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ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

Освітнє середовище в Україні вже чверть століття активно реформується в 

напрямку перетворення його з пріоритетного завдання (сфери) розвитку 

держави і суспільства у сферу надання освітніх послуг населенню. Такі 

трансформаційні перетворення ставлять перед вітчизняною психолого-

педагогічною наукою завдання пошуку індикаторів для оцінки 

сприятливості / несприятливості освітнього середовища як для окремої людини, 

так і суспільства загалом. На наш погляд, таким індикатором може бути студент, 

його особистісні властивості. 

Метою нашого дослідження є теоретико-емпіричним шляхом визначити 

психологічні особливості сучасного студента, властивості його особистості. 

Оскільки сучасного студента можна розглядати як певний результат дії 

реформованого освітнього середовища середньої школи, а з іншого боку – як 

активного суб’єкта освітнього середовища закладу вищої освіти, де відбувається 

професійне становлення майбутнього фахівця і громадянина України. 

Вихідними для нашого дослідження стали концептуальні положення про 

наукові задачі, які можна вирішити лише за умов врахування: 

1) співвідношення амбівалентностей; 2) співвідношення невизначеностей; 

3) існування психолого-педагогічних явищ з нелінійно залежними 

параметрами; 4) фрактального рівневого ранжування. У своєму дослідженні 

ми спиралися на аксіоматичні положення понятійного числення про те, що: 

будь-яке поняття має форму і зміст; будь-яке поняття, яке має форму і зміст, 

завжди має статичний і динамічний (циклічний) прояви; будь-яке поняття має, 
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як правило, не більше чотирьох типів; будь-яке поняття має, як правило, не 

більше дев’яти системоутворювальних параметрів [4]. 

Як і Ф. М. Подшивайлову [5, с. 267], ми схильні розглядати поняття 

«індивід» і «людина» в амбівалентному співвідношенні, коли індивід 

розглядається як стан, що потребує постійного надходження ресурсу ззовні. 

Зовнішнім проявом індивіда є індивідність, внутрішнім – поліцентричність. 

Людина ж розглядається як стан, коли використовується лише власний ресурс. 

Зовнішнім проявом людини є особистість, внутрішнім – індивідуальність. 

Отже, далі будемо розглядати поняття «особистість» (як зовнішній, соціальний 

прояв людини) і «індивідність» (як зовнішній, соціальний прояв індивіда) у їх 

амбівалентному співвідношенні. 

У нашому дослідженні було виділено такі психологічні показники, як 

емпатійність (за методикою «Діагностика рівня емпатійних здібностей» 

В. В. Бойко [1]), психічна стійкість / психічна неврівноваженість, соціальна 

пристосованість / асоціальність, соціальна контактність / інтровертованість, 

емоційна нечутливість / сензитивність (за багатофакторним особистісним 

опитувальником В. М. Мельникова та Л. Т. Ямпольского «мпольскогот  Л осо 

тест» (ПДТ) [2]), а також особистісні творчі характеристики: схильність до 

ризику, допитливість, складність, уява (за опитувальником Ф. Е. Вільямса, 

модифікованим О. Є. Тунік [3]). Саме ці методики було використано і для збору 

емпіричних даних. 

Теоретичний аналіз виділених показників на основі описаних вище 

концептуальних положень дав можливість визначити властивості особистості 

як соціального прояву людини та властивості індивідності як соціального 

прояву індивіда. Було визначено наступні властивості особистості: 

1) соціальна контактність; 2) допитливість; 3) емпатія; 4) творча допитливість; 

5) естетична чутливість (як совісна соціальна контактність); 6) сензитивна 

емпатія; 7) творчість; 8) сензитивність; 9) совісність. 

Властивостями індивідності було визначено: 1) психотизм; 2) психічну 

неврівноваженість; 3) розгальмованість; 4) схильність до домінування (як 
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емоційна нечутливість психічної неврівноваженості); 5) депресія (як невротичний 

психотизм); 6) схильність до ризику (як асоціальна розгальмованість); 7) емоційна 

нечутливість; 8) асоціальність; 9) невротизм. 

Аналіз результатів емпіричного дослідження, проведеного упродовж 

лютого 2018 – лютого 2020 років, було здійснено у відповідності з теоретично 

визначеними властивостями особистості та індивідності. Досліджуваними 

виступили студенти I –VI курсів різних спеціальностей закладів вищої освіти 

м. Києва та м. Житомира. Середній вік досліджуваних – 20 років. Загальна 

кількість досліджуваних – 195 осіб. Детальні результати дослідження 

представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Середні значення особистісних та індивіднісних властивостей студентів 

Властивості особистості Властивості індивідності 

Властивість 

Середнє 

значення 

(%) 

Властивість 

Середнє 

значення 

(%) 

1. Соціальна контактність 54,3 1. Психотизм  43,5 

2. Допитливість 63,0 
2. Психічна 

неврівноваженість 
53,0 

3. Емпатія 52,9 3. Розгальмованість 50,4 

4. Творча допитливість 60,0 
4. Схильність до 

домінування 
51,5 

5. Естетична чутливість 52,6 5. Депресія 57,4 

6. Сензитивна емпатія 51,5 6. Схильність до ризику 60,1 

7. Творчість 57,0 7. Емоційна нечутливість 49,9 

8. Сензитивність 50,1 8. Асоціальність 42,3 

9. Совісність 60,3 9. Невротизм 56,0 

 

У студентів нашої вибірки властивості особистості виражені таким 

чином: 1) соціальна контактність – 54,3% (високий рівень); 2) допитливість – 

63,0% (середній рівень); 3) емпатія – 52,9% (середній рівень – занижений за 

Бойко); 4) творча допитливість – 60,0% (середній рівень); 5) естетична 
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чутливість – 52,6% (середній рівень); 6) сензитивна емпатія – 51,5% (середній 

рівень); 7) творчість – 57,0% (середній рівень); 8) сензитивність – 50,1% 

(середній рівень); 9) совісність – 60,3% (середній рівень). Розподіл студентів за 

рівнем прояву властивостей особистості представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Розподіл студентів за рівнем прояву властивостей особистості 

Властивості індивідності виражені наступним чином: 1) психотизм – 

43,5% (середній рівень); 2) психічна неврівноваженість – 53,0% (на межі між 

середнім і високим рівнем); 3) розгальмованість – 50,4% (середній рівень); 

4) схильність до домінування – 51,5% (середній рівень); 5) депресія – 57,4% (на 

межі між середнім і високим рівнем); 6) схильність до ризику – 60,1% (середній 

рівень); 7) емоційна нечутливість – 49,9% (середній рівень); 8) асоціальність – 

42,3% (середній рівень); 9) невротизм – 56,0% (високий рівень). Розподіл 

студентів за рівнем прояву властивостей індивідності представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Розподіл студентів за рівнем прояву властивостей індивідності. 

Якщо звернути увагу на розподіл студентів за рівнем прояву естетичної 

чутливості (як інтегральної властивості особистості) та на розподіл студентів за 

рівнем прояву депресії (як інтегральної властивості індивідності), то побачимо 

значне домінування студентів з високим рівнем депресії. 

Це свідчить про переважання індивіднісних властивостей над особистісними 

у значної кількості студентів, що означає наявність у них потреби у постійному 

надходженні ресурсу ззовні для здійснення участі в освітньому процесі. 

На основі цього можна зробити висновок про посилення тиску освітнього 

середовища саме на особистість студента, що змушує його переходити з 

енергозберігаючих способів навчання до енергозатратних. Останнє формує у 

студентів цинічне ставлення до навколишнього світу та позбавляє їх здатності 

до мисленнєвої діяльності. 
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ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ  

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ  

 

Ми живемо в інформаційному суспільстві, у якому значно збільшується 

роль інформації та інформаційних технологій, розширюється коло людей, 

зайнятих цими технологіями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг, 

смартфони перебирають когнітивні функції мозку, дедалі глибше 

розповсюджується Інтернет та інформаційні віруси (які для досягнення своїх 

цілей використовують тисячі суб’єктів інформаційного простору). Відповідно 

до особливостей сучасного світу відбулися і технічні, технологічні, інституційні 

зміни й у освітньому просторі. Отже, прихід цифрової ери поставив учасників 

освітнього процесу перед новими викликами. Онлайн вже можна не тільки 

інформувати й розважати. Диверсифікація джерел інформації, збільшення 

кількості технічно опосередкованих комунікацій, охоплення навчального 

простору засобами масової інформації, телебаченням та Інтернетом розширили 

можливості серйозних маніпуляцій із суспільною та індивідуальною свідомістю 

та агресивного нав’язування певних стереотипів, культурних стандартів тощо. 

Чудовими інструментами маніпуляцій стали фейки, ботоферми, персональні 

дані (які акумулюються та використовуються за допомогою технологій Bigdate), 

соціальні мережі (зокрема, за допомогою лідерів громадської думки), SEO 

(оптимізація для пошукових систем), інтернет-реклама, «віртуальні знання» (які 

неможливо помацати й перевірити), тренери й коучі, психологи й шарлатани 


