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ТИПОЛОГІЯ СТУДЕНТІВ ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ ІНТЕГРАЛЬНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ТА ІНДИВІДНОСТІ

Професійне становлення студента у закладі вищої освіти передбачає, зокрема,
розвиток його особистісних властивостей. Однак, проведені нами емпіричні дослідження
показують переважання індивіднісних властивостей над особистісними у значної
кількості студентів, про що йшла мова у нашій попередній публікації [7]. Це свідчить про
посилення тиску освітнього середовища саме на особистість студента, що змушує його
переходити з енергозберігаючих способів навчання до енергозатратних.

Мета дослідження – побудувати та описати типологію студентів за
співвідношенням інтегральних властивостей особистості та індивідності.

У нашому дослідженні було виділено наступні психологічні показники:
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 “Психодіагностичний 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 у попередніх
публікаціях [4, 5, 6, 7] концептуальних положень стосовно наукових досліджень
складних психологічних і соціальних явищ дав можливість визначити властивості
особистості як соціального прояву людини та властивості індивідності як
соціального прояву індивіда. Властивостями особистості визначено: 1) соціальну
контактність; 2) допитливість; 3) емпатію; 4) творчу допитливість; 5) естетичну
чутливість (як совісну соціальну контактність); 6) сензитивну емпатію;
7) творчість; 8) сензитивність; 9) совісність. Властивостями індивідності названо:
1) психотизм; 2) психічну неврівноваженість; 3) розгальмованість; 4) схильність до
домінування; 5) депресію (як невротичний психотизм); 6) схильність до ризику (як
асоціальну розгальмованість); 7) емоційну нечутливість; 8) асоціальність;
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9) невротизм. При цьому інтегральним показником особистості визначено
естетичну чутливість, а інтегральним показником індивідності – депресію.

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 ми
представили у нашій попередній публікації [7].

Оскільки естетична чутливість (як інтегральний показник особистості) та
депресія (як інтегральний показник індивідності) знаходяться у співвідношенні
амбівалентності, між ними фактично відсутній кореляційний зв’язок (на нашій
вибірці – r=0.13). Тому для побудови типології студентів ми застосували метод
аналізу нелінійних зв’язків психологічних параметрів, запропонований
Ф. М. Подшивайловим для побудови типології за показниками мотиваційної сфери
особистості студентів [6].

За співвідношенням естетичної чутливості та депресії нами виокремлено
4 типи студентів: до І типу належать студенти з високим рівнем естетичної
чутливості та високим рівнем депресії; до ІІ типу – з високим рівнем естетичної
чутливості, низьким рівнем депресії; до ІІІ типу – з низьким рівнем естетичної
чутливості та високим рівнем депресії; до IV типу – з низьким рівнем естетичної
чутливості та низьким рівнем депресії. Далі за допомогою дисперсійного аналізу
одержаних емпіричних результатів за виділеними психологічними показниками ми
визначили статистичну значущість відмінностей між типами. На рис. 1
представлено психологічні параметри, найбільш виражені у кожному типі,
порівняно з іншими типами.

Рис. 1. Характеристика типів студентів за співвідношенням
інтегральних властивостей особистості та індивідності
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Як бачимо, для І типу характерними є: найвище значення (серед усіх типів)
психотизму, совісності, розгальмованості, сором’язливості, жіночності, психічної
неврівноваженості, асоціальності, інтроверсії, емпатії, уяви (разом із ІІ типом) та
сензитивної емпатії. Також для цього типу характерне найнижче значення
допитливості. Для ІІ типу характерними є: найвище значення сензитивності,
схильності до ризику, уяви (разом із І типом), творчості та творчої допитливості.
Також цьому типу властиві: найнижчі значення розгальмованості, загальної
активності, асоціальності та схильності до домінування. Для ІІІ типу характерними
є: найвищі значення невротизму, схильності до домінування, а також найнижче
значення складності. Для ІV типу характерними є: найвище значення
товариськості, а також найнижчі значення невротизму, психотизму, совісності,
сором’язливості, жіночності, психічної неврівноваженості, інтроверсії,
сензитивності, емпатії, творчості, творчої допитливості та сензитивної емпатії.

Таким чином, виявлені відмінності між типами студентів за співвідношенням
естетичної чутливості та депресії у рівні прояву більшості з досліджуваних параметрів
дають можливість у майбутньому здійснити їх розгорнуту психологічну характеристику.
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