
ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2014, № 4 (54) 

 

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ 

© В. В. Пічурін, 2014 

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ 

УДК 378.015.3:796 

В. В. ПІЧУРІН1* 
1*Каф. «Фізичне виховання», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені  
академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ, Україна, 49010, тел. +38 (056) 373 15 64,  
ел. пошта valeriypichurin@gmail.com, ORCID 0000-0002-3893-375x 

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ І ПСИХОФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦІ  
НА ЗАЛІЗНИЦІ 

Мета. Спеціальності залізничного транспорту висувають високі вимоги до розвитку ряду характеристик 
психологічної та психофізичної сфери особистості спеціаліста. Для організації цілеспрямованої роботи з їх 
ефективного формування студентам необхідно мати чітку інформацію стосовно існуючих тенденцій. Не-
обхідно виявити ці тенденції. Таким чином, мета дослідження – встановити рівень розвитку ряду складових 
психологічної та психофізичної готовності до професійної праці в студентів-зілізничників. Методика. У до-
слідженні використано методики психологічної діагностики (шкала оцінки рівня ситуативної та особисті-
сної тривожності Ч. Спілбергера, опитувальник рівня суб’єктивного контролю Є. Ф. Бажина, розроблений 
на основі шкали рівня локусу контролю Дж. Роттера, тест Мюнстерберга, коректурна проба Бурдона), спе-
ціальні фізичні вправи для оцінки сенсомоторних характеристик (швидкості в діях, стійкості вестибулярних 
реакцій). Результати. Встановлено існуючі тенденції відносно рівня розвитку в студентів: ситуативної та 
особистісної тривожності, рівня суб’єктивного контролю, вибірковості уваги, концентрації й стійкості ува-
ги, швидкості в діях, стійкості вестибулярних реакцій. Наукова новизна. Новаторство в дослідженні 
полягає у виявленні рівня розвитку в студентів-залізничників ряду показників психологічної та 
психофізичної підготовленості до професійної праці. Практична значимість. Дані, отримані в процесі 
дослідження, дають уявлення про існуючі реалії відносно психологічної і психофізичної підготовленості 
студентів до профе-сійної праці. Це є підґрунтям для організації цілеспрямованої роботи з формування в 
студентів психологічної й психофізичної підготовленості в ході навчальних занять. 

Ключові слова: психологічна і психофізична підготовка; тривожність особистості; рівень суб’єктивного 
контролю; увага; швидкість у діях; стійкість вестибулярних реакцій 

Вступ 

Враховуючи велику професійну значимість, 
нами було виконано дослідження ефективності 
розвитку концентрації і стійкості уваги у сту-
дентів-залізничників в процесі їх психологічної  
і психофізичної підготовки під час занять з фі-
зичного виховання. Важливим завданням вищої 
школи є формування в суспільно і професійно-
значимому напрямку особистості майбутнього 
фахівця. Фізичне виховання має для цього 
суттєвий потенціал. Одним із напрямків його 

використання в зазначеному контексті є психо-
логічна і психофізична підготовка студентів до 
майбутньої професійної діяльності. Психологі-
чна і психофізична підготовка розглядається 
автором як зорієнтоване на професію допов-
нення до навчальної дисципліни «фізичне ви-
ховання», головною метою якого є формуван-
ня психологічної і психофізичної готовності. 
Необхідність проведення такої роботи визнача-
ється низкою обставин. Як зазначають психоло-
ги [10], стала типовою для життя і діяльності 
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людини необхідність приймати відповідальні 
рішення в ситуаціях з невизначеністю, яка пов’я-
зана з дефіцитом або надлишком вхідної інфор-
мації. Це, зокрема, є характерним для більшості 
видів складної професійної діяльності, до складу 
яких входять і спеціальності залізничного тран-
спорту. Сьогодні порушується питання про фор-
мування стресостійкості особистості, яка суттє-
во впливає на професійну діяльність в екстрема-
льних умовах, забезпечує збереження праце-
здатності і здоров’я [4]. У вирішенні зазначеної 
проблеми треба використовувати увесь можли-
вий комплекс засобів, в тому числі і засоби 
фізичного виховання. Таку точку зору обстоює  
і відомий дослідник Ю. Л. Ханін, який вивчав 
питання управління емоційним станом студентів 
засобами фізичного виховання [11]. На нашу 
думку, на користь використання фізичного ви-
ховання в зазначеному контексті свідчить і су-
часний погляд в психології на емоції як багато-
компонентне явище [12, 13, 14]. 

Одним із головних напрямків вдосконален-
ня фізичного виховання як навчальної дисцип-
ліни у вищих навчальних закладах обґрунтова-
но вважається підсилення його професійної 
спрямованості. Вища школа – школа професій-
на. Відповідним має бути і вузівське фізичне 
виховання. Проблема удосконалення професій-
ної спрямованості фізичного виховання дослі-
джувалась за різними напрямками [1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9] та ін. Констатується, що існуюча система 
фізичного виховання не забезпечує в повній 
мірі психофізичну готовність випускників вузів 
до життєдіяльності і професійної праці і потре-
бує подальшого вдосконалення. Наголошується 
на особливій актуальності досліджень, спрямо-
ваних на вирішення проблем вдосконалення 
професійної спрямованості фізичного вихован-
ня студентів [1]. 

Мета 

Метою роботи є з’ясування реального рівня 
розвитку низку характеристик студентів-залі-
зничників, які впливають на їх психологічну  
і психофізичну готовність. 

Завдання дослідження: 
1. Виявити рівень ситуативної і особистісної 

тривожності студентів та рівень їх суб’єктив-
ного контролю. 

2. Встановити рівень розвитку вибірковості 
та концентрації і стійкості уваги у студентів. 

3. Встановити рівень розвитку сенсомотор-
них процесів у студентів (швидкості у діях, 
стійкості вестибулярних реакцій). 

Методика 

В дослідженні брали участь 420 студентів 
ДНУЗТ ім. акад. В. А. Лазаряна. З них 345 – 
юнаки і 75 – дівчата. Всі студенти навчались на 
першому курсі таких факультетів як «Мости  
і тунелі», «Електрифікація залізниць», «Меха-
нічний», «Управління процесами перевезень», 
«Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», «Промислове та цивільне будівництво», 
«Економіка та менеджмент на транспорті», 
«Технічна кібернетика». Вік учасників дослі-
дження складав 17–18 років. 

Діагностику показників психологічної і пси-
хофізичної підготовленості виконували з вико-
ристанням таких засобів. Під час діагностики 
ситуативної і особистісної тривожності у сту-
дентів використовувалась шкала оцінювання 
рівня ситуативної і особистісної тривожності  
Ч. Спілбергера в адаптації Ю. Л. Ханіна. Рівень 
суб’єктивного контролю вимірювався з допо-
могою опитувальника рівня суб’єктивного кон-
тролю Є. Ф. Бажина, розробленого на основі 
шкали локусу контролю Дж. Роттера. Вибірко-
вість уваги у студентів визначалась із застосу-
ванням тесту Мюнстерберга, а такі її характе-
ристики як концентрація і стійкість – із засто-
суванням коректурної проби Бурдона. Оцінка 
сенсомоторних процесів у студентів здійсню-
валось з використанням спеціальних фізичних 
вправ [5]. Так для оцінювання швидкості у діях 
студенти виконували кидки баскетбольного 
м’яча в коло. Ставилось завдання виконати 
якомога швидше 20 кидків м’яча в стіну (в коло 
діаметром 50 см) з відстані в два метри. Резуль-
тат, більший за 21 секунду, вважався низьким. 
Стійкість вестибулярних реакцій оцінювалась 
за допомогою таких вправ, як біг на 25 метрів  
з одночасним виконанням п’яти поворотів 
(обертів на 360 º) та стійкість після виконання 
перекидань. Під час виконання першої вправи 
ставилось завдання виконувати біг в коридорі 
шириною 150 см. Спочатку студенти виконува-
ли звичайне пробігання, а потім, пробігання  
з поворотами. Враховувалось збільшення часу 
пробігання і кількість виходів із коридору. Ре-
зультат вважався відмінним у тому випадку, 
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якщо час пробігання збільшувався не більше, 
ніж на три секунди і не було допущено жодного 
виходу із коридору. При збільшенні часу більш 
ніж на 5 секунд або у випадку двох виходів із 
коридору, фіксувалась підвищена вестибулосо-
матична реакція. Під час виконання другої 
вправи студенти виконували 5 перекидань впе-
ред за 10 секунд. Здатність впевнено зберігати 
основну стійку після виконання перекидань 
оцінювалась оцінкою «відмінно». При наявнос-
ті нестійкості зі сходженням з місця до одного 
кроку ставилась оцінка «добре», до двох кроків 
– «задовільно», при більш значних відхиленнях 
або падінні – «незадовільно». 

Результати 

За показником ситуативної тривожності 
отримано такі результати (табл. 1). У юнаків  
(n = 345) 314 чоловік показали низький рівень 
ситуативної тривожності, що склало 91 %. По-
мірний рівень ситуативної тривоги був зафіксо-
ваний  у 31 студента, що склало 9 %. Високий 
рівень ситуативної тривоги зафіксовано не  
було. У дівчат (n = 75) низький рівень ситуати-
вної тривожності показали 43 студентки, що 
склало 57 %. Середній – 32, що склало 43 %. 
Високий рівень цієї характеристики особистос-
ті, як і у юнаків, зафіксовано не було. 

Таблиця  1  

Рівень ситуативної тривожності студентів. N = 420 

Table 1  

Level of students situational anxiety. N = 420 

Юнаки Дівчата Рівні  
ситуативної три-

вожності 
кіль-
кість % кіль-

кість % 

Низький 314 91 43 57 

Помірний 31 9 32 43 

Високий 0 0 0 0 

За критерієм особистісної тривожності роз-
поділ відбувся таким чином (табл. 2). У юнаків 
(n = 345) 41 чоловік продемонстрували низькі 
показники, що склало 12 %. До помірного рівня 
відносяться показники 255 студентів, що скла-
дає 74 %. Високі показники зафіксовано у 49 
студентів, що склало 14 %. У дівчат (n = 75) 
низький рівень особистісної тривожності не 
зафіксовано. В той же час помірні результати 

зафіксовано у 38 студенток, що складає 51 %. 
Високі – у 37 студенток, що складає 49 %. 

Таблиця  2  

Рівень особистісної тривожності студентів. N = 420 

Table 2  

Level of students personal anxiety. N = 420 

Юнаки Дівчата Рівні  
ситуативної 
тривожності 

кіль-
кість % кіль-

кість % 

Низький 41 12 0 0 

Помірний 255 74 38 51 

Високий 49 14 37 49 

Діагностика рівня суб’єктивного контролю 
дала змогу виявити (табл. 3). Що, серед юнаків 
(n = 345) у 72 виявлено високий рівень суб’єк-
тивного контролю, що складає 21 %. Середній 
рівень розвитку характеристики показали 273 
студенти, що складає 79 %. Низький рівень не 
зафіксовано. У дівчат (n = 75) високий рівень 
суб’єктивного контролю виявлено у 14, що 
складає 19 %. Середній – у 61, що складає 81 %. 
Низький – не зафіксовано. 

Таблиця  3  

Рівень суб’єктивного контролю студентів. N = 420 

Table 3  

Level of students personal control. N = 420 

Юнаки Дівчата Рівні 
суб’єктивного 
контролю 

кіль-
кість % кіль-

кість % 

Низький 0 0 0 0 

Середній 273 79 61 81 

Високий 72 21 14 19 

Результати дослідження вибірковості уваги 
у студентів наведено у табл. 4. За шкалою від  
1 до 5 показники юнаків (n = 345) розподіли-
лись таким чином. Результат, що дорівнював 
одному балу, показали 3 студенти, що складає  
1 %. Результат, що дорівнює двом балам, пока-
зав 31 студент, що складає 9 %. На рівні трьох 
балів результат показали 83 студенти, що скла-
ло 24 %. У чотири бали оцінено роботу 138 
студентів, що склало 40 %. П’ять балів отрима-
ли 90 студентів, що склало 26 %. У дівчат  
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(n = 75) виявлено, що результати на рівні одно-
го і двох балів не показав ніхто. На рівні трьох 
балів себе проявили 2 студентки, що склало  
3 %. У чотири бали оцінено результати 30 сту-
денток, що склало 40 %. У п’ять балів оцінено 
роботу 43 студенток, що склало 57 %. 

Таблиця  4  

Вибірковість уваги студентів. N=420 

Table 4  

Selective attention of students. N=420 

Юнаки Дівчата 
Бали 

кількість % кількість % 

1 3 1 0 0 

2 31 9 0 0 

3 83 24 2 3 

4 138 40 30 40 

5 90 26 43 57 

Результати діагностики рівня розвитку кон-
центрації і стійкості уваги у студентів наведено 
у табл. 5. За шкалою від 1 до 9 [5] показники 
юнаків (n = 345) розподілились таким чином. 
Результат на рівні одного бала показали 52 сту-
денти, що становить 15 %. На рівні двох балів 
роботу виконали 76 студентів (22 %). 83 учас-
ники дослідження спрацювали на три бали, що 
становить 24 %. Чотири бали набрали 48 студе-
нтів (14 %). На рівні п’яти і шести балів спра-
цювали 35 і 34 студенти відповідно, що стано-
вить по 10 %. У сім балів оцінено результат  
7 учасників (2 %). Вісім балів було нараховано 
за показники 10 студентів, що складає 3 %. На 
рівні дев’яти балів результатів не було зафіксо-
вано. У дівчат ці ж показники розподілились 
таким чином. На рівні одного бала результатів 
не зафіксовано. Два і три бали отримали по  
4 студентки, що склало по 5 %. 19 дівчат спра-
вились із завданням на чотири бали (25 %). На 
п’ять балів роботу виконали 26 студенток, що 
склало 35 %. Шість балів вдалось набрати  
4 дівчатам (5 %). На рівні семи балів проявили 
себе 18 студенток, що склало 25 %. Вісім  
і дев’ять балів не набрала жодна із дівчат. 

Під час діагностики рівня розвитку деяких 
сенсомоторних процесів у студентів за показ-
ником швидкості у діях (табл. 6) низький рівень 
продемонстрували 169 студентів, що становить 

49 %. Достатній рівень виявлено у 176 студен-
тів, що становить 51 %. 

Таблиця  5  

Концентрація і стійкість уваги студентів  
(у балах). N = 420. 

Table 5  

Concentration and attention fixation of students  
(in points). N = 420 

Юнаки Дівчата 
Бали 

кількість % кількість % 

1 52 15 0 0 

2 76 22 4 5 

3 83 24 4 5 

4 48 14 19 25 

5 35 10 26 35 

6 34 10 4 5 

7 7 2 18 25 

8 10 3 0 0 

9 0 0 0 0 

Таблиця  6  

Швидкість у діях студентів. N = 345 

Table 6  

Speed actions of students. N = 345 

Рівень прояву Кількість % 

Низький 169 49 

Достатній 176 51 

Таблиця  7  

Стійкість вестибулярних реакцій студентів за 
результатами виконання бігу на 25 метрів  

з одночасним виконанням 5 поворотів. N = 345 

Table 7  

Vestibular reactions stability of students based  
on the results of running for 25 meters with  
concurrent execution of 5 turns. N = 345 

Рівень прояву Кількість % 

Відмінний 124 36 

Підвищені  
вестибулярні  
реакції 

221 64 
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Стійкість вестибулярних реакцій (за резуль-
татами виконання бігу на 25 метрів з одночас-
ним виконанням п’яти поворотів) на відмінному 
рівні зафіксована у 124 студентів, що становить 
36 %. Підвищені вестибулярні реакції виявлені  
у 221 студента, що складає 64 % (табл. 7). 

Під час діагностики стійкості вестибулярних 
реакцій за результатами 5 перекидань вперед за 
10 секунд було зафіксовано, що табл. 8 на «від-
мінно» завдання виконали 24 студенти, що 
складає 7 %. На оцінку «добре» оцінено 86 сту-
дентів (25 %). Задовільні показники виявлено  
у 62 студентів (18 %). На незадовільному рівні 
були зафіксовані результати 173 студентів, що 
склало 50 %. 

Таблиця  8  

Стійкість вестибулярних реакцій студентів  
за результатами виконання 5 перекидань  

вперед за 10 секунд. N = 345 

Table 8  

Vestibular reactions stability of students based on the 
5 forward-rolls results within 10 seconds. N = 345 

Бали 5 4 3 2 

Кількість 24 86 62 173 

% 7 25 18 50 

Дані, отримані в дослідженні стосовно ситу-
ативної (реактивної) тривожності студентів, 
показують, що фізичне виховання не викликає 
відчуття тривоги у студентів. Абсолютна біль-
шість студентів (як юнаків, так і дівчат) проде-
монструвала низький рівень ситуативної триво-
ги. Це дає підстави констатувати певне позити-
вне налаштування на фізкультурну діяльність, 
не сприйняття її як стресогенної. Така ситуація 
є сприятливою для вирішення низки завдань 
психологічної і психофізичної підготовки в про-
цесі навчальних занять з фізичного виховання. 
Мова йде, насамперед, про подолання власти-
вого для деяких студентів відчуття невпевнено-
сті в собі, про підвищення рівня психологічної 
просвіти. 

Показники особистісної тривожності не бу-
ли такими однозначними, як у випадку ситуа-
тивної. Незважаючи на те, що 86 % юнаків 
продемонстрували низький і помірний рівень 
особистісної тривоги, у 14 % виявлено високий. 
Це досить значна група, яка потребує спеціаль-
ної профілактичної роботи в процесі психоло-

гічної і психофізичної підготовки. На нашу дум-
ку, підвищити рівень впевненості у собі, і таким 
чином позитивно вплинути на високий рівень 
особистісної тривожності у цих студентів, мо-
жуть заняття єдиноборствами, атлетизмом і т. ін. 
Таких студентів доцільно об’єднувати в окремі 
навчальні групи і проводити з ними відповідну 
роботу. 

У дівчат (порівняно з юнаками) показники 
особистісної тривожності виявилися набагато 
вищими. Високі показники зафіксовано у 49 % 
студенток, низькі – взагалі не зафіксовано. Для 
пояснення ситуації необхідні спеціальні психо-
логічні дослідження. В рамках психологічної  
і психофізичної підготовки студенток із висо-
кими показниками особистісної тривожності 
необхідно залучати до занять, які будуть сприя-
ти підвищенню впевненості у собі. Це можуть 
бути заняття художньою або спортивною гім-
настикою, аеробікою, танцями, сахаджа-йогою. 
Таких студенток також доцільно об’єднувати  
у окремі навчальні групи. 

Важливою узагальненою характеристикою 
особистості, яка здійснює суттєвий вплив на 
формування міжособистісних відносин і спосо-
би розв’язання кризових (у тому числі і вироб-
ничих) ситуацій є рівень суб’єктивного контро-
лю. Відповідно до концепції локусу контролю  
(Дж. Роттер) особи, які беруть відповідальність за 
події, що відбуваються у їхньому житті на себе 
(пояснюють їх своєю поведінкою, рисами особи-
стості, здібностями), мають внутрішній (інферна-
льний) контроль. Особи ж, які налаштовані при-
писувати відповідальність за події зовнішнім 
чинникам (іншим людям, випадку і т. ін.), мають 
зовнішній (екстернальний) контроль. 

Враховуючи відповідальність, яку несе су-
часний інженер-залізничник, за збереження 
життя і здоров’я пасажирів, за збереження ван-
тажів, нами було вивчено рівень суб’єктивного 
контролю у студентів-залізничників. За резуль-
татами, наведеними в табл. 3, видно, що 21 % 
юнаків та 19 % дівчат мають високий рівень 
суб’єктивного контролю. Це люди, які здатні 
взяти на себе відповідальність за те, що відбува-
ється з ними та іншими (залежними від них) лю-
дьми. Середній рівень суб’єктивного контролю 
виявлено у 79 % юнаків та у 81 % дівчат. Вважа-
ється, що такі люди в однаковій мірі як беруть 
на себе відповідальність, так і перекладають її на 
інших. Низький рівень суб’єктивного контролю 
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у студентів нами не виявлено. Такі люди у біль-
шості випадків знімають із себе відповідальність 
за те, що відбувається і перекладають її на об-
ставини або інших людей. По суті, вони не во-
лодіють необхідною відповідальністю. 

Виявлені тенденції дозволяють припустити, 
що абсолютна більшість абітурієнтів залізнич-
них вузів усвідомлює, що професії залізничного 
транспорту покладають на людину велику осо-
бисту відповідальність. Ті з них, хто не готовий 
до цього, до залізничних вузів не поступають. 

Для низки спеціалізацій залізничного транс-
порту (організація перевезень і управління на 
залізничному транспорті, електричний транс-
порт, рухомий склад та спеціальна техніка залі-
зничного транспорту) винятково важливе зна-
чення має достатній розвиток різноманітних 
характеристик уваги. В роботі наведено дані 
стосовно розвитку вибірковості (див. табл. 4) та 
концентрації і стійкості (див. табл. 5) уваги 
студентів-залізничників. Стосовно вибірковості 
уваги виявлено, що у 66 % юнаків розвиток цієї 
характеристики знаходиться на рівні 4 і 5 балів 
(за 5-бальною шкалою). На рівні 3 балів вико-
нали роботу 24 % студентів. 10 % мали незадо-
вільні результати (на рівні 2 і 1 бала). Показни-
ки вибірковості уваги у дівчат виявилися суттє-
во вищими. 97 % з них виконали завдання на  
5 або 4 бали. 

Вибірковість уваги людини характеризує її 
здатність вибрати із численних сигналів тільки 
деякі із них. Вона пов’язана з можливістю ус-
пішного налаштування (за наявності перешкод) 
на сприйняття інформації, яка відноситься до 
усвідомленої цілі. Отримані дані показують, що 
дві третини студентів мають цю характеристи-
ку добре розвиненою (оцінки на рівні 5 і 4 ба-
лів). В той же час у третини студентів вибірко-
вість уваги розвинена недостатньо (оцінки на 
рівні 1, 2 і 3 балів). Ця частина студентів по-
требує спеціальної психофізичної підготовки 
щодо її розвитку. 

Слід відзначити суттєво вищі показники ви-
бірковості уваги у дівчат порівняно з юнаками. 
Тут також було б доречним спеціальне психо-
логічне дослідження. 

Стійкість уваги розглядається в психології як 
здатність суб’єкта не відхилятися від спрямова-
ності психічної активності і зберігати зосередже-
ність на об’єкті уваги. Концентрація уваги перед-
бачає визначення здатності суб’єкта зберігати 

зосередженість на об’єкті уваги при наявності 
перешкод. Стійкість і концентрація уваги фахівця 
залізничного транспорту прямо пов’язана з таки-
ми питаннями його професійної праці, як безава-
рійність роботи, зниження травматизму, підви-
щення продуктивності праці та ін. 

Аналіз даних, отриманих в ході дослідження 
концентрації і стійкості уваги студентів (див. 
табл. 5), виявив, що ця характеристика є недо-
статньо розвиненою у студентів. Результати на 
рівні від 1 до 4 балів (за 9-бальною шкалою) 
показали 75 % студентів. На рівні 7 і 8 балів 
завдання виконали тільки 5 %. На рівні ж 9 ба-
лів не зафіксовано жодного результату. У дів-
чат, як видно із таблиці, показники суттєво 
кращі, але й вони не можуть вважатися достат-
німи, враховуючи їх велику професійну значи-
мість. На нашу думку, необхідна спеціальна, 
цілеспрямована психофізична підготовка з роз-
витку концентрації і стійкості уваги у студентів 
залізничних вузів. 

Невід’ємною складовою трудової діяльності 
людини є активність її психомоторики. Спеціа-
льності залізничного транспорту також вису-
вають високі вимоги до рівня розвитку сенсо-
моторних процесів фахівця. Враховуючи це,  
в цій роботі було виконано дослідження таких 
характеристик, як швидкість у діях і стійкість 
вестибулярних реакцій. В дослідженні цих ха-
рактеристик брали участь тільки юнаки. Відно-
сно швидкості у діях було виявлено, що 49 % 
студентів мають низький рівень розвитку цього 
показника. Вони потребують організованої ро-
боти щодо його покращення. Це позитивно 
вплине на їхню професійну придатність. 

Стійкість вестибулярних реакцій студентів 
визначалась в дослідженні за результатами ви-
конання таких фізичних вправ: 1) біг на 25 мет-
рів з одночасним виконанням п’яти поворотів 
(обертів на 360º); 2) п’яти перекидань вперед за 
10 секунд. Виконання першої вправи показало, 
що для 64 % студентів характерними є підви-
щені вестибулярні реакції (див. табл. 7). Такі 
люди, в разі виникнення відповідних впливів на 
організм, не зможуть ефективно виконувати 
професійні функції. Оцінка студентів за резуль-
татами виконання другої вправи була аналогіч-
ною (див. табл. 8). 50 % студентів показали не-
задовільні результати, 18 % – задовільні, і тіль-
ки 32 % виконали вправу добре або відмінно. 

Важлива роль у розвитку сенсомоторних 
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процесів людини належить фізичній культурі та 
спорту. На нашу думку, отримані в дослідженні 
результати пояснюються сьогоднішніми реалі-
ями викладання фізичної культури в школах.  
З низку об’єктивних і суб’єктивних причин (від-
сутність задовільної матеріальної бази і спорти-
вного інвентарю, низький рівень проведення 
медичних оглядів школярів, збільшення кількос-
ті нещасних випадків під час навчальних занять, 
інертність багатьох учителів фізичної культури 
та ін.) шкільна фізична культура не може реалі-
зувати свій значний потенціал щодо забезпечен-
ня високого рівня фізичного і психічного розви-
тку школярів. Вирішити це завдання (в рамках 
своїх можливостей) покликане фізичне вихован-
ня вищої школи. 

Наукова новизна та практична 
значимість 

Полягає у визначенні рівня розвитку низки 
показників психологічної і психофізичної гото-
вності студентів-залізничників до професійної 
праці. Дані, отримані в ході дослідження, дають 
можливість цілеспрямовано проводити роботу  
з усунення існуючих недоліків, доцільно коре-
гувати зміст навчальних занять. 

Висновки 

1. Навчальні заняття з фізичного виховання 
не викликають ситуативну тривогу у студентів. 
Така ситуація є сприятливою для вирішення за-
вдань психологічної і психофізичної підготовки. 

2. Аналіз результатів діагностики низки ха-
рактеристик психологічної і психофізичної під-
готовленості студентів-залізничників показує їх 
відповідну непідготовленість. 

3. Студенти-залізничники потребують спе-
ціальної, цілеспрямованої психологічної і пси-
хофізичної підготовки в ході  навчальних за-
нять з фізичного виховання. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ТРУДУ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Цель. Специальности железнодорожного транспорта предъявляют высокие требования к развитию ряда 
характеристик психологической и психофизической сферы личности специалиста. Для организации 
целенаправленной работы по их эффективному формированию студентам необходимо иметь чёткую 
информацию относительно существующих тенденций. Необходимо выявить эти тенденции. Таким образом, 
цель исследования – установить уровень развития ряда составляющих психологической и психофизической 
готовности к профессиональному труду в студентов-железнодорожников. Методика. В исследовании 
использованы методики психологической диагностики (шкала оценки уровня ситуативной и личностной 
тревожности Ч. Спилбергера, опросчик уровня субъективного контроля Е. Ф. Бажина, разработанного на 
основе шкалы локуса контроля Дж. Роттера, тест Мюнстерберга, корректурная проба Бурдона), специ-
альные физические упражнения для оценки сенсомоторных характеристик (быстроты действий, устойчиво-
сти вестибулярных реакций). Результаты. Установлены существующие тенденции относительно уровня 
развития у студентов: ситуативной и личностной тревожности, уровня субъективного контроля, избиратель-
ности внимания, концентрации и устойчивости внимания, быстроты в действиях, устойчивости вестибуляр-
ных реакций. Научная новизна. Новаторство в исследовании состоит в выявлении уровня развития у сту-
дентов-железнодорожников ряда показателей психологической и психофизической подготовленности к про-
фессиональному труду. Практическая значимость. Данные, полученные в процессе исследования, дают 
представление о существующих реалиях относительно психологической и психофизической готовности 
студентов-железнодорожников к профессиональному труду. Это является основанием для организации це-
ленаправленной работы по формированию у студентов психологической и психофизической подготовлен-
ности в процессе учебных занятий. 

Ключевые слова: психологическая и психофизическая подготовка; тревожность личности; уровень субъ-
ективного контроля; внимание; быстрота в действиях; устойчивость вестибулярных реакций 
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LEVEL OF PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSICAL READINESS 
OF STUDENTS FOR PROFESSIONAL LABOR ON RAILWAY 

Purpose. Railway transport specialties make high demands to the development of number of characteristics in 
psychological and psycho-physical spheres of the specialist person. For the purposeful work organization on effec-
tive forming of these spheres the students should have clear information about the existing trends. It is necessary to 
determine these trends. Methodology. Techniques of psychological diagnosis are used in the research. Namely: rat-
ing scale of the level of situational and personal anxiety (Ch. Spilberger); the questionnaire of subjective control 
level (Ye. F. Bazhin), developed on the basis of Dzh. Rotter’s locus of control scale; Munsterberg test, Bourdon 
correction task); special physical exercises to assess the sensorimotor characteristics (action speed, stability of the 
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vestibular reactions). Findings. Existing trends concerning the development level of students: situational and per-
sonal anxiety, level of subjective control, attention selectiveness, concentration and attention fixation, speed of ac-
tion, stability of the vestibular reactions were determined. Originality. Innovation in the research is the identifica-
tion in the development level of railway students of some indicators of psychological and psychophysical readiness 
for professional work. Practical value. The data obtained during the research give the idea of the existing realities 
with regard to psychological and psychophysical readiness of railway students for the professional work. This is the 
basis for the focused effort organization concerning the formation of students' psychological and psychophysical 
readiness during training sessions. 

Keywords: psychological and psychophysical training; personality anxiety; level of subjective control; attention; 
action speed; stability of the vestibular reactions 
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