродинамічними властивостями 
людини, що і призводить до створення індивідуального стилю та проявляється 
через особливості темпераменту та характеру. А структура мотивів студента, сфор-
мована у процесі навчання, стає стержнем особистості майбутнього фахівця, 

На нашу думку, важливо акцентувати увагу саме на особливостях функціону-
вання нейродинамічних та мотиваційних показників на початкових етапах професій-
ного становлення - в процесі навчання у вищому навчальному закладі, набуття про-
фесійних навичок та вмінь (фаза адепта за Е.А. Клімовим), розвиток яких і сприяти-
ме професійному становленню особистісно зрілого та продуктивного фахівця. 
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Метою дослідження стало з'ясування особливостей функціонування нейро-
динамічних та мотиваційних показників як факторів професійного становлення сту-
дентів-медичних психологів. Актуальність такого дослідження пов'язана з сучас-
ними - досить жорсткими - вимогами до професіоналів у всіх галузях діяльності, 
оскільки в умовах світової економічної кризи існує обмеження робочих міст. 

Особистісний і професійний розвиток у студентів взаємозумовлені. З одного 
боку, риси особистості (у нашому випадку - спрямованість, мотиви та власні нейро-
динамічні та темпераментальні особливості) суттєво впливають на вибір професії та 
подальше професійне становлення людини, з іншого, сама професія або професій-
на мотивація впливає на розвиток особистості. Професійна діяльність висуває певні 
вимоги до людини, особливо стосовно професій типу «людина-людина». Зокрема, 
до першої групи входять вимоги до пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, 
мислення, уяви), емоційно-вольових процесів та психоемоційних складових (стри-
маність, стабільність, стійкість до стресів, самовладання, життєрадісність, цілеспря-
мованість, наполегливість, рішучість, активність та ін.). До другої групи належать 
психоаналітичні якості: самокритичність, адекватна самооцінка і рівень домагань, 
здатність до самоаналізу, саморегуляції, самоконтролю поведінки. До третьої групи 
входять комунікабельність, емпатія, візуальність (зовнішня привабливість) і красно-
мовність, як здатність переконувати. Саме для того, щоб використати та посилити 
ці позитивні якості, ми вважаємо важливим (саме на етапі професійного становлен-
ня студентів - медичних психологів) впливати на: 1) розвиток професійної моти-
вації; 2) підсилення пізнавальної мотивації; 3) врахування особистісних нейродина-
мічних властивостей в навчальній діяльності через їх пізнання та усвідомлення. 

Контингент обстежуваних становили студенти 1-го та 2-го курсів Націо-
нального медичного університету ім. О.О. Богомольця, що навчаються за спеці-
альністю «медична психологія». 

З метою вивчення найважливіших, з нашої точки зору, особливостей професій-
ної мотивації та спрямованості особистості у професіях типу «людина - людина» було 
обрано такі методики: анкета «Мотиви вибору» для вивчення мотивів професійної 
діяльності (а саме: мотивів власної праці, соціальної значущості праці, самостверд-
ження в праці та професійній майстерності); методика Джона Холанда для оцінки 
професійного типу особистості (а саме; реалістичного, інтелектуального, соціально-
го, конвенціонального, підприємницького та артистичного) [4]; методика «Вивчення 
мотивів навчальної діяльності студентів» (Реана - Якуніна) [13], яка визначає мотиви: 
комунікативні, уникнення, престижу, професійні, творчоїсамореалізації, учбово-пізна-
вальні, соціальні, опиту вальни к Русалова для виявлення структури темпераменту (а 
саме: предметної та соціальної ергічності, пластичності та соціальної пластичності, 
темпу та соціального темпу, емоційності та соціальної емоційності). 

Відмічені якості майбутнього медичного психолога пов'язані, найбільш вірогід-
но, з нервовою системою високої чутливості, яка притаманна людям з ознаками слабкої 
нервової системи, екстравертованістю та високою рухливістю нервових процесів як 
характеристик темпераменту. Для перевірки цієї гіпотези було проведене визначення 
основних властивостей НС за допомогою методик: опитувальник Я. Стреляу - опосе-
редковано оцінює психологічні прояви властивостей сили НС за збудженням та галь-
муванням, рухливості та врівноваженості нервових процесів [10]; шкала оцінок для 
виміру реактивності Я. Стреляу [10] або активності; теппінг-тест А.В. Родіонова [8] 
модифікація О.Р. Мапхазова [5] - визначає силу НС за показником витривалості, 
показники лабільності та врівноваженості; опитувальник «Дослідження психологічної 
структури темпераменту» Б.Н. Смірнова - виявляє відносини певних полярних влас-
тивостей темпераменту в структурі особистості: екстраверсія - інтроверсія, емоційна 
збудливість - емоційна врівноваженість, темп реакції, активність. 

Були отримані результати, які, на наш погляд, розкривають особистісні особли-
вості, спрямованість особистості, сформованість професійної мотивації у студентів-
медичних психологів з огляду на певний рівень проявів властивостей нервової системи. 

Результати обробки диференційно-діагностичного опитувальника Клімова 
показують, що 61,1 % обстежених мають спрямованість на працю в системі «люди-
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на-людина», тобто більшість студентів має можливість опанувати професію ме-
дичного психолога та стати висококваліфікованими фахівцями. В результаті оці-
нки професійного типу особистості (методика Дж. Холанда) з'ясувалось, що се-
ред студентів цієї вибірки соціальний тип мають 68,5 %, артистичний - 12,9%, 
інтелектуальний - 11,1% , підприємницький - 7,5%. 

Також було з'ясовано, що найнижче сформовані мотиви професійної май-
стерності - лише 1,9%; інші мотиви мають здебільшого середній рівень розвитку, 
на відміну від мотивів самоствердження в праці, які мають 16,7% серед студентів 
вибірки. Високий рівень розвитку набули професійні мотиви - 81,5%, мотиви творчої 
сам о реалізації - 75,9 %, та учбово-пізнавальні мотиви - 50 %. Також звертає на 
себе увагу те, що мотиви уникнення на високому рівні мають 18,5 % студентів. 

За кореляційним аналізом доведено, що мотиви самоствердження в праці 
сформовані переважно в осіб, схильних працювати у системі «люди на-л юдина» (г -
0,268, р = 0,050) та в осіб з артистичним типом особистості (г = -0,287, р= 0,035). 
Мотиви власної праці пов'язані з показниками за шкалою предметної ергічності 
(г = -0,273, р= 0,046), тобто утих, хто зацікавлений тільки у власній праці, є низька 
потреба в освоєнні предметного світу та пасивність у діяльності. З'ясовано, що 
мотиви власної праці мають від'ємну кореляцію з показниками пластичності осо-
бистості (г - 0,290, р = 0,033) та темпу (г = -0,284, р = 0,037) за опитувапьником 
Русалова, тобто, чим вищі показники мотивів власної праці, тим нижчі показники 
пластичності та темпу. Такі студенти схильні до монотоннішої праці, яка не потре-
бує відповідальності та прийняття швидких рішень. Студенти, що мають Інтелекту-
альний тип особистості (г = -0,283, р - 0,038), мають також і нижчий рівень роз-
витку мотивів власної праці та вищий рівень розвитку мотивів самоствердження у 
праці (г = 0,273, р = 0,045). Високий рівень сформованості мотивів соціальної 
значущості праці мають студенти, схильні працювати саме у системі «людина-
людина» (г = 0,284, р - 0,037), до якої І належить професія медичного психолога. А 
таких серед нашої вибірки більшість - 61,1 %. Учбово-пізнавальні мотиви пов'я-
зані з предметною ергічністю (г = 0,379, р - 0,05), тобто чим краще вони розви-
нені, тим більша жага до діяльності, причому і до фізичної, і до інтелектуальної. 
Конвенціональний тип особистості також має зв'язок з учбово-пізнавальними мо-
тивами (г= - 0,327, р - 0,016), і чим більше в них переважають математичні (особ-
ливо рахункові) здібності, а підхід до рішення проблем - стереотипний, практич-
ний і конкретний, тим менше сформовані в них учбово-пізнавальні мотиви. 

Тестування за опиту вал ьником Я. Стрел яу довело, що за показником сили за 
збудженням та сили за гальмуванням 80,0% досліджених студентів притаманна висо-
ка концентрація обох показників, і тільки 20,0% мали низьку концентрацію цих показ-
ників. Визначення показника рухливості нервових процесів довело, що більшості -
92,0% - притаманні високі значення показника, 8,0% студентів характеризувалися 
низькою концентрацією показника. За показником врівноваженості нервових про-
цесів у 20,0% досліджених визначена неврівноваженість у бік збудження, 42,0% -
виказали врівноваженість, а 38,0% - неврівноваженість у бік гальмування. Тобто, 
більшість студентів характеризується високою концентрацією властивостей сили НС 
за збудженням, сили НС за гальмуванням та рухливістю, що свідчить про ознаки 
сильної нервової системи. Така особливість, вірогідно, в процесі учбової діяльності є 
необхідною умовою, тому що пізнавально-навчальна діяльність вимагає від студентів 
певної витривалості, працездатності, швидкісних характеристик діяльності та інше. 

Тестування реактивності або активності за методикою Я. Стреляу довело, 
що більшість студентів (82,0%) належать до групи з середнім показником реак-
тивності. Це свідчить про середній ступінь працездатності досліджених. І лише 
18,0% студентів притаманна висока активність. 

За результатами теппінг-тесту визначено, що 28,6% мали ознаки сильної НС; 
а 71,4% характеризувалися середнім рівнем витривалості як властивості сили НС. 
Низька рухливість нервових процесів спостерігалась у 42,9% студентів, середня 
рухливість була притаманна 48,9%, а високі значення показника були визначені 
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лише у 8,2% студентів. Низька врівноваженість, як баланс між силою за збудженням 
та силою за гальмуванням, була притаманна 69,4% досліджених, високі значення 
показника мали 20,4%; а середні значення - приблизно 10,0% студентів. Спостер-
ігається розбіжність в розподілі студентів по групах за значенням показників по-
рівняно с результатами тестування за опитувальником Я. Стреляу, але основна тен-
денція спостерігається - більшості студентів притаманні ознаки сильної НС. 

Результати дослідження структури темпераменту, основою якого є власти-
вості НС, показали, що за значеннями показника «екстраверсія -інтроверсія» для 
більшості студентів характерним є прояв екстравертованості, група з високим та 
дуже високим значенням показника склала 58,0%. А якщо середня група має 
однакові ознаки прояву й екстра- , й інтравертованості, то можна говорити про 
те, що 82,0% досліджених студентів притаманні ознаки екстравертованості. 

Показник «пластичність-ригідність» характеризує швидкість пристосування 
людини до зміни ситуацій, при цьому ригідність позначає інертність, консерва-
тизм установок, слабке переключення з одного виду роботи на інший тощо; а от 
пластичність - навпаки - легку здатність до змін та установок. За отриманими 
результатами студенти розподілились по групах за значенням показника з висо-
кою пластичністю та високою ригідністю практично однаково - по 22,0%, а 
більшість (40,0%) мають ознаки середнього прояву цієї властивості темпераменту. 

У більшості студентів визначена емоційна збудливість, і така група з врахуван-
ням середнього прояву показника склала 80,0%, що, можливо, буде сприяти розвит-
ку у майбутніх фахівців співчуття, сприйняття почуттів іншої людини, а можливо іноді, 
навпаки, може заважати чіткому та тверезому оцінюванню ситуації Але на етапі підго-
товки до професії, на нашу думку, це є позитивним компонентом оволодіння профес-
ійними навичками, який спрямовує студентів у бік невідомого, цікавого в професії. 

За темпом реакції 52,0% обстежених студентів показали середні бали, коли 
швидкість реакції врівноважується неквапливістю; 34,0% характеризуються ви-
сокою швидкістю реакції, а 13,0% - неквапливістю. За показниками «активність-
пасивність» дуже висока та висока пасивність спостерігалась у 52,0% дослідже-
них. Висока активність притаманна лише 14,0% студентів. Тобто, переважна 
більшість студентів початкових курсів характеризуються вираженою пасивністю. 
Варто зазначити, що 70,0% обстежених мали високу щирість, результатів, що 
свідчить про надійність отриманих результатів. 

Кореляційний аналіз зв'язків між показниками нейродинаміки та питаннями 
анкети мотивів вибору професії, а також опитувальником Е.А. Клімова (професійна 
спрямованість особистості) показує наявність статистично достовірних зв'язків оцін-
ки студентами відповідності власних здібностей вимогам майбутньої професії з озна-
ками сильної нервової системи, рухливістю, врівноваженістю нервових процесів, та з 
такою темпераментальною ознакою як активність. Професійні знання та вміння на 
етапі навчання у вищих навчальних закладах корелюють з ознаками сильної нервової 
системи. Готовність до самостійної праці продемонстрували студенти з ознаками 
високої концентрації сили НС за збудженням., з вираженим темпом реакцій та актив-
ністю. Зв'язок напрямку професій типу «людина-людина» за методикою Е.А. Клімова 
був виявлений тільки з показником рухливості нервових процесів. Наведена таблиця 
кореляцій свідчить про досить міцні зв'язки уявлень студентів про обрану професію з 
нейродинамічними властивостями та особливостями темпераменту. 

З достовірністю р < 0,05 отримані кореляції між показником сили НС за 
збудженням та показниками соціальної ергічності, соціальної емоційності; по-
казника рухливосіі нервових процесів та показника соціальної пластичності, по-
казника і консерватизму та радикалізму; врівноваженість нервових процесів -з 
соціальною пластичністю та показником консерватизму та радикалізму; показ-
ник «екстраверсія-інтраверсія» - з показником мотивів соціальної значущості праці. 
З достовірністю р < 0,01 визначені такі кореляційні пари: соціальна пластичність -
сила НС за гальмуванням; соціальна ергічність показник рухливості та врівнова-
женості нервових процесів, а також показник «екстраверсія-інтраверсія»; соці-
альна пластичність - показник «екстраверсія-інтраверсія». 
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Висновки 1, Виявлені особливості професійної мотивації та спрямованості 
особистості студентів-медичних психологів дають можливість стверджувати, що у 
студентів досліджуваної групи - достатньо високий рівень сформованості пози-
тивної професійної мотивації для становлення у професіях типу «людина-людина». 

2. Більшість досліджених студентів характеризуються ознаками сильної 
нервової системи та високою рухливістю нервових процесів, що є позитивною 
ознакою в навчальній діяльності. 

3. Тестування темпераментальних особливостей виявило наявність у 
більшості студентів таких рис, як екстравертованість, висока емоційна збудливість, 
середній темп реакцій, коли неквапливість врівноважується швидкою реакцією. 

4. Система підготовки фахівців - майбутніх психологів для забезпечення їх 
високого професійного рівня має враховувати особистісні нейродинамічні татем-
пераментальні властивості, а також розвиток мотиваційних показників з особли-
вим акцентом на внутрішню особистісну мотивацію. 
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