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« Videcky pokrok па pfelomu tysyachalety - 2012» • Dil 22. Psychologie a sociologie 

К.б.ы. Завадська Т. В. 
Інститут психології їм. Г.С .Костюка НАПН України, м. Київ, Україна 

НЕЙРОДИНАМІКА СТУДЕНТІВ Р ІЗНИХ НАПРЯМК ІВ 
П Р О Ф Е С І Й Н О Г О Н А В Ч А Н Н Я 

В умовах сучасного суспільства та ринку праці знову ста с актуальною 
проблема забезпечення конкурентоспроможності спеціалістів, яка гюв^язана з 
питаннями підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Відомо, 
що зв'язок між вищими навчальними закладами та сферою діяльності молодих 
спеціалістів не завжди надійний. Молодої людині після навчання в спеціалізо-
ваному закладі потрібен деякій час щоб адаптуватися к умовам професійної 
діяльності. Напрацьованого базису знань, вмінь, навичок буває недостатньо для 
конкретної професійної діяльності, і потрібно знову повторювати процес нав-
чання щодо конкретних умов професійної праці. Двигуном в цьому процесі с не 
тільки мотивація до діяльності, а й особливості психофізіологічного стану осо-
бистості. зокрема нейродинамічні властивості спеціаліста. 

У наших попередніх дослідження [1,2,3] вивчалися показники 
нейродинаміки, що характеризували студентів напрямку навчання типу «люди-
на-людина». Були отримані певні результати, які досить цікаво порівняти з 
аналогічними показниками студентів іншого напрямку навчання - типу «люди-
на-техніка». Такий порівняльній аналіз дозволить вияснити, чи є 
нейро динамічні характеристики студентів професій типу «людина-людина» ви-
значальними, або вони не відрізняються від аналогічних показників студентів 
іншого напрямку навчання. Були досліджені ЗО студентів теплоенергетичного 
факультету (професія типу «людина-техніка») НТТУ «КПІ», результати були 
порівняні з результатами досліджень представників двох професій тину «люди-
на-людина»: група з 47 студентів медично-біологічного факультету 
(спеціальність - лікар-психолог) НМУ та групи з 41 студентів Інституту 
фізичної культури та природознавства ДПУ ім. Григорія Сковороди 
(спеціальність фізичне виховання). Серед студентів медичного напрямку нав-
чання були, в основному, дівчата, а студентів - майбутніх вчителів фізичного 
виховання - представляли, в основному, хлопці (всього двоє дівчат серед 41 
до елі джу вано го). 

За методикою «Особистісний опитувальник Я.Стреляу» [8,7J були 
визначені прояви основних властивостей НС, а саме: 80% студентів медичного 
напрямку навчання за показником сили за збу дженням та сили за гальмуванням 
досліджених була притаманна висока концентрація, й лише 20% студентів-
»медиків» характеризувалися низькою концентрацією вказаних властивостей. 
Аналогічні результати стосовно сили ІТС за збудженням були визначені й для 
студентів-»вчителів фізкультури», й для студентів-»інженерів» (див. табл. 1). 
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Що стосується показника сили за гальмуванням, то висока концентрація вла-
стивості спостерігалась серед студентів-»інженерів» на 10% вище в порівнянні 
зі студентами двох інших спеціальностей. Вірогідно, майбутнім інженерам 
більш притаманна властивість перемикання з одного виду діяльності на інший. 

Таблиця 1. 
* / • • * •• 

Відсотковий розподіл досліджених студентів за значеннями показників 
властивостей НС - методика «Особистісний опитувальник Я. Стреляу». 

Групи показників виділені за нормативними даними згідно методиці 
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Jli кар- 50 20,0 80,0 20,0 80,0 8,0 92,0 20,0 42,0 38,0 
пе ихоло г 
Вчитель 41 24,4 75,6 17.1 82,9 17,1 82,9 24,4 31.7 43,9 
фізкультури 
і нженер 30 20,0 80,0 10,0 90,0 16,7 83,3 20,0 40,0 40,0 

Рухливість нервових процесів була практично на 10% вище у студентів-
»медиків», а врівноваженість нервових процесів у всіх трьох груп досліджених 
була пракгично однаковою. 

Отже, всі представники студентів напрямку професійного становлення ти-
ну «людина-людина» та «людина-техніка» характеризувалися ознаками сильної 
нервової системи за результатами методики Я. Стреляу. Сила НС за збуджен-
ням характеризує можливість людини витримувати великі навантаження, вико-
нувати складну роботу, зберігати самовладання в екстремальних ситуаціях. По-
казник сили за гальмуванням вказує на властивість швидкого перемикання з 
одного виду діяльності на іншу, що разом з високими показниками рухливості 
нервових процесів та врівноваженістт вказує на міцну нейродинамічну основу 
д л я будь-якого виду ДІЯЛЬНОСТІ. 

Методика «Шкала оцінок для виміру реактивності» Я. Стреляу через показ-
ник реактивності, який протилежний активності, визначає поріг чутливості та 
працездатність людини. Тестування довели (табл. 2), що більшості студентів всіх 
Досліджених груп (майбутні медики - 82%, майбутні вчителі фізкультури -80,5% 
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та інженери -76,7%) належать до групи з середнім показником реактивності, що 
свідчить про середню ступінь працездатності та активності досліджених 

Таблиця 2. 
Кількісний та відсотковий розподіл досліджених студентів за значеннями 

показника реактивності Я. Стреляу. Групи показників виділені 
за нормативними даними згідно методиці. 

j Групи 
досліджених 
студентів 

N 
осіб 

Ступінь реактивності j Групи 
досліджених 
студентів 

N 
осіб 

висока середня низька 

j Групи 
досліджених 
студентів 

N 
осіб 

п % 11 % п % 
Лікар-
психолог 

50 - — 41 82,0 9 18,0 

Вчитель 
фізкультури 

4] — - 33 80,5 8 19,5 

інженер ЗО - - 23 76,7 7 23,3 

Для інших студентів за тестуванням визначена низька реактивність, яка 
відповідає високої активності та високої працездатності, але таких студентів з 
професій «людина-людина» було приблизно 18-19%, а серед «інженерів» -
23,3% (табл.2). 

Теппшг-тест А.В.Родіонова [6, модифікація 5] базується на змінах за часом 
максимального темпу рухів кінцівки руки. При максимальному темпі стомлен-
ня, яке розвивається при тестуванні, пов'язане з розвитком позамежного галь-
мування в нервових центрах й виявляє властивість сили НС. Запропонована ме-
тодика відрізняється від відомого теппінг-тесту Є. Іл'їна - досліджений працює 
у максимальному або оптимальному темпах в залежності від ряду, крапки на-
носяться у 18 клітинах. Абсолютну величину максимального темпу рухів 
пов'язують з рухливістю або лабільністю НС, коливання оптимального темпу 
рухів більш залежить від особливостей балансу нервових процесів. 

За результатами теппінг-тесту студентів медичного напрямку навчання ви-
значено, що лише 28,6% мали ознаки сильного типу НС; а 71,4% характеризува-
лися середнім рівнем витривалості як властивості сили НС. Така ж тенденція 
виявилась і для студентів-»інженер.ів», відповідно ознаки сильного типу НС -
33,3%, середнього типу сили - 66,7% (табл.З). 
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Таблиця 3. 
Розподіл студнів за значеннями показників властивостей НС 

за тепііінг-тестом. Групи виділені за нормативними значеннями 
показників згідно методиці, 
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У більшості студентів всіх груп досліджених виявлений середній рівень 
рухливості нервових процесів, й він був найбільш притаманній студентам -
«інженерам» - 70,0%. вчителям фізкультури - 60,9% (табл. 3). Низька 
рухливість нервових процесів була визначена у більшості студентів - «медиків» 
(42,9%). Висока рухливість була визначена у невеликої кількості студентів -
практично в однаковій кількості серед студентів вчителів фізкультури та 
інженерів. Низька врівноваженість, як баланс між силою за збудженням та си-
лою за гальмуванням, характеризувала всі групи досліджених студентів: 69,4% 
«лікарів-психологів»; 58,5% «вчителів фізкультури», 96,7% «інженерам». 
Середні значення показника врівноваженості були визначені для незначної гру-
пи студентів (табл.З). 

Результати дослідження структури темпераменту [4], основою якого є 
властивості 11С, дозволили розподілити студентів відносно ступеня прояву вла-
стивостей та представлені в таблиці 4. Слід зазначити, що в таблиці наведені 
відсоткові значення прояву властивостей показника темпераменту за 
ірадаціями «дуже висока та висока», середні значення властивості, коли в парі 
прояв однієї властивості врівноважується проявом іншої, не наведені. 

Дослідження довели, що за значеннями показника «екстраверсія-
інтроверсія» ятя більшості сту дентів медичного напрямку навчання та майбутніх 
нчи і слів фізкультури характерним є прояв екстраверсії, іругш відповідно склали 
58%, та 69,2%, що є позитивною рисою людини професії «людина-людина». А 
серед студентів-»інжснерів» їх значно менше - лише 40,0%, але інтровертів -
практично в два рази більше в порівнянні з студентами напрямку навчання 
професіям типу «людина-людина» - 33,3% (табл. 4). Властивість екстраверсії 
нов яз\к>ть з відкригі с тю та комунікативними здібностями людини: інтроверти 
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занурені до себе, своїх почуттів. Вважається, що ознаки екстраверсії притаманні 
особам, які працюють в колі професій типу «людина-людина». Віропдно, для 
інженерів інтроверсія є позитивною рисою, яка допомагає зосереджуватися, по-
іружатися в себе щодо вирішення технічних питань. 

Показник «пластичшсть-рипдність» характеризує швидкість пристосуван-
ня людини до змін ситуацій, при цьому пластичність передбачає здатність до 
легкої зміни установок та видів діяльності, а ригідність - навпаки - інертність, 
консерватизм установок, слабке перемикання з одного виду роботи на інший. 
За показником «ригідність-пластичність» студенти медичного напрямку 
розподілилися по групах: «пластичних» - 26,0%, «ригідних» 34,0%; а більшість 
- 40% - виказала ознаки середнього прояву цієї властивості гемперамеїпу. Се-
ред студентів, майбутніх вчителів фізкультури, ірун з ознакою пластичності 
визначено не було, більшість - 65,8% студентів виявили ригідність, а 34 Л % -
середній прояв властивості. Студенти - «інженери» за значеннями показника 
дорівнювались зі студентами вчителями фізкультури, ригідність була прита-
манна 63,3% досліджених. 

Таблиця 4. 
Відсотковий розподіл за проявом властивостей темнерамен іу 

по групах досліджених студентів. Частина досліджених з середнім проявом 
властивостей не наведена. 

Властивість Лі кар- Вчитель Інженер 
темпераменту пе ихоло г фізкульту-

ри N = 30 
N = 50 N = 41 

Екстраверсія - 58,0% 61,0% 40,0% 
інтроверсія 18,0% 17,0% 33,3% 
Ригідність - 34,0% 

* 
65,8% 63.3% 

пластичність 26,0% 3,3% 
Емоц. збудливість 

• 
62,0% 48,7% 56.7% 
20,0% 14,5% 30.0% 

* 

емоційна стійкість 
Швидка реакція - 34,0% 19,4% 40,0% 
неквапливість 16,0% 51,2% 30,0% 

Активність - 14,0% 9,7% 16,6% 
пасивність 52,0% 51.3% 

* 
26 J % 

Емоційна збудливість це властивість психіки, яка характеризує як 
мінімальну силу виливу, необхідну щодо виникнення емоційної реакції, так і 
швидкість, з якою вона виникає та згасає. Емоційно стійка людина спроможна 
протидіяти міцним емоційним впливам, що руйнують психіку. Емоційна 
стійкість не дозволяє людині підпасти в стан стресу, а також активізує його 
увагу при дії в умовах ситуації напруги. Для більшості студентів спеціальностей 
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«лікар-психолог» та «вчитель фізкультури» визначена емоційна збудливість, і 
такі групи складали: для «медиків» - 62,0%, «вихователів фізкультури» - 48,7%, 
«інженерів» - 56,7% (табл. 4). Найбільш емоційно стійкими виявилися студенті 
- «інженери» - 30% досліджених від групи. На етапі підготовки до професії, на 
нашу думку, емоційна збудливість є позитивним компонентом оволодіння про-
фесійними навичками, яка спрямовує у бік невідомого та цікавого в професії. 

Темп реакції, або психічний темп - це швидкість протікання різних психічних 
процесів - мови, рухів, запам'ятовування, дотепності та інше. Неквапливість -
протилежність темпу реакції. Найбільша групу з високим показником темпу або 
швидкості реакції визначена серед студентів-»шженерів» - 40,0 % досліджених, 
серед студентів -»медиків» - 34% й лише 19,4% серед вчителів фізкультури, в 
останній груш визначена найбільша кількість неквапливих - 51%. 

Активність, як властивість темпераменту, має прояв у тому, з якою ступе-
ню енергійності людина досягає власних цілей, подолає різні перешкоди на 
цьом}7 шляху, наскільки людина наполеглива. Протилежний полюс - пасив-
ність, яка має прояв у байдужості, бездіяльності, в'ялості. В парі показників 
«активність-пасивнють» високу пасивність виказали студенти спеціальностей 
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типу «людина-людина»: пасивність у «медиків» спостерігалась у 52% до-
сліджених, серед «вчителів фізкультури» - у 51,3% (табл. 4), а серед 
«інженерів» таких студентів було визначено практично в два рази менше -
26,7%. Показник активності характеризував досить незначні групи студентів 
всіх наведених спеціальностей (табл. 4). Тобто, переважна більшість студентів 
характеризуються вираженою пасивністю. 

За шкалою щирості для групи студентів медичного напрямку навчання ви-
сока відвертість результатів спостерігалась у 70%; студентів педагогічного 
університету - у 68,3%; студентів - майбутніх інженерів - у 73,3%, що свідчить 
про достатньо високу надійність отриманих результатів. 

Отже, за результатами проведеного дослідження з ясувано, що значна 
биіьшість студентів напрямків навчання «людина-людина» та «шодина-техніка» 
мають ознаки сильної НС. Студенти-»медики» характеризувались більш висо-
ким показником рухливості нервових процесів. Всім групам досліджених 
студентів була притаманна середня сту пінь працездатності. За показниками 
теппінг-тесту найбільш витривалі, як прояв показника сили 11С, студенти -
»вчителі фізкультури», найбільш рухливі - студенти - «медики», найбільш 
врівноважені студенти-»інженери». 

Серед студентів, що навчаються професіям типу «людина-людина» виявле-
но більше екстравертів, серед «інженерів» - професія «людина-техніка» -
більше інтровертів, що підходить до іфо^с ійно важливих якостей названих 
типів спеціальностей. Найбільша група «пластичних» виявлена серед студентів 
медичного напрямку навчання, найбільше «емоційно стійких» та неквапливих -
серед студентів - «інженерів». Студенти професій типу «людина-людина» в два 
рази більш пасивні в порівнянні зі студентами-»інженерами». 
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Виходячи з пиіце наведеного можна говорити про певні відмінності між 
студентами різних типів навчання, які стосуються проявів сили НС, рухливості 
та врівноваженості, а також темпераментальних особливостей. 
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