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ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

У статті наведено результати дослідження особливостей сформованості ряду характеристик особистості у 
студентів спеціального відділення. Встановлено, що для цих студентів характерними є: низькі показники за факторами 
<<Замкнутість - товариськість11 та «Жорсткість - чутливість»; високі - за фактором «Впевненість у собі -
тривожність11; середні - за факторами «Інтелект», «Емоційна стійкість», ((Підпорядкованість - домінантність», 
((Стриманість - експресивність~>, ((Схильність до почуттів - висока нормативність поведінки», (<Несміливість -
сміливість», ((Довірливість - підозрілість», «Практичність - розвинена уява11, (<Прямолінійність - дипломатичність», 
((Консерватизм - радикалізм», (<Конформізм - нонконформізм»; 11Низький самоконтроль - високий самоконтропь!, 
((Розслабленість - напруженість11, ((Адекватність самооцінкш1. Встановлено статистично значущі відмінності між 
студентами спеціального і основного відділення за факторами ((Замкнутість - товариськість», (rСхипьність до 
почуттів - висока нормативність поведінки», (<Несміливість - сміливість11, (<Адекватність самооцінки11. 

Ключові слова: фактори особистості, студенти, фізичне виховання, спеціальне відділення. 

Пичурин Валерий, Пичурин Виктор. Особенности личности студентов специального отделения 
В статье приведень~ результать1 исследования особенностей сформированности ряда характеристик 

личности студентов специапьного отделения. Установлено, что для зтих студентов характернь1: низкив показатели 
по факторам ((Замкнутость - общительность11 и <(Жесткость - чувствительность11; вьІСокие - по фактору 
<(Уверенность в себе - тревожность11; средние - по факторам <(Интеллект», ((Змоциональная устойчивость1, 
(rПодчиненность - доминантность11, ((Сдержанность - зкспрессивность11, ((Склонность к чувствам - вьІGОкая 

нормативность поведения11, (<Робость - смелость», ((Доверчивость - подозрительность11, ((Практичность - развш•·0 

воображение11, (<Прямолинейность - дипломатичность11, ((Консерватизм - радикализм», <(Конформизм 
нонконформизм11, ((Низкий самоконтроль - вь1сокий самоконтроль11, (<Расслабленность - напряженность. 
((Адекватность самооценкш>. Установлено статистически значимь1е различия между студентами специального и 
основного отделения по факторам (rЗамкнутость - общительность11, rrСклонность к чувствам - вьІСокая 

нормативность поведению1, (rРобость - смелость11, ((Адекватность самооценки11. 

Ключевь1е слова: факторь1 личности, студенmь1, физическое воспитание, специальное отделение. 

Pichurin Valeriy, Рісhигіп Viktor. Pecu/iarities of the student's persoпality іп а special departтent 
Аіт: to reveal the specificity of the тaпifestatioп of а питЬег оІ' factors (featиres) of а persoп іп stиdeпts of а special 

departтeпt. Materia/ апd тethods: The stиdy was atteпded Ьу ЗО stиdents of the Dпipropetrovsk Nationa/ Uпiversity of Railliay 
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Transport named after Academician V. Lazaryan. These were men aged 18 to 20 years. 15 students attended the training session 
on physical education in a special department. Also 15 students attended the physical training classes at the main department. 
Psychological diagnosis of personality factors in students was conducted using the Kettel test. Statistical data processing was 
performed using the Mann-Whitney U-criterion. Results Characteristic for students of a special department are: low indicators on the 
factors "Closeness - sociability" and "Rigidity- sensitivity"; high - on the factor "Self-confidence - anxiety"; the average are based on 
the factors "Intellect", "Emotional Stability", "Subordination - Dominance", "Restraint - Expressiveness", "Propensity to feelings - High 
standards of behavior", "Courage - Courage", "Trustness - Suspicion", "Practicability- developed imagination ",•Straight linearity
dip/omacy ", • Conservatism - radicalism ", • Conformity- nonconformism •,•Low self-control - high self-control •, • Relaxation - tension 
" ~rlt1!111t>l"11 nf r;o./f..0"10.0.m • Tho.ro. aro r;fafir;firalh1 r;innifiranf rlifforonr<ar; h<aftJJAAn fho r;furl<anfo nf fho ''"""iol onrl Hoa moin 
1 ,, .. ..,,. ........ , '"'' ... .., ............ ..,,,, ,,,..,,.., ... .., .., .... .,..,.,., .. ,., '"'':I'"""'""''• ... ,.,..,,..,.,,..,..,.., .,.., ••• ..,..,,, .,,.., ..,,wwvrnw ..,, .,,.., ..,,.,..,..,,.,., w11w '''"" 111w11r 

department on the factors "Closure - sociability" (significantly higher are the rates for students of the main department), "The 
tendency to feelings - high standards of behavior" (significantly higher are the rates for students of the main department), "Inferiority
courage '(significantly higher are the rates for students of the main department)," Adequacy of self-esteem "(significantly higher are 
tile rates for students of the main department). Indicators of students of the main department on these factors are significantly 
higher. 

Key words: personal factors, students, physical education, special group. 

nocraHOBKI npo6neMM. 1·0TOBHiCTb C)"lBCHOro cjlaxia4R AO npocjleciMHO'i AiRnbHOCTi Blll3H848E:TbCR 6araTbM8 
~MHHMKBMlll. BBlK11111Be Mic4e cepeA HI/IX 381i1Mae i ccjlopMoBaHiCTb npocjleciMHO 3Ha4Yl1.\lllX p111c oco6111crocri. ll>i31114He a111xosaHHR e 
OAHi&IO j3 He6araTbOX ccjlep >KlllTTE:AiRllbHOCTi CTyA9HTa, y RKiM MOlKe ecjlem1BHO a111piwyaar111cR 38B,Q8HHR cjlopMyBaHHR Moro 
oco6Mcrocri. BBlKl1111aoio nepeAyMoaoio AllR po3po6K111 neAarori4HlllX rexHonorii:1 11.\0AO cpopMyaaHHR oco6111crocri cryAeHria y ccjlepi 
~i3M4HOro BlllXOBaHHR e AocniA>tceHHR oco611111BOCT8M oco6111crocri CTyABHTiB pi3HlllX HaB4anbHlllX ai,D,AineHb. 

Ainyani.Hlcri. ,qocnlAJKeHHR. B Haw 4ac cne4ianbH111x AocniA>tceHb, np111cBR4eH111x BlllB4eHHIO npo611eM111 cpopMyeaHHR 
oco6MCTOCTi y cpi311111HOMY BlllXOBaHHi crytl,eHTiB BKpaM Mano. CniA Bip,3Halll/ITlll po60Tlll €. r. Mareeeaa [1), B. IO. ConoHCbKOro [3), 
B. B. ni4ypiHa [2; 7-10). CepeA 3apy6ilKHlllX - po60T111 F. H. Asci [4), A. Byrne [5], K. J. Calfas [6) ra PAA iHw111x. BcraHoeneHo 
~B9Hb ccpopMOB8HOCTi y CTyABHTiB Hlll3Klll xapaKTepl!ICTlllK oco6111crocri, 3'RCOB8HO oco611111eocri 'ix cpopMyaaHHR B npo4eci pi3Ho'i 3a 
3MiCTOM cpi3KYnbTypHO'i AiRnbHOCTi. np111 4bOMY cni,Q 3a3H84111Tlll, 11.\0 TaKi AOClliA>KBHHR OXOMIOBan111, AK npas111110, CTyAeHTiB 
OCHOBHOro i cnopTlllBHOro Bi,D,AineHHR. CryAeHTlll lK, AKI/IX 3a CTaHOM 3AOpoe'R BiAHeceHO AO cne4ianbHOro ei,D,AineHHR, Blllna,Qanl/I 3 
oonR 3opy cpaxia4ia. B rolil >Ke 11ac, 4e 3Ha11Ha rpyria cryAeHTie, RKa norpe6ye yaar111 ra KponirKo'i po6or111 3 6oKY e111K11BAa11ie i e 
IOHTeKCTi n111raHb, RKi po3rnRAalOTbCR y 4i~ po6ori. 

3a'J130K aaropci.Koro ,qopo6Ky 13 BBllCJlMBMMM HBYKOBMMM TB npaKTM'IHMMM 31B,q8HHRMM. Aoc11iAJKeHHR 
BMKOHyea11ocb ai,Qnoeip,Ho AO reMaTlll'lHlllX nnaHiB HayKoeo-AocniAHO'i po6or111 Kacj>eAplll cpi311111Horo e111xoeaHHR AHinponerpoBCbKOro 
H14iOHBnbHOro yHisepc111rery 3ani3HlllllHOro rpaHcnopry iMeHi aKBAeMiKa B. naaapRHa (BOHO £ CK118AOBOIO T9Mlll «TeopeTlllKO
ueTOAOnori4Hi TB neAarori11Hi OCHOBlll nc111xo11ori11Ho'i i nc111xocpi311111H0°i niArOTOBKlll CTyAeHTiB B npo4eci cpi311111HOro BlllXOBaHHR» (N2 
AeplKBBHO'i peecrpa4i'i 0113U006237). 

Ho&M3Ha. Ha ocHoei ABHlllX nc111xo11ori4HO'i AiarHOCTlllKlll ecraHoeneHo oco611111eocri ccjlopMoeaHocri cj>aKTopie (p111c) 
oco6MCTOCTi y CTyAeHTiB cne4ianbHOro BiJJ,D,ineHHR. 

B111K11BAeHHR ocHOBHoro Marepiany. Meroio AaHoro AOCniA>tceHHR crano e111ReneHHR cne4111cjliK111 npoRay PRAY cjlaKTopia 
~MC) OC06111CTOCTi y CTyAeHTiB cne4ianbHOro BiJJ,D,ineHHR. 3aBABHHRMlll AOCniA>tceHHR 6y11111: 

3'Rcyear111 iCHYI04i T8HAeH4i'i 11.\0AO ccjlopMOBBHOCTi cj>aKTopie oco6111crocri y CTyABHTiB cne4iBnbHOro ei,D,AineHHR. 
BCTBHOBlllTlll HBRBHiCTb (11111 eip,cyrHiCTb) 3HBl!Yl1.\lllX BiAMiHHOCTeM CTOCOBHO ccjlopMOBSHOCTi cpaKTopia oco6111crocri y 

CJYA8HTiB cne4ianbHOro i OCHOBHoro eiAAi11eHb. 
B RKOCTi craTMCTllll!Ho'i HYllbOeo'i rinore3111 e111crynano np111nYl1.\eHHR npo re, 11.\0 pi3Hlll4R Mi>K noKa3H111KaM111 pisHR npoRay 

ipairropie oco6111CTOCTi y CTyA9HTiB cne4ianbHOro i OCHOBHOro BiJJ,D,ineHb 3H811111MO He ei,Qpi3HRE:TbCR eiA HY11R. 
AnbTepHBTlllBHOIO CT8TlllCTlllllHOIO rinoTe30IO 6yno np111nyl1.\eHHR npo re, 11.\0 pi3Hlll4R Mi>K noKa3Hl/IKaMlll piBHR npORBY 

~pie oco6111crocri y CTyABHTIB cne4i81lbHOrO i OCHOBHoro ei,D,AineHb 3Ha41/1MO ei,Qpi3HRE:TbCR BiA HynR. 
nc111xonori11Ha AiarHOCTlllKB cj>aKTopie oco6111CTOCTi y CTyAeHTiB npOBOA111118Cb 3 BlllKOplllCTaHHRM recry Kenenna. 

CraTMCTM4HY o6po6KY AaH111x 6y110 npoeeAeHo 3 a111KopHCTBHHRM U-Kp111repiR MaHHa-YiTHi. 
B AOcniA>tceHHi np111i:1Man111 )"lBCTb 30 cryAeHTie AHinponerpoeCbKoro Ha4ioHanbHoro yHieepc111rery 3ani3Hlll4Horo 

TpaHcnopry iMeHi BKBAeMIKa B. n83apRH8. ~e 6y11111 40110BiKlll BiKOM BiA 18 AO 20 poKiB. 15 CTyAeHTiB ei,Qei,Qyean111 H8B481lbHi 
1aHllTT!! 3 cpi311111Horo e111xoeaHHR y cne4ianbHOMY ei,D,AineHHi. TaKolK 15 cryAeHTie eip,sip,yaan111 Hae4anbHi 3aHRTTR 3 cpi31114Horo 
BHXOBBHHR y OCHOBHOMY ei,D,Ai11eHHi. 

Pe3y11bTaT111 AocniA>tceHHR npeAcraeneHo e ra6111114i 1. 
Ta6nuwi 1 

Crar111CT11111Hi 3Hal!eHHR noKa3HlllKiB cbaKTopia oco6111crocri CTYAeHrie cne1..1ianbHoro i OCHOBHoro BiAAineHHR 

illaKTOpH oco6111CTOCTi ' Cne1..1ianbHe eiJJ,D,ineHHR OcHOBHe eiJJ,D,ineHHR 

x I Me I Mo I s x I Me I Mo I s 
1.3aMKHvTICTb - TOB8DlllCbKiCTb 3,8 I 3 I 3 I 1,97 5,46. I 5 I 5 I 2.72 

2 IHTeneKT 4,66 5 3 2,84 4,93 5 7 2,28 
· 3 EMoui'1Ha crililKiCTb 5,26 5 4 2,08 5,8 6 7 2,07 
4.niAnoDRAKOBaHiCTb - AOMiHaHTHiCTb 4,26 4 3 2,18 4,6 5 5 2,06 
5.CTPMMaHiCTb - eKcnpeClllBHiCTb 4,4 4 7 2,32 5,4 5 3 2,35 

, 6 CX1111bHiCTb AO no11mie - e111c0Ka 6,13 7 7 1,64 1,06· 8 8 2,21 
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нормативність поведінки 

7 Несміливість - сміливість 4,2 4 5 
8 Жорсткість - чvтливість 3,13 3 4 
9.Довірливість - підозрілість 6,2 7 7 
10.Практичність- розвинена уява 5,33 5 4 
11.Прямолінійність - дипломатичність 4,93 5 6 
12. Впевненість у собі - тривожність 7,26 8 9 
13. Консерватизм - радикалізм 5,33 6 6 
14.Конdюr;мізм - нонконформізм r.!- f\~ " " u.uu u u 

15. Низький самоконтроль - високий 5,93 6 7 
самоконтроль 

16. Розслабленість - напрvженість 4,4 5 6 
MD Адекватність самооцінки 5,26 5 5 

1,78 6,2" 
1,35 3,73 
2,33 5,53 
1,71 5,06 
1,94 5 
2,18 6,13 
1,79 4,93 
А 1' ~ 

1,::i .i 

2,08 6,2 

1,91 4,46 
2,31 6,73* 

6 
4 
5 
5 
5 
7 
6 
5 
6 

4 
7 
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6 2,04 
4 1,79 
5 2,74 
7 1,53 
6 2,26 
7 2,29 
з 2,28 
5 2.56 
8 2,14 

4 2,23 
5 1,83 

Примітка. Відмінності статистично достовірні між одним і тим же показником при* р :s 0,05; •• р :s 0,01. 

Наведені в таблиці 1 дані дають підстави стверджувати, що існують статистично значущі відмінності між 
студентами спеціального і основного відцілень за такими факторами як «Замкнутість - товариськість» (суттєво вищими є 
показники у студентів основного відцілення), «Схильність до почуттів - висока нормативність поведінки» (суттєво вищими є 
показники у студентів основного відділення), «Несміливість - сміливість» (суттєво вищими є показники у студентів основного 
відділення), «Адекватність самооцінки» (суттєво вищими є показники у студентів основного відцілення). При цьому для 
студентів спеціального відцілення за фактором «Замкнутість - товариськість» характерними є низькі стени. Такі люди 
характеризуються нетовариськістю, замкнутістю, байдужістю, зайвою суворістю в оцінці людей. Для студентів основного 
відділення за цим фактором характерними є середні стени. Для таких людей характерною є більша відкритість, 
добродушність, природність і невимушеність у поведінці, уважність. Вони більш охоче працюють з людьми, активні в 
усуненні конфліктів. 

За фактором «Схильність до почуттів - висока нормативність поведінки>> для студентів основного відцілення 
характерними є високі стени. За таких показників для людей характерним є усвідомлене дотримання норм і правил 
поведінки, наполегливість у досягненні мети, точність, відповідальність, ділова спрямованість. У студентів спеціального 
відділення зафіксовано середні стени за цим фактором. Для них характерним є більш слабкий прояв вищезгаданих 
особливостей поведінки. 

За фактором «Несміливість - сміливість» для студентів спеціального і основного вімілення характерними є 
середні стени. За таких показників для поведінки людей властивим є як прояв соціальної сміливості, активності, готовність 
мати справу з незнайомими обставинами й людьми так і прояви сором'зливості, невпевненості у своїх силах, стриманість, 
прагнення перебувати в тіні, підвищена чутливість до загрози. 

За фактором «Адекватність самооцінки» для студентів спеціального і основного відцілення також характерними є 
середні стени. Чим вищою є оцінка за цим фактором, тим більше для людини властиве намагання завищувати свої 
можливості й переоцінювати себе. 

За такими факторами як «Інтелект», «Емоційна стійкість», «Підпорядкованість - домінантність», «Стриманість -
експресивність», «Жорсткість - чутливість», «довірливість - підозрілість», «Практичність - розвинена уява~, 
«Прямолінійність - дипломатичність», «Впевненість у собі - тривожність», «Консерватизм - радикалізм», «Конформізм -
нонконформізм», «Низький самоконтроль - високий самоконтроль», «Розслабленість - напруженість» отримано емпіричні 

значення U, які знаходяться в зоні незначимості. При цьому за факторами «Інтелект», «Емоційна стійкість», 
«Підпорядкованість - домінантність», «Стриманість - експресивність)>, «Довірливість - підозрілість», «Практичність -
розвинена уява)>, «Прямолінійність - дипломатичність», «Консерватизм - радикалізм)), «Конформізм - нонконформізм», 
«Низький самоконтроль - високий самоконтроль)), «Розслабленість- напруженість)> для студентів обох груп характерними є 
середні стени. Низькі стени характерні для цих груп за фактором «Жорсткість - чутливість», а високі - за фактором 
«Впевненість у собі - тривожність)), 

Головні висновки: 
1. Для студентів спеціального відділення характерними є: низькі показники за факторами «Замкнутість -

товариськість» та «Жорсткість - чутливість)); високі - за фактором «Впевненість у собі - тривожність»; середні - за 
факторами «Інтелекщ «Емоційна стійкість», «Підпорядкованість - домінантність)>, «Стриманість - експресивнісщ 
«Схильність до почуттів - висока нормативність поведінкю>, «Несміливість - сміливість», «Довірливість - підозрілість». 
«Практичність - розвинена уява>), «Прямолінійність - дипломатичність», «Консерватизм - радикалізм)), «Конформ. 
нонконформізм)), «Низький самоконтроль - високий самоконтроль)), «Розслабленість - напруженість)>, «Адекватn 
самооцінкю>. Встановлено статистично значущі відмінності між студентами спеціального і основного вімілення з, 
факторами «Замкнутість - товариськість)>, «Схильність до почуттів - висока нормативність поведінки>), «Несміливість -
сміливість», «Адекватність самооцінки». Показники студентів основно;о вімілення за цими факторами є достовірно вищими. 

Перспективи використання результатів дослідження. Перспективи використання результатів дослідженнR 
пов'язуємо з розробкою педагогічних технологій щодо формування професійно значущих якостей особистості студентів в 
процесі навчальних занять з фізичного виховання. 

Літера1)'ра 
1. Матвеев Е. Г. Физическое развитие курсантов как фактор личносУно-профессионального становления будущего 
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УДК 378.147:37.037 
Поліщук В.В. 

«Переяслав-Хмельницький держави, ·педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 
м. Переяслав-Хмельницький, 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ 

У статті розкрито актуальність питання формування здоров'язберігвючого середовища для студентів. 
Методи дослідження: аналіз, узагальнення тв систематизація провідного теоретичного та практичного досвіду. 
Розкрито сутність здоровя'збервжувальних ціннісних орієнтацій у студентів. Розкрито особливості плавання як 
СІІЛадової здоров'язбврігаючого середовища для студентів. Встановлено, що в основі створвння здоров'язберігаючого 
середовища лежить принцип здоров'язберігаючого підходу. Визначено, що плавання може виступати елементом 
здоров'язберігаючого середовища, оскільки є ефективним засобом впливу на різні компоненти здорового способу життя: 
фЬичну підготовку, загартування, нервову систему, навички самообслуговування і гігієни та інше. 
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