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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті визначено відмінності в психологічних особливостях студентів закладів вищої 
освіти (юнаків та дівчат). Досліджено особистісні прояви індивідуальних особливостей пси-
хічних якостей та темпераменту в юнаків та дівчат. У дослідженні застосовувались бесіда 
та психодіагностичне тестування. Віковий діапазон досліджуваних 18 – 20 років, кількість – 29 
осіб. У результаті дослідження виявлені суттєві відмінності в прояві особистісних якостей 
агресивності та ригідності. У юнаків більш виражена агресивність, впевненість у собі, низь-
кий нейротизм та екстраверсія, а у дівчат  – підвищений рівень нейротизму, тривожності 
та переважає інтроверсія. Дослідження показало, що у студентів – юнаків найвищі показники 
впевненості (10,3 бали) та агресивності (12 балів), у дівчат, студентів другого курсу найвищі 
показники тривожності (11,3 бали) та нейротизму (10,1 бал).
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Вступ. Загальнопсихічний розвиток у сту-
дентському віці є особливим періодом інтен-
сивної соціалізації людини, розвитку вищих 
психічних функцій, становлення всієї інте-
лектуальної системи і особистості в цілому, 
тому що в цілому психологічний зміст юності 
пов’язаний з розвитком самосвідомості, ви-
рішенням завдань професійного самовизна-
чення і вступу до дорослого життя (Кирилен-
ко, 2007). Студентський вік, за Б.  Ананьєвим 
(2001), є сенситивним періодом для розвитку 
основних соціогенних можливостей. Студент-
ство як соціальна група, як зазначають Б. Рубін 
і Ю.  Колесніков, функціонує в системі вищої 
освіти, виступає як об’єкт виробництва, пред-
метом якої є не річ, а сама людина, особистість 
(Психологічні особливості студентського віку, 
2013). За даними дослідників, «кожна власти-
вість або якість особистості є досить стійким 
психічним утворенням, а їх наявність, власне, і 
робить особистість особистістю...» (Бурлачук, 
2003). 

Як зазначає О.  Ігумнова (2013), навчан-
ня у ЗВО істотно змінює соціальну ситуацію 
студента, що спричинено новими вимогами 
освітнього процесу та умовами навчальної ді-
яльності (висока інтенсивність розумової ро-
боти та ін.). внаслідок цього в організмі люди-
ни відбуваються певні зміни, на які впливають 
індивідуальні особливості, які надалі прояв-
ляються у актуальних психічних станах. Та-
ким чином,особливості перебігу, тривалість, 
інтенсивність протікання та реалізація деяких 
психічних станів – це своєрідна картина інди-
відуально-психологічних властивостей осо-
бистості.

Дослідження показали, що в студентському 
віці відбувається подальший психічний роз-
виток людини, складне переструктурування 
психічних функцій всередині інтелекту, змі-
нюється вся структура особистості у зв’язку 
з входженням в нові, більш широкі і різнома-
нітні соціальні спільності (Психологічні осо-
бливості студентського віку, 2013).

За даними О.  Грибок, у вищому навчаль-
ному закладі суттєву роль у соціалізації сту-
дента відіграє навчальна група. Спілкуючись 
між собою, студенти здобувають навички со-
ціальної взаємодії, збільшують набір соціаль-
них ролей, розширюють уявлення про власну 
особистість. При цьому, розходження в мо-
ральних установках, нормах, цінностях та по-
ведінці часто ставлять студента в конфліктну 

ситуацію, вихід з якої залежить від психоло-
гічних характеристик студентів (Рубин, 1980). 

Дослідженням тривожності, фрустрації, 
агресивності та ригідності у студентів займа-
лася С. Мельникова (2015). Вона зазначає, що 
у «студентів-психологів» виявлено високий 
рівень тривожності і середній рівень агресив-
ності, який пов’язує з впливом на психо-емо-
ційний стан студентів складних соціальних та 
економічних умов в країні, та низький рівень 
ригідності, що свідчить про здатність дослі-
джуваних до адаптації в сучасних умовах.

Відтак, студент як людина певного віку і як 
особистість може характеризуватися у трьох 
аспектах: 1) у психологічному, який являє со-
бою єдність психологічних процесів, станів і 
властивостей особистості (Мельничук, 2003). 
Головне в психологічному плані  – психіч-
ні властивості (спрямованість, темперамент, 
характер, здібності), від яких залежить пере-
біг психічних процесів, виникнення психіч-
них станів, прояв психічних утворень (Ромек, 
2003); 2) у соціальному, у якому втілюють-
ся суспільні відносини, якості, породжувані 
приналежністю студента до певної соціальної 
групи, національності (Ананьев, 1974); 3) у 
біологічному, який включає тип вищої нерво-
вої діяльності, будову аналізаторів, безумовні 
рефлекси, інстинкти, фізичну силу, статуру 
тощо (Берн, 2006). Цей аспект переважно зу-
мовлений спадковістю і вродженими задатка-
ми, але, у відомих межах, змінюється під впли-
вом умов життя (Психологічні особливості 
студентського віку, 2013).

У даній статті ми зупинимося на вивченні 
психологічного аспекту особистості студентів, 
оскільки, на нашу думку, питання відміннос-
тей психологічних особливостей у юнаків та 
дівчат не достатньо вивчені. 

Метою дослідження є визначення психоло-
гічних особливостей студентів закладів вищої 
освіти та їх відмінностей у юнаків та дівчат.

Матеріал та методи. Учасники. У досліджен-
ні приймали участь студенти другого курсу, 
які дали згоду на проведення психологічного 
тестування. Віковий діапазон досліджуваних 
студентів 18–20 років. Кількість – 29 осіб. До-
слідження проводилося на базі Київського 
університету імені Бориса Грінченка.

Організація дослідження. Для визначення 
відмінностей у психологічних особливостях 
студентів різної статі застосовувалися наступ-
ні методики: тест на визначення впевненості 
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у собі розроблений В.  Ромеком (2008; 2003), 
методика діагностики самооцінки психічних 
станів та особистісний опитувальник Г.  Ай-
зенка на визначення психологічних станів, 
типу темпераменту з урахуванням екстравер-
сії – нейротизму (Личностный опросник EPI, 
1995). Результати було оброблено у відповід-
ності з ключем до тесту. На основі аналізу по-
казників складено порівняльний графік пси-
хологічних особливостей особистості студен-
тів закладів вищої освіти (юнаків та дівчат). 

Статистичний аналіз. Для з’ясування до-
стовірностей розбіжностей між середніми 
арифметичними показниками груп студентів 
застосовували t-критерій Стьюдента.

У результаті визначення психологічних 
особливостей студентів закладів вищої 
освіти ми отримали наступні результати. 
Рівень впевненості у собі у юнаків (10,3 
бали) вищий аніж у дівчат (8,2 бали). Роз-
глядаючи впевненість в собі як переживан-
ня людиною своїх можливостей, адекват-
них тим завданням, які перед ним стоять у 
житті, так і тим, які він ставить перед собою 
сам (Бондарева, 2014), маємо зазначити, що 
юнаки вважають себе більш впевненими у 
досягненні своїх цілей у майбутньому. До 
того ж впевненість часто спирається на са-
мооцінку особистості та прояв вольових 
якостей, які зазвичай більше спостеріга-
ються у юнаків аніж у дівчат (рис. 1).

Невелика різниця є у показниках тривож-
ності, але і у юнаків (13,6 балів) і дівчат (9,9 ба-
лів), студентів закладів вищої освіти, вона від-
повідає середньому рівню. Психологи відзна-
чають, що навчання завжди супроводжується 
підвищеною тривожністю. Середній рівень 
тривожності може активізувати навчання, та 
зробити його ефективнішим, так як тривож-
ність є чинником мобілізації уваги, пам’яті, 
інтелектуальних здібностей. 

Показники екстраверсії у хлопців відповіда-
ють 15,5 балам, та свідчать про схильність до 
екстраверсії, товариськість і спрямованість 
індивідуальності досліджуваних студентів зо-
вні, широке коло знайомств, необхідність у 
контактах. Хлопці є більш імпульсивними, 
запальними та оптимістичними. Їм необхідні 
рух та дія, а за даними деяких авторів (Без-
палько, 2009; Грибок, 2012) особи з вираже-
ною екстраверсією мають тенденцію до агре-
сивності, що підтверджується і нашими дослі-
дженнями.

Рис. 1. Психологічні особливості студентів 
(юнаки та дівчата), бали

Примітки:
1 – впевненість у собі; 2 – тривожність; 
3 – екстраверсія – інтроверсія; 4 – нейротизм; 
5 – фрустрація; 6 – агресивність; 
7 – ригідність.

У дівчат (8,7 балів) спостерігається схиль-
ність до інтроверсії, почуття та емоції біль-
ше підлягають строгому контролю, вони не 
схильні до ризикованих вчинків, відповідаль-
ні та на них завжди можна покластися.

Найвища різниця спостерігається при по-
рівнянні показників агресивності та ригіднос-
ті. Агресивність набагато вище у студентів-
юнаків (19,3 балів) що, в свою чергу, характе-
ризується підвищеною емоційністю і веде до 
проявів неадекватної поведінки, яка згодом 
є однією з причин низької успішності. У ді-
вчат агресивність (5,7 балів), що свідчить про 
її низький рівень (р<0,05). Схильність дівчат 
до вираженості своїх почуттів, таких як лю-
бов, дружні стосунки, а також наявність таких 
особистісних якостей як поміркованість, то-
лерантність, завбачливість, безконфліктність, 
високий самоконтроль не спонукають до 
прояву агресії. До того ж одним із основних 
чинників набуття особистістю підвищеної 
агресивності вважаються недоліки сімейного 
виховання, спостереження за моделями агре-
сивної поведінки інших у реальному житті, на 
кіно- і телеекранах чи комп’ютерних іграх, в 
які зазвичай більше грають юнаки (табл. 1).
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Відтак, психологічна ригідність передбачає 
неможливість або труднощі у пристосуванні 
до несподівано змінених умов навколишнього 
середовища людини. Подібний тип поведінки 
є стійкою характерною особливістю особистос-
ті і значно зменшує шанси на адаптацію в не-
звичних або екстремальних для людини умовах 
(Бондарева, 2014). За нашими даними, у юнаків 
(4,8 бали) ригідність нижче, аніж у дівчат (13,6 
балів). Це цілком закономірно, тому що дівчата 
більш схильні до надмірної вразливості та емо-
ційності, впертості, пошуку підтримки.

Ще одна якість яка нами досліджувалася, є 
нейротизм, який характеризує емоційну стій-
кість або нестійкість (емоційна стабільність 
або нестабільність), та за деякими даними, 
пов’язаний з показниками лабільності нерво-
вої системи (Первин, Джон, 2000). Емоційна 
стійкість – риса, що виражає збереження ор-
ганізованої поведінки, ситуативної цілеспря-
мованості у звичайних і стресових ситуаціях, 
характеризується зрілістю, відмінною адапта-
цією, відсутністю великої напруженості та за-
непокоєння, а також схильністю до лідерства і 
товариськості. 

Підвищений рівень нейротизму виражаєть-
ся в надзвичайній нервовості, нестійкості, по-
ганій адаптації, схильності до швидкої зміни 
настроїв (лабільності), почутті винності та за-
непокоєння, заклопотаності, депресивних ре-
акціях, неуважності уваги, нестійкості в стре-
сових ситуаціях, виражена чутливість, вразли-
вість, схильність до дратівливості. За даними 
наших досліджень дівчата мають середні бал 
14,1, що відповідає середньому рівню нейро-
тизму, а юнаки – 15,3 бали, що відповідає ви-
сокому рівню нейротизму.

Після опрацювання результатів дослідження 
за допомогою методів математичної статисти-
ки, ми отримали наступні залежності. У хлопців 
спостерігається взаємозв’язок між екстраверсі-
єю та нейротизмом (r=0,68), між екстраверсією 

та агресивністю (r=0,89); між нейротизмом та 
фрустрацією (r=0,61). А у дівчат лише між не-
йротизмом та інтроверсією (r=0,60).

Розвиток особистості студента під час на-
вчання у закладах вищої освіти на різних кур-
сах має свою специфіку (Бондарева, 2014). У 
студентів другого курсу навчання спостеріга-
ється – період найбільш напруженої навчаль-
ної діяльності. У життя другокурсників інтен-
сивно включені всі форми навчання і вихован-
ня. Студенти отримують загальну підготовку, 
формуються їхні широкі культурні запити і 
потреби, до того ж процес адаптації до серед-
овища закладу вищої освіти переважно завер-
шений (Первин, Джон, 2000).

Наші дослідження щодо підвищення агре-
сивності та тривожності у студентів підтвер-
джуються даними О.  Грибок (2012), у яких 
також виявлено, що більшість досліджуваних 
студентів схильні до агресії, яка проявляється 
у високій тривожності, яка у свою чергу є од-
нією з причин конфліктності.

Результати С.  Мельникової (2015) при до-
слідженні рівня тривожності, фрустрованості, 
агресивності і ригідності у студентів показали, 
високий рівень тривожності (17,0 балів), що ав-
тор вважає об’єктивним показником не тільки 
психоемоційного стану студентів, а й характе-
ристикою кризового становища в країні. Рівень 
фрустрованості (14,0 балів) відповідає серед-
ньому і свідчить про негативний вплив зовніш-
ніх факторів на психоемоційний стан студентів. 
Рівень агресивності в обстежуваній групі склав 
13,0 балів, це середній показник. Рівень агре-
сивності підвищується в суспільстві з вираже-
ними соціальною напругою та поляризацією 
економічного статусу у різних груп населення, 
що і показано в роботі В. Ротенберга (2013). Ви-
явлено, що рівень ригідності у студентів склав 
7,0 балів, що свідчить про практичну відсут-
ність ригідності в даній групі і здатності студен-
тів до адаптації в сучасних умовах.

Впевненість 
у собі Тривожність Екстраверсія-

інтроверсія
Нейротизм Фрустрація Агресивніть Ригидність

Х-ці Д-та Х-ці Д-та Х-ці Д-та Х- ці Д-та Х-ці Д-та Х-ці Д-та Х-ці Д-та
х 10,3 8,2 13,6 9,9 15,5 8,7 15,3 14,1 13,5 8,2 19,3 5,7 4,8 13,6
m

1,61 0,75 1,56 0,7 2,2 1,18 1,55 0,94 1,43 0,74 0,78 0,87 1,72 0,91
p

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

Таблиця 1
Характеристика психологічних особливостей студентів (юнаки та дівчата)
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О.  Ігумнова (2013) встановила, що сукуп-
ність вроджених індивідуально  – типологіч-
них особливостей (нейротизм, екстраверсія)
та особистісних властивостей (агресивність, 
депресивність та ін.) спричиняють розвиток 
негативних психічних станів. Тобто, тривож-
ність, фрустрація, агресивність та ригідність 
діагностуються на протязі усього періоду на-
вчання на всіх рівнях прояву в різноманітних 
поєднаннях і є типовими для студентів. Вони 
супроводжуються внутрішнім напруженням, 
дискомфортом та певним зниженням енерге-
тичного потенціалу.

Характерними для даного віку є висо-
ка динамічність емоцій, а також швидка і 
часто різка зміна одних переживань інши-
ми, часом протилежними: наразі це радість 
успіху, захват, замилування, а через секун-
ди – розчарування, прикрість, та знову надії 
і т.  д. (Немов, 2007). Зміна навколишнього 
середовища, комфортних умов, сфери спіл-
кування і ритму життя, підвищення вимог 
до самостійності і відповідальності, підви-
щені розумові навантаження викликають 

хронічне емоційне напруження, тривожний 
стан, провокуючи зниження соціально-пси-
хологічної адаптації, що негативно впливає 
на найбільш повний особистісний розвиток 
і психічне здоров’я в ході професійного ста-
новлення (Безпалько, 2009).

Висновки. Таким чином, характеризуючи 
психологічні особливості студентів закладів 
вищої освіти необхідно зазначити відміннос-
ті у юнаків та дівчат стосовно деяких аспектів. 
У дівчат спостерігається схильність до підви-
щеної тривожності, вразливість, нейротизм. 
У юнаків підвищена емоційність, агресія, 
впевненість у собі та низька ригідність, вони 
ефективніше пристосовуються до змін навко-
лишнього середовища та підлаштовуються під 
обставини на відміну від дівчат, які частіше 
відчувають складнощі при необхідності змі-
ни стереотипів поведінки та повільніше реа-
гують на зовнішні подразники. Перспективи 
подальших досліджень полягають у розробці 
практичних рекомендацій щодо психологіч-
ної адаптації студентів закладів вищої освіти 
під час навчання на першому курсі.
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В статье определены различия в психологических особенностях студентов учреждений 
высшего образования (юношей и девушек). Исследованы личностные проявления индивидуаль-
ных особенностей психических качеств и темперамента у юношей и девушек. В исследовании 
применялись беседа и психодиагностическое тестирование. Возрастной диапазон исследуе-
мых 18–20 лет, количество – 29 человек. В результате исследования выявлены существенные 
различия в проявлении личностных качеств агрессивности и ригидности. У юношей более 
выражена агрессивность, уверенность в себе, низкий нейротизм и экстраверсия, а у девушек – 
повышенный уровень нейротизма, тревожности и преобладает интроверсия. Исследование 
показало, что у студентов – юношей высокие показатели уверенности (10,3балы) и агрессив-
ности (12 баллов), у девушек, студентов второго курса высокие показатели тревожности 
(11,3балы) и нейротизма (10,1бал).

Ключевые слова: интроверсия; нейротизм; студенты; тревожность; экстраверсия.
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The article defines the differences in the psychological characteristics of students of institutions of 
higher education (boys and girls). The personal manifestations of individual peculiarities of mental 
qualities and temperament in boys and girls are investigated. The study used a conversation and psy-
chodiagnostic testing. The age range of the subjects is 18–20 years, the number – 29 people. The study 
revealed significant differences in the manifestation of personal qualities of aggressiveness and rigidity. 
Young men are more pronounced aggressiveness, self-confidence, low neuroticism and extraversion, 
and the girls, an increased level of neuroticism, rigidity and in most introversion. The development of 
a student’s personality while studying at higher education institutions at different courses has its own 
specificity. Students of the second year of study are observed – the period of the most intense academic 
activity. The life of second-year students is intensively included in all forms of education and upbring-
ing. Students receive general training, their broad cultural needs and needs are formed, and the process 
of adaptation to a higher education institution is mostly completed. Students of boy’s high confidence 
(10.3 points) and aggressiveness (12 points), girls, second-year students of high rates of anxiety (11.3 
points) and neuroticism (10.1 points). In girls, there is a tendency to increased anxiety, vulnerability, 
neuroticism. The boys have increased emotionality, aggression, self-confidence and low rigidity; they 
are more adaptable to environmental changes and adapt to circumstances, as opposed to girls who are 
more likely to experience difficulties changing behavioral stereotypes and react more slowly to external 
stimuli.

Key words: anxiety; extroversion; introversion; neuroticism; students.
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