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,QHinpoeci.Kuii HaqioHani.Huii yHleepcumem 2ani3HU'IHoao mpaHcnopmy IMeHI aKadeMiKa B. fla3apRHB, M. ,QHinpo 

POJBMTOK nPO,llYKTMBHOCTI YSIBM y CTY,QEHTIB B nPOLIECI ncMXOCl>!3MYHOT m,QrOTOBK~ 

Memoto docnidJKeHHR c nepeeipKa einome3u npo rrre, ~o peani3aqiR e npDLieci Hae'lanbHux 3aHRmb 3 rfii3U4Hoeo 
euxoeaHHR po3po6neHux aemopoM ocHoe ncuxonoei'IHOt i ncuxorpi3U'IHOt nideomoeKu cmydeHmie 3ani3HU'IHUX JaKnadis BUUjo/' 
oceimu cymmceo no3umueHo ennueac Ha po3eumoK npodyKmueHocmi YflBU y cmydeHmie. B docnidJKeHHi npuuManu y<1acmb 66 
cmydeHmie .QHinpoecbKoeo HaqioHanbHozo yHieepcumemy 3ani3HU'IHoeo mpaHcnopmy iM. aKadeMiKa B.flaaapRHa eiKOM sid 17 do 
20 poKie. ncuxonoai'IHa diaeHocmuKa npodyKmueHocmi Yf!BU npoeodW1acb 3 euKopucmaHHRM nnRM mecmy Popwaxa. Ompu1.1a110 
daHi npo pieeHb po3eumKy npodyKmueHocmi yReu y CY'laCHUX cmydeHmie. BcmaHoeneHo docmoaipHuu no3umueHuD annuB 
Hae'lanbHUX 3aHRmb a <Pi3U'IHoeo euxoeaHHR Ha po3eumoK npodyKmueHocmi yReu y cmydeHmie 3a }'Moeu peani3aUJi B 
HBS'lanbHOMY npou,eci p03po6neHUX aemopoM OCHOB ncuxocfJi3U'IHOt nideomoeKU. BUCHOBKU. /J,nR 67 % cmydeHmie 38Knadi6 6UIJlOi 
oceimu xapaKmepHUM c HU3bKUU piaeHb po3aumKy npodyi<muaHocmi YflBU. PeKoMeHdycmbCR 3anY'lamu cmydeHmie ao H864anbHUX 
aaHRmb a c/)i3U'IHoeo euxoeaHHR e npou,eci RKUX peani3ytombcR po3po6neHi aemopoM ocHoeu ncuxocfliau<1Hoi' nideomosKu. 

Kn1011oei cnoea: cfJi3U'IHe auxoeaHHR, npodyKmueHicm& YRBU, ncuxoc/)i3U'IHB nideomoeKa, cmydeHmu, 3aKnadu BUIJlOi 
oceimu. 

nu11ypuH B.B. PB3eumue npodyKmueHocmu eoo6pBJ1<eHUR y cmyoeHmoe e npoqecce ncuxotjiu3u11eCKou 
nooeomoeKu. L1enb10 uccnedoeaHUR RsnRemcR npoeepKa eunome3bt o moM, 'Imo peanu3au,uR a npou,ecce Y'le6H&tx JaHRmuu no 
cpu3u<1ecKOMY eocnumaHU/O pa3pa6omaHHblX aemopoM ocHoe ncuxonoeu11ecKou u ncuxo<jJu3U'lecKou nodeomoeKu cmydeHmOB 
JKeneaHodopoJKHbtX Bbicwux Y11e6Hb1X 3aeedeHuiJ cy~ecmeeHHO nonoJKumenbHO anuRem Ha pa3aumue npouafJodumenbHocmu 
aoo6paJKeHuR y cmydeHmoa. B uccnedoaaHuu npuHUManu Y'lacmue 66 cmydeHmoa .QHenpoacKoeo Ha4uoHanbHoao 
yHuaepcumema JKene3HodopoJKHoeo mpaHcnopma UM. aKadeMUKa B. fla3apRHa a ao3pacme om 17 do 20 nem. ncuxonoeu48CKilll 
duaeHocmuKa npou3aodumenbHocmu aoo6paJKeHUR npoeoounacb c ucnonbaoeaHueM nRmeH mecma Popwaxa. non}"IBHbtdaHHblB 
06 ypoaHe paaeumuR npouJeodumenbHocmu eoo6paJKeHUR y coepeMeHHbJX cmydeHmoe. YcmaHoeneHo docmoeepHoe 
nonoJKumenbHoe anuRHUe Y'le6Hbtx 3aHRmuu no c/)u3u'leCKOMY aocnumaHuio Ha pa3eumue npou3aooumen&Hocmu eoo6pllJKeHUR y 
cmydeHmoe npu peanu3au,uu e Y'le6HoM npou,ecce paapa6omaHHbtX aamopoM ocHoa ncuxocjJuJu'lecKou nooeomosKu. 8b1Bodb1 
/J,nR 67% cmydeHmoe Bbtcwux }"le6HbtX 3aaedeHuu xapaKmepeH HU3Kuu ypoaeHb pa3aumuR npouJeodumenbHocmu soo6plJ)f(8HUR. 
PeKoMeHdyemcR npuaneKamb cmydeHmoe K Y'le6HbtM JaHRmURM no c/)u3u'lecKoMy eocnumaHU/O e npo4ecca Komopb~ 
peanu3y10mcR pa3pa6omaHHbte aemopoM ocHoabt ncuxocjJu3u'leCKou nodeomoeKu. 

Knto'leei.ie cnoea: cjJu3U'lecKoe eocnumaHue, npouJeooumenbHocmb eoo6paJKeHUR, ncuxoc/)uJU'leCKaFt noaeomoeKa, 
cmydeHmbt, BbtcUJue Y'le6Hbte 3aeedeHuR. 

Plchurin V. V. The development of students' imagination productivity in the process of psychophysical training. 
Introduction and purpose of the studv. The readiness of a specialist for creative work is determined by a number of psychological 
factors, among which the productivity of imagination to take an important place. Special studies aimed at studying the physical 
education potential for the imagination productivity development are extremely few. At the same time, this is an issue for improwrig 
the training of specialists in higher education institutions. The aim of the research is to t'i!st the hypothesis that the implementation cl 
the basics of psychological and psychophysical training of students of railway higher educational institutions developed by the author 
in the process of physical education classes on physical education significantly positively influences the development of studenls' 
imagination performance. Material and methods. 66 students of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transporl 
Academician V. Lazaryan aged from 17 to 20 years took part in the study. Psychological diagnostics of the imagination performanre 
was carried out using spots of the Rorschach test. The time and number of interpretations of each spot was not limffed. To tesl 
submitted statistical hypotheses, Student's t-test for dependent samples was used. Results. The data on the level of imaginauon 
productivity development of modern students was received. A significant positive influence of physical education classes on the 

imagination productivity development of students during the implementation in educational process of the foundations ol 
psychological and psychophysical training developed by the author was established. Findings. For 67% of university students, a~w 
level of imagination productivity development is characteristic. It is recommended to involve students in physical education classes 
during which the principles of psychological and psychophysical training developed by the author are implemented. 

Keywords: physical education, productivity of imagination, psychophysical training, students, higher educational 
institutions. 

nocTaHOl3K8 npo6.neMM. roTOBHiCTb cyciaCHOrO cpaxiB4R AO TBOp"lO'i npa4i BVl3Ha"la€TbCR KPIM IHWOfO HH3KO~ 
nc1-1xonori4HVIX 4VIHHVIKiB cepeA RKVIX BaJKI1VIBe Mic4e nociAae: npOAYKTVIBHiCTb YRBVI. YRBa - O,QHa j3 yHisepcanbHVIX 3AaTHOCTeH, RKi' 
np1-1raMaHHVIMV1 nt0/.l,~1Hi. BoHa BiAirpae: BaJKI1VIBY ponb e 'ff )1(11TTE:AiRnbHocri. B nc1-1xonorri yRBa noe' R3ye:TucR 3 BVIKOHaHHRM ~YH~ 
nporpaMyBaHHR i nporH03YBBHHR AiRI1bHOCTi cy6' e:KTa WI1RXOM CTBopeHHR MO,Qeni KiH4eaoro a6o npoMi>KHoro 'ii npOA)UI 
Baa>Kae:TbCR, Ll\O yRaa Heo6xi,QHa AJ'lR craopeHHR nporpaM noaep,iHKVI I110AV1HV1 a yMcsax HeBVl3Ha4eHocri cvirya4ii, Ai1i 
npoAYKJ'BBHHR o6paaie, RKi 3aMiHRIOTb pearibHY AiRI1bHiCTb, i AI1R creopeHHR yReneHb, LJ.\O ei,QnosiAatOTb on1-1caM 06' mie a6oii 
OKPBMVIX enacrneocre~. YRea RBnRe: co6oio He npocro piaHOBVIA nc1.1xi11Horo sip,o6pa>KeHHR, a e: ncvixonori11HV1M KOHcrpyt0eaHHRij 
BI13CTV1BOCTe~ npeAMBTiB, RB"1Ll\, BiAHOCVIH. 6yAb-RKa TBOp"la AiRI1bHiCTb 3a6eJne4ye:ToCR YRBOIO, RKa RBnRe co6ot0 CaMOCTIMHe 
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:творення нових образів що втілюються в нових продуктах. 
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Актуальність дослідження. В психології уява розглядається як психічний процес, що полягає у створенні нових 
:іразів шпяхом переробки матеріалу сприйнять і уявлень, отриманих в попередньому досвіді. Серед робіт, присвячених 
:хлідженню проблеми уяви, слід виділити роботи М. Н. Дороніної [1], Г. В. Дорошиної [2], Д. Н. Кулікова (3], В. С. 
1~rалєєва [4]. Серед напрацювань зарубіжних авторів у цій сфері необхідно відзначити роботи К. Р. Маdоге (6], L. Tateo (7], 
· Zi~oun [В] та ін. Уява і її розвиток розглядаються фахівцями як чинник розвитку особистості, як необхідний компонент 
і!ІІаваnьної діяльності, що розвивається разом з іншими психічними процесами. 

Незважаючи на численні теоретичні і емпіричні дослідження цієї проблематики слід зазначити, що проблема 
:Wі~ї~У у;;ви у Сїудентів в процесі фізичноїо виховання залишаеться малодослідженою. В той же час, це є актуальним 
і!!Данням підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Фізичне виховання є однією із небагатьох сфер життєдіяльності 
1часного студента, у якій є можливість створювати сприятливі умови для розвитку цієї психічної складової. 

Ми виходили з того, що успішне вирішення таких завдань можливе за умови реалізації у фізичному вихованні 
J)дентів розроблених автором основ психофізичної підготовки [5]. 

Зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями. Дослідження 
і/ІОНувалось відповідно до тематичних планів науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання Дніпровського 
·щіонаnьного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (воно є складовою теми «Теоретико
іетодологічні та педагогічні основи психологічної і психофізичної підготовки студентів в процесі фізичного виховання» (№ 

~~жавної реєстрації 0113U006237). 
Новизна. Виявлено, що для 67 % студентів закладів вищої освіти характерним є низький рівень розвитку 

1МJдуктивності уяви. Встановлено, що реалізація в процесі навчальних занять з фізичного виховання розроблених автором 
;(НОВ психофізичної підготовки супєво позитивно впливає на розвиток продуктивності уяви у студентів. 

Викладення основного матеріалу. Метою дослідження стала перевірка припущення про те, що реалізація в 
~есі навчальних занять з фізичного виховання розроблених автором основ психофізичної підготовки студентів 
1а11~ничних закладів вищої освіти супєво позитивно впливає на розвиток продуктивності уяви у студентів. В дослідженні 
'І\ІЙНяли участь 66 студентів (юнаки) Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
JЛазаряна. Вік учасників складав від 17 до 20 років. Вибірка формувалась наступним чином. На початку навчального року 
~по проведено психологічну діагностику рівня розвитку продуктивності уяви у студентів, які вступили на перший курс. Цим 
JJдентам було запропоновано прийняти участь у дослідженні. Було сформовано одну експериментальну і одну контрольну 
~)ПУ. До початку експерименту студентів цих груп характеризували показники рівня розвитку продуктивності уяви, які 
:mистично значуще не відрізнялись. В ході експерименту студенти експериментальної і контрольної груп відвідували 

!!Вчальні заняття з фізичного виховання в обсязі 4 навчальних годин на тиждень протягом першого і другого років навчання 
ракnаді вищої освіти. 

Рівень продуктивності уяви студентів визначався за наступною методикою. Кожному учаснику дослідження 
-ослідовно пред' являли плями теста Роршаха і пропонували дати якомога більше тлумачень зображеного (пляма № 5 із 
~РУ була виключена). Час і кількість тлумачень кожної плями не обмежувався. Процедура тлумачення припинялась після 
:uro, коли учасник дослідження вже не міг побачити і сказати нічого нового або починав повторюватися. В протоколі 
~ксуваnись усі асоціації учасника і час інтерпретації кожної плями. Коефіцієнт продуктивності уяви студента визначався за 
~рмулою П = Е І п, де: П - коефіцієнт продуктивності уяви; Е - сума асоціацій за плямами набору Роршаха; п - кількість 
\1ЯМ із набору Роршаха, які учасник дослідження описав у своїй спробі. Рівень продуктивності уяви визначався з 
~~ористанням шкали, представленої в таблиці 1. 

Таблиця 1 
ш кала визначення продуктивност~ уяви 

Показники продуктивності уяви Рівень продуктивності уяви 

0-2 низький 

3-9 середній 

10-12 ВИСОКИЙ 

13 і більше дуже високий 

Для статистичної перевірки висунутих гіпотез було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок. 
Експериментальною гіпотезою дослідження стало припущення про те, що реалізація в процесі навчальних занять з 

~зичного виховання розроблених автором основ психофізичної підготовки r ·.11,ентів спеціальності «Організація перевезень 
j1Іравління на залізничному транспорті» супєво позитивно впливає на розвиток продуктивності уяви у студентів. 

Як незалежна змінна виступало використання в ході навчальних занять з фізичного виховання складових 

r.ихофізичної підготовки студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» (5, с. 
І!О-192]. Як залежна змінна розглядались показники рівня розвитку продуктивності уяви у студентів. 

Статистичною нульовою гіпотезою було припущення про те, що зсув між показниками рівня розвитку 

~рсдуктивності уяви у студентів експериментальної і контрольної груп у початковому і кінцевому зрізах значуще не 
sЩрізняється від нуля. Альтернативною статистичною гіпотезою було припущення про те, що зсув між показниками рівня 
розвитку продуктивності уяви у студентів експериментальної і контрольної груп у початковому і кінцевому зрізах значуще 
зЩрізняється від нуля. 

Відповідно до авторської концепції студентів експериментальної групи було залучено до навчальних занять з 
фізичного виховання, які включали вивчення основ психофізичної підготовки для студентів спеціальності <<Організація 
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перевезень і управління на залізничному транспорті». З~гальна структура психофізичної підготовки для цих студентів 
представлена в таблиці 2. 

Таблиця2 
Загальна структура психофІзичної пІдготовки для студентІв, якІ навчаються за спеціальністю «ОрганІзація 

перевезень і управління на залrзничному транспорт!» 

1 семестр 2 семестр З семестр 4 семестр 
Зміст занять 

міся-ці к-ть міся-Щ к-ть міся-ці к-ть міся-ці к-ть 
о .... 
~ навч. навч. навч. навч. u 

год. год. год. 
w 

год. 

Лекції 9 10 9 8 18 
Заняття професійно значущими 

видами спорту: 

• Спортивні ігри (за 10-12 20 2-5 24 10-12 20 2-5 24 88 
вибором студента) 

• Легка атлетика (біг на 
середні та довгі дистанці'~) 9; 10 8 5;6 10 9 8 5;6 10 36 
• Пауерліфтинг, важка 

атлетика, єдиноборства, фітнес 
(за вибором студента) 

12 4 2 6 12 6 2 6 22 

Виконання спеціальних фізичних 10-12 10 2-5 12 10-12 10 2-5 12 44 
вправ для розвитку професійно 
значущих якостей і вправ для 
формування навиків 
самореrvляцїі психічного стану 

Спортивні змагання з професійно 10;12 8 З;5 8 10;12 8 З;5 8 32 
значущих видів спорту 

КонТРольнізаходи 12 4 6 4 12 4 6 4 16 
Всього, навчальних годин 64 64 64 64 256 

Студенти контрольної групи вивчали курс фізичного виховання відповідно до навчальної програми для вищих 

навчальних закладів. 

Динаміку змін, які відбулися в ході експерименту в експериментальній і контрольній групі, наведено в таблиці 3. 
Таблиця З 

Статистичні значення показників тестування продуктивності уяви у студентів експериментальної і контрольної rpyn 
. б . 

до та п1сля експерименn 1, к-ть ал1в 

Показник Експериментальна група п=ЗЗ Контрольна група п=ЗЗ 

До початку По закінченні До початку По закінченні 
експерименту експерименту експерименту експерименту 

х 2,82 З,04** 2,86 2,88 

s 2,07 2,11 1,99 2,00 
Прим1тка. 81дмІНност1 статистично достов1рн1 МІЖ одним 1 тим самим показником при•• р s 0,01. 

За інтервалами групування розподіл студентів відбувся таким чином (таблиця 4). 
Табпиця4 

Розподіл студентів за рівнем про :wктивностІ уяви 

Рівень продуктивності Експериментальна група п=ЗЗ Контрольна група п=33 

уяви 
До початку По закінченні До початку По закінченні 

експерименту експерименту експерименту експерименту 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 
Низький 22 67 19 58 22 67 21 64 
Середній 10 зо 13 39 10 зо 11 33 
Високий 1 з 1 3 1 3 1 3 

Дуже високий о о о о о о о о 

Дані, наведені в таблиці З, показують наступне. Звертає на себе увагу підвищення статистичного показн~1ка 

середнього арифметичного рівня продуктивності уяви у студентів експериментальної групи. Так, у студентів 
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1 1:11ериментальної групи середнє арифметичне рівня продуктивності уяви підвищилось з 2,82 до 3,04 бали. Це досить 
ІІ!Чний прогрес. Для порівняння, у студентів контрольної групи середнє арифметичне рівня продуктивності уяви 
І!ЛИШилось майже без змін. На початку експерименту воно становило 2,86 бала, по закінченні - 2,88 бала. Водночас дані, 
-а~едені в таблиці 4, дають підстави констатувати невисокий рівень продуктивності уяви в обох групах як до початку, так і по 
·І\ІJнченні експерименту. Так, в експериментальній і контрольній групах до початку експерименту низький рівень 
.~дуктивності уяви було виявлено у 22 студентів (67 %), середній -у 10 студентів (ЗО %), високий -у 1 студента (З %). По 
Ііінчвнні експерименту: низький рівень продуктивності уяви зафіксовано у 19 студентів експериментальної (58 %) і у 21 
:іjдента контрольної (64 %) групи; середній - у 1 З студентів експериментальної (39 %) і у 11 студентів контрольної (33 %); 
~~кий= у сдксrо студента як в ексnеримента'1ьній так і в контрольній групі (З ~~). 

Отримані в ході експериментальної роботи дані пояснюються, на нашу думку, ефективністю використаного змісту 
шологічної і психофізичної підготовки щодо розвитку у студентів продуктивності уяви. Це стосується головним чином 
~(ористання професійно значущих видів спорту та участі у спортивних змаганнях з професійно значущих видів спорту. В 
;/Jljy контексті, насамперед, слід відзначити позитивний вплив на розвиток продуктивності уяви найбільшого за обсягом 
:.~К'/ занять і змагань зі спортивних ігор в загальній структурі психофізичної підготовки студентів спеціальності «Організація 
·'!}Іевезень і управління на залізничному транспорті». Спортивні ігри особливо ефективні для розвитку у тих хто займається 
· uатності уявити можливі ситуації очікуваного змагання, що, в свою чергу, сприяє розвитку продуктивності уяви і в інших 

~ах. 

Висновки: 
1. Для 67 % студентів закладів вищої освіти характерним є низький рівень продуктивності уяви. 
2. За результатами виконаної роботи експериментальне підтвердження отримала гіпотеза про те, що реалізація в 

·ооцесі навчальних занять з фізичного виховання розроблених автором основ психофізичної підготовки студентів 
, :•ціальності «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» суттєво позитивно впливає на розвиток 
-оодуктивності уяви у студентів. 

Перспективи використання результатІв дослідження. Перспективу використання результатів дослідження 
~е'язуємо з вивченням особливостей застосування різновидів фізкультурної і спортивної діяльності для розвитку 
t')дуктивності уяви у студентів. 
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