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Зв’язок успішності навчання та когнітивних здібностей студентів  
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Розуміння індивідуальних особливостей студентів і специфіки їх прояву в навчальній діяльності дозволяє передбачити, за яких 
умов ці прояви будуть найсприятливішими, а за яких завадять засвоєнню знань і розвитку особистості під час навчання. Більшість 
студентів-біологів амбіверти та екстраверти. Між оцінками за результати навчання та типом особистості існує статистично значу-
щий зв’язок: успішніші студенти-амбіверти. За розвитком можливих типів прояву асиметрії серед студентів-біологів «правші» та 
праворукі складють 87%, ліворукі та «лівші» – 13%. Залежність між успішністю навчання та проявом асиметрії відсутня. У біль-
шості біологів сангвінічно-холеричний темперамент і слабко виражена або відсутня астенія. У менш успішних – високий рівень 
ситуативної тривоги. Виявлено зв’язок між успішністю навчання та ситуативною тривожністю, а також між типом особистості та 
рівнем ситуативної тривоги (в інтровертів та екстравертів високий рівень ситуативної тривоги, в амбівертів – помірний). Складні-
ше навчатись екстравертам із високим рівнем тривожності. Успішні студенти-біологи мають високий рівень наочно-образного, 
предметно-дійового та креативного типу мислення. Встановлено достовірні негативні кореляційні зв’язки між предметно-дійовим 
типом мислення та інтроверсією, позитивні – між інтуїтивним мисленням та інтроверсією, незалежно від результатів навчання. 
Успішні в навчанні студенти мають позитивну кореляцію між абстрактно-символічним типом мислення та інтроверсією, наочно-
образним, словесно-логічним, абстрактно-символічним і креативним типом мислення та екстраверсією. Майже всі типи мислення 
виражені в успішних амбівертів, причому прояв певного типу мислення посилюється зі збільшенням прояву амбіверсії. Розумова 
активність супроводжується вірогідним збільшенням сатурації. В інтро- та амбівертів, які показали високі результати тестів, при 
інтуїтивному та наочно-образному мисленні зменшується частота серцевих скорочень, а в екстравертів, які дали мало правильних 
відповідей, навпаки, збільшується. Під час виконання завдань на словесно-логічне мислення частота серцевих скорочень у студен-
тів усіх типологічних груп збільшується. Питання про взаємозв’язок індивідуально-типологічних особливостей, когнітивних здіб-
ностей та успішності навчальної діяльності має велике теоретичне та практичне значення для розробленню нових методичних 
підходів до якісної підготовки фахівців.  

Ключові слова: амбіверти; екстраверти; інтроверти; мислення; темперамент; тривожність; стресостійкість  
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The contents of education must correspond not only to the level of knowledge and competencies, but also be directed to self-
determination of the personality and creation of conditions for its self-development and self-realization. The aim of this study was to identify 
the psycho-physiological peculiarities of Biology students and to establish the connection between the students’ academic performance, their 
cognitive abilities and their psycho-physiological characteristics, which is essential for improving the academic process and bringing it to the 
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high level of professional education necessary for graduates of higher educational establishments to compete successfully in the job market. 
It was established that the majority (46%) of Biology students are ambiverts, 34% of them are extroverts, and 18% – introverts. There is a 
statistically reliable connection between the academic grades and the personality type: the more successful students are ambiverts and 
introverts. Extroverts demonstrate lower academic results. According to different types of asymmetry manifestation among Biology students, 
the right-handed accounted for 35% of the tested, those with prevailing right hand – 51%, those with prevailing left hand – 1.2% and the left-
handed – 12%. There is no dependence of academic performance on the asymmetry manifestation. Most Biology students have a sanguine-
choleric temperament and slightly expressed or absent asymmetry, which testifies to the power of nervous processes and is a precondition for 
successful studying. The majority of students, irrespective of the academic performance level, have a low level of stress resistance and a 
medium level of personality anxiety. Students who score A and B points for academic performance, have a medium level of situational 
anxiety. Those who score C points have a high level of anxiety. There is no connection between the academic points and personality anxiety 
level, but there is significant connection between academic performance and situational anxiety. There has been established a significant 
dependence of academic performance on the level of situational anxiety: introverts and extroverts have a high level, ambiverts have a 
medium level of situational anxiety. Introverts and ambiverts with a low and medium anxiety level demonstrate higher academic 
performance. Extroverts with a high anxiety level find it more difficult to study. The majority of Biology students have a high level of visual-
imaginative, object-active and creative thinking types. 83% of students have a high and a medium level of verbal-logical thinking type. 
Abstract-symbolic and intuitive thinking are developed in lesser degree. There has been established a reliable negative correlative connection 
between object-active thinking type and introversion, and a positive connection between intuitive thinking and introversion, irrespective of 
academic results. The more introversion is expressed, the more intuition is developed. Academically successful students demonstrated a 
positive correlation between the abstract-symbolic thinking type and introversion. Extroverts with low academic performance don’t have 
significant correlation connections with the thinking types, whereas it is characteristic for academically successful students to demonstrate a 
higher level of visual-imaginative, verbal-logical, abstract-symbolic and creative thinking along with an increase in demonstrating 
extroversion. Practically all thinking types (except for the object-active) are more fully expressed in successful ambiverts; the manifestation 
of a certain thinking type increases while ambiversion increases. Less academically successful students have a reliable correlative connection 
between ambiversion and visual-imaginative, abstract-symbolic and creative thinking. Performance of tasks connected with all thinking 
types irrespective of typological characteristics of students was accompanied by a reliable increase in saturation. More diversified reactions 
in the process of thinking activity were observed in the cardio-vascular system: introverts and ambiverts who demonstrated high results in the 
tests, showed significant decrease of heart beat rate in the process of intuitive and visual-imaginative thinking. Extroverts who demonstrated 
low results in the tests, by contrast, showed an increase in heart beat rate. When students of all typological groups were doing tasks 
connected with verbal-logical thinking, their heart beat rate significantly increased. Ambiverts and introverts were more successful. Thus, the 
whole range of psychological and physiological characteristics of a person defines his successful academic performance and real activity.  

Keywords: ambiverts; extroverts; introverts; thinking; temperament; anxiety; stress resistance  

Вступ  

Вища освіта відіграє важливу роль у суспільстві зав-
дяки створенню нових знань, передачі їх студентам і сти-
мулювання інновацій (Fatima, 2014; Rahman et al., 2015; 
Martín, 2015). Кожний суб’єкт освітнього процесу (сту-
денти, батьки, викладачі, адміністрація, суспільство) 
зацікавлений у забезпеченості якості освіти (Dunrong and 
Fan, 2009; Vorobyova et al., 2014; Santos Rego, 2014; 
Bergsmann et al., 2015; Đonlagić and Fazlić, 2015; Layne et 
al.; 2015). Проте якості приписують різні значення, інколи 
суперечливі. Батьки, наприклад, можуть пов’язувати 
якість освіти з престижністю вузу та можливістю працев-
лаштування після закінчення навчання. Для студентів 
якість освіти – це оволодіння професійними знаннями та 
навичками, які знадобляться у майбутній трудовій 
діяльності. Для адміністрації – створення системи забез-
печення якості освіти (Sav, 2012), умов поєднання теорії 
та практики (Winter, 2016), добір високопрофесійного 
кадрового складу. Для викладача – оволодіння знаннями 
та компетенціями згідно зі спеціальністю, а також 
позитивні оцінки. Для промисловості та бізнесу якість 
освіти співвідноситься із життєвою позицією, вміннями, 
навичками та знаннями випускників. Для суспільства 
якість пов’язана із задоволенням потреб країни (Dom-
brovskaya, 2013; Boccanfuso et al., 2015), світу (Ibrahim et 
al., 2015), а також із ціннісними орієнтаціями, грома-
дянською позицією, технократичною або гуманістичною 
спрямованістю професійної діяльності.  

З одного боку, контроль знань студентів – один з ос-
новних елементів оцінки якості освіти. Він не лише 
включає тестування студентів після вивчення матеріалу, 

а і здійснюється комплексно, враховуючи загальний рі-
вень підготовки майбутнього фахівця, вміння самостійно 
опановувати новий матеріал, вирішувати проблемні пи-
тання, критично мислити (Gojkovab et al., 2015), викори-
стовуючи набуті знання, вміння будувати стосунки з 
іншими та подати себе як професіонала (Demchig, 2014; 
Prisacariu, 2015). З іншого боку, необхідно визначити 
якості особистості, які мають каузальний зв’язок із досяг-
ненням високих результатів у навчанні та професійній 
діяльності. Успішність освоєння знань і реалізація 
трудової діяльності визначаються не тільки особливостя-
ми пізнавальних і психомоторних процесів, що характе-
ризують здібності, а й такими якостями людини як 
особливості мотивації, темпераменту, емоційно-вольової 
сфери, характеру, а також фізіологічними та фізичними 
особливостями (Rubtsova, 2015).  

Крім усього зазначеного важливою складовою якості 
освіти у вищій школі є самовдосконалення, розвиток 
індивідуальних якостей особистості, формування основ-
них життєвих принципів та кредо, формування себе як 
неповторної особистості. В інформаційному потоці сту-
дент повинен навчитись знаходити необхідне та найсут-
тєвіше у найкоротші терміни, розвиваючи професійну 
інтуїцію, яка поліпшує досвід роботи (Marcovici and 
Blume-Marcovici, 2013; Kaltoft et al., 2014).  

Тому мета цієї статті – виявити психофізіологічні якості 
студентів-біологів, установити зв’язки між успішністю 
навчання, когнітивними здібностями студентів та психо-
фізіологічними показниками, що необхідно для вдоскона-
лення навчального процесу та спрямованості його на висо-
кий рівень професійної освіти для зростання конкуренто-
спроможності випускників вишів на ринку праці.  
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Матеріал і методи досліджень  

У дослідженні брали участь 175 студенток III–IV кур-
сів (віком 21–24 років) факультету біології, екології та 
медицини Дніпропетровського національного університе-
ту імені Олеся Гончара, які навчаються на денному відді-
ленні за напрямом «Біологія». Всі дівчата дали добро-
вільну згоду на участь в експерименті. Експериментальна 
група відібрана випадковим чином. Тестування проводи-
ли на заліковому тижні. На момент дослідження особи не 
пред’являли скарг на здоров’я, наявність головного болю, 
фізичну стомленість, сонливість. Дослідження проводили 
у тихому, добре провітрюваному затемненому приміще-
нні з постійною температурою +20…+22 ºС, у ранкові 
години, що дозволило виключити вплив добових коли-
вань вегетативного судинного ритму на результати до-
слідження. Експерименти проводили у два етапи: на пер-
шому визначали психофізіологічні та когнітивні особ-
ливості студентів за тестовими методами, на другому – 
визначали рівень сатурації та частоту серцевих скорочень 
при інтуїтивному, образному та логічному мисленні.  

Соціальну екстра-інтроверсію визначали за опитуваль-
ником К. Юнга (Jung, 1998). Тип функціональної асимет-
рії визначали за методиками: поза Наполеона, схрещення 
пальців рук, провідне око. Формулу темпераменту визна-
чали за А. Бєловим (тест у збірці Batarshev et al., 2007). 
Особистісну та ситуативну тривожність визначали за тес-
том Спілбергера – Ханіна (тест у збірці Batarshev, 2005). 
Індекс астенії визначали за шкалою астенічного стану 
(Rogov, 1999), стресостійкість – за методикою Popova and 
Sokolov (1994). За тестами-малюнками визначали доміну-
вання сенсорного або інтуїтивного мислення. За методи-
кою Г. Резапкіної (Rezapkina, 2006) – домінування типу 
мислення та співвідношення різних типів мислення (пред-
метно-дійове, абстрактно-символічне, словесно-логічне, 
наочно-образне, креативність). Вербально-логічне мис-
лення оцінювали за методикою «виключення понять» 
(Rymskiy and Rymskaya, 1995).  

Дослідження ступеня насичення киснем гемоглобіну 
артеріальної крові (сатурації) та частоти пульсу прово-
дили клінічним неінвазивним методом за допомогою 
пальцевого пульсоксиметра серії XY300 (згідно з 
інструкцією до приладу) до розумового навантаження та 
під час уявних операцій.  

Сатурація (насичення киснем) – процентне відно-
шення кількості зв’язаного з киснем гемоглобіну (HbO2) 
до загальної кількості у крові гемоглобіну (Hb). Прин-
цип дії приладу заснований на тому, що присутній у 
крові оксигемоглобін і дезоксигемоглобін мають різне 
поглинання світла в червоній та інфрачервоній області 
спектра. Оксигемоглобін переважно поглинає світло в 
інфрачервоній області спектра (940 нм), а дезокси-
гемоглобін – у червоній (680 мн). Автоматично за анна-
лізом поглинання випромінювання з червоною та з 
інфрачервоною довжиною хвиль підраховуються зна-
чення сатурації, результати виводяться на екран.  

Значення частоти пульсу, які отримуються у 
результаті аналізу пульсової хвилі, що характеризує час-
тоту серцевих скорочень у часі, виводяться на екран 
приладу. Діапазон вимірів – 70–99%, точність ± 2%.  

У другій серії експериментів досліджували інтуїтив-
ний, вербально-логічний та наочно-образний типи мис-

лення. Випробувані у вільному режимі виконували 
тестові завдання за кожним типом мислення упродовж 
5 хвилин. Після кожного тесту робили перерву на 
15 хвилин. Фіксували самопочуття студентів. Для до-
слідження інтуїтивного мислення запропоновано фото-
графії рослин, тварин, грибів, м’язів та кісток людини, 
а також підписи до них латиною. Студентам необхідно 
було із трьох відповідей інтуїтивно вибрати правильну. 
Зазначимо, що всі об’єкти обрано із програмного 
матеріалу, який студенти вивчали, але не пам’ятали на 
даний момент. Якщо студент знав правильну відповідь – 
завдання пропускалось.  

Для дослідження наочно-образного мислення сту-
дентам запропоновано завдання зі збірки тестів на роз-
виток образного мислення (Phillips, 2012).  

Вербально-логічне мислення вивчали за тестом 
М. Войнаровського (Vojnarovskij, 2013). Цей тест спря-
мований на визначення здібності до логічного мислення: 
досліджуваному необхідно знайти формальну правиль-
ність того або іншого логічного твердження на основі 
визначеного формулювання. Тест не потребує матема-
тичних знань. Всі слова потрібно тлумачити так, як це 
робиться у повсякденному житті. Реальна дійсність не 
відіграє ніякої ролі (це дещо ускладнює завдання, 
оскільки зміст деяких тверджень абсурдний, але текст 
логічний). Після кожного тесту визначали коефіцієнт 
успішності виконання завдання у відсотках.  

Статистичну обробку даних проводили за допомогою 
пакета прикладних програм SPSS 17, рівень взаємозв’язку 
визначали за критерієм χ2 Пірсона, порівняння двох неза-
лежних вибірок – за непараметричним U-критерієм Ман-
на – Уїтні, залежність між двома змінними – за коефіці-
єнтом кореляції Спірмена та вважали статистично значу-
щими за рівня значущості Р < 0,05.  

Результати та їх обговорення  

За тестом К.Г. Юнга кожну людину можна охаракте-
ризувати як екстра- чи інтроверта. Таке диференціювання 
особистостей у психологів та фізіологів досить важливе. 
Екстраверсія – підхід, який орієнтує людину в напрямку 
зовнішнього (об’єктивного), а інтроверсія, навпаки, – у 
бік внутрішнього (суб’єктивного) світу. На початку до-
слідження ми припустили, що існує залежність між типо-
логічними особливостями людини, когнітивною діяльні-
стю та успішністю навчання. Саме цьому питанню при-
свячене дане дослідження. Більшість (47%) студентів 
експериментальної групи належать до амбівертів (табл. 1): 
вони товариські, не схильні до детального самоаналізу; 
35% – екстраверти дуже люблять спілкуватись, зовсім не 
схильні до самоаналізу, ініціативні, але не наполегливі. 
Решта (18%) – інтроверти, мало спілкуються з одногрупни-
ками, схильні до самоаналізу, замкнені, пасивні.  

Серед 175 студентів, які взяли участь у дослідженні, 
87 осіб мали середній бал за навчання А та В за шкалою 
ECTS, або 82–92 бали, а 88 осіб – С, що відповідає 75–
81 балу за навчальну діяльність за 100-бальною шкалою.  

У таблиці 2 наведено залежність між якістю та успіш-
ністю навчання та типом особистості. Значення критерію χ2 
Пірсона (χ2 = 37,91, P < 0,01) вказує на зв’язок між оцін-
ками за навчання та типом особистості (інтроверт, амбі-
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верт, екстраверт). Отримані результати дозволяють зроби-
ти висновок, що за співвідношенням усіх трьох видів 
асиметрій «рука – палець – провідне око» у студентів 
можна виділити профілі ППП, ПЛП, ПЛЛ, ППЛ, які ха-
рактеризують різні варіанти прояву праворукості, а також 

ЛЛЛ, ЛЛП, ЛПЛ, ЛПП, що характеризують ліворукість. 
Найпоширенішими типами серед студентів факультету 
біології, екології та медицини виявилися ППП, ПЛП, 
ПЛЛ, що характеризує «правшість», менше поширені 
ЛЛЛ, ЛПЛ, ЛПП, ЛЛП, що характеризує «лівшість».  

Таблиця 1  
Визначення типу характеру за К. Юнгом  

Показник Сутність показника Кількість балів Кількість студентів % 
Інтроверт соціальна пасивність, спрямованість на внутрішній світ 0–35 32 18 
Амбіверт риси характеру інтроверта та екстраверта проявляються рівною мірою 35–65 82 47 
Екстраверт спрямованість у зовнішній світ 66–100 61 35 

 
 

Отримані дані дозволили поділити випробовуваних 
на чотири групи за розвитком можливих типів прояву 
асиметрії: чисті «правші», праворукі, ліворукі, «лівші». 
«Правші» ППП склали 35% від усіх досліджуваних, 
праворукі ПЛП – 28,0%, праворукі ПЛЛ – 23,8%, 
ліворукі (ЛЛП, ЛПЛ, ЛПП, ЛЛЛ) – 1,2%, а «чисті лівші» 
– 12%. У роботі Bojchenko (2014) вказано, що у вибірці з 
200–500 осіб 9,5% дівчат – «лівші», а інші «правші», або 
праворукі, що збігається з нашими даними.  

Таблиця 2  
Зв’язок між успішністю навчання та типом особистості  

Тип особистості Середній  
бал за ECTS інтроверти амбіверти екстраверти 

Усього 
студентів 

А, В 20 56 11 87 
С 12 26 50 88 

Усього  32 82 61 175 

Примітки: кількість ступенів свободи дорівнює 2, χ2 = 
37,91, критичне значення χ2 за Р < 0,01 становить 9,21, 
зв’язок між факторною та результативними ознаками стати-
стично достовірний за Р < 0,01.  

Про відсутність залежності між успішністю навчання 
та проявом асиметрії говорять результати, наведені у 
таблиці 3. Домінує холеричний тип темпераменту (14% 
студентів), сангвінічний (12%), холерично-сангвінічний 
(9%), флегматичний (6%) та меланхолічний (5%) поши-
рені менше. Явно виражений холеричний темперамент у 
5% осіб, сангвінічний – у 4%, холерично-сангвінічний – у 
3%, холерично-флегматичний – у 2%, флегматичний – 
у 4%, сангвінічно-флегматичний – у 3%, меланхолічний – 
у 8%, сангвінічно-меланхолічний – у 3%, флегматично-
меланхолічний – у 1% студентів. У решти – 21% осіб 
середньовиражені риси всіх типів темпераменту. Отже, 
більшість студентів-біологів мають сильний тип нервової 
системи, що відповідає сангвінічно-холеричному темпе-
раменту, зумовлює високу працездатність та витривалість 
у навчанні. Досліди Я. Стреляу (Strelyau, 1982) не дозво-
лили встановити кореляційної залежності між рівнем 
інтелектуальних здібностей і властивостями темперамен-
ту. Серед індивідуумів із високим рівнем інтелектуальних 
здібностей присутні як холерики та сангвініки, так і флег-
матики та меланхоліки.  

Феномену тривожності, який має особливе місце у 
житті людини, його впливу на формування та розвиток 
особистості нині присвячено значну кількість наукових 
праць. Тривожність безпосередньо впливає на успішність 
навчання. Рівень тривоги студентів не пов’язаний із ре-
зультатами успішності їх навчання (табл. 4). Проте вияв-
лено зв’язок між успішністю навчання та ситуативною 

тривожністю (табл. 5): в успішніших студентів помірний 
рівень ситуативної тривоги, у менш успішних виявлено 
помірний та високий рівні тривоги під час залікового 
тижня.  

Таблиця 3  
Відношення між успішністю навчання  
та проявом функціональної асиметрії 

Прояв асиметрії 
Середній бал 
за ECTS «правші» праворукі 

«лівші», 
ліворукі 

Усього  
студентів 

А, В 30 45 12 87 
С 31 46 11 88 

Усього 61 91 24 175 

Примітки: кількість ступенів свободи дорівнює 2, χ2 = 0,07, 
критичне значення χ2 за Р < 0,05 становить 5,99, зв’язок між 
факторною та результативними ознаками відсутній.  

Таблиця 4  
Зв’язок між успішністю навчання  
та рівнем особистісної тривоги  

Рівень особистісної тривоги Середній бал 
за ECTS низький помірний високий 

Усього  
студентів 

А, В 47 30 10 87 
С 33 33 22 88 

Усього  90 63 22 175 

Примітки: кількість ступенів свободи дорівнює 2, χ2 = 0,32, 
критичне значення χ2 за Р < 0,05 становить 5,99, зв’язок між 
факторною та результативними ознаками відсутній.  

Таблиця 5  
Зв’язок між успішністю навчання  
та рівнем ситуативної тривоги  

Рівень ситуативної тривоги Середній бал 
за ECTS низький помірний високий 

Усього 
студентів 

А, В 20 40 27 87 
С 10 31 47 88 

Усього  30 71 74 175 

Примітки: кількість ступенів свободи дорівнює 2, χ2 = 8,97, 
критичне значення χ2 за Р < 0,05 становить 5,99, зв’язок між 
факторною та результативними ознаками статистично до-
стовірний за Р < 0,05.  

Підвищений стан тривоги дезорганізує навчальну 
діяльність. Тому необхідно звернути увагу на заходи що-
до оптимізації рівня тривожності, що зробить процес нав-
чання ефективнішим: на основі зняття зайвого напружен-
ня, активації уваги, пам’яті, уяви, мислення та інтелекту-
альних здібностей студентів. Аналіз взаємодії між типом 
особистості та рівнем ситуативної тривоги вказує на 
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взаємозв’язок між цими параметрами (табл. 6). У біль-
шості інтровертів та екстравертів спостерігається високий 
рівень ситуативної тривоги (45–62 бали), в амбівертів – 
помірний (31–41 бали). Аналізуючи успішність навчання, 
можна сказати, що інтроверти та амбіверти з низьким, або 
помірним рівнем тривожності показують вищі результати 
під час навчання. Складніше навчатись екстравертам із 
високим рівнем тривожності. Пред’явлення ними високих 
вимог до себе, прагнення до отримання найвищих оцінок 
на фоні високого рівня ситуативної тривожності може бути 
причиною розвитку невротичного конфлікту, емоційних 
зривів або психосоматичних захворювань. Тому успішність 
навчання цих студентів досягається більшою ціною, але це 
питання потребує додаткового вивчення.  

Таблиця 6  
Зв’язок між екстра- та інтроверсією  
та рівнем ситуативної тривоги  

Рівень ситуативної тривоги Тип  
особистості низький помірний високий 

Усього 
студентів 

Інтроверт 10 11 32 32 
Амбіверт 10 50 22 82 
Екстраверт 10 10 41 61 

Усього  30 71 74 175 

Примітки: кількість ступенів свободи дорівнює 4, χ2 = 
36,48, критичне значення χ2 за Р < 0,01 становить 13,28, 
зв’язок між факторною та результативними ознаками стати-
стично достовірний за Р < 0,01.  

У більшості студентів астенія відсутня або слабко ви-
ражена (табл. 7). Студенти з помірним рівнем розвитку 
астенії характеризуються достатньо вираженим флегма-
тичним і меланхолічним типом темпераменту, тобто їм 
властива слабка сила нервових процесів. Під терміном 
«астенічний стан» або «зниження психічної активації» 
розуміють такий психічний стан, який характеризується 
нервовою слабкістю та підвищеною виснаженістю нерво-
вих центрів, подразливістю, зниженням продуктивності 
психічних процесів, порушенням сну, фізичною слаб-
кістю та іншими вегето-судинними порушеннями.  

Таблиця 7  
Визначення індексу астенії  

Показник 
Кількість  
балів 

Кількість  
студентів 

% 

Астенія відсутня 30–50 128 73 
Слабковиражена астенія 51–75 42 24 
Помірна астенія 76–100 5 3 
Виражена астенія 101–120 – – 

 

Стресостійкість – термін, що характеризує певну су-
купність особистісних якостей, які дозволяють людині 
переносити значні інтелектуальні, вольові та емоційні 
навантаження (перевантаження), зумовлені особливостя-
ми професійної діяльності, без особливих шкідливих 
наслідків для діяльності, оточуючих і свого здоров’я. У ре-
зультаті тестування на стійкість до стресу встановили, що 
34% студентів мали високий і середній рівень стресостій-
кості, але у більшості біологів (65%) – низький (табл. 8).  

У своєму житті кожна людина постійно перебуває під 
впливом комплексу стрес-факторів, до того ж будь-який 
вид професійної діяльності пов’язаний зі стресами різного 
характеру, і емоційне реагування на них може спричини-

ти «професійне вигорання». Тому висока стресостійкість – 
обов’язкова вимога для більшості спеціальностей. У цьо-
му плані одна з практичних рекомендацій для студентів – 
розвивати свою стресостійкість, вчитись відключатись від 
зайвого та планувати власний час, виділяючи пріоритетні 
та значимі справи. Враховуючи малу кількість студентів 
із високим рівнем стресостійкості, ми не можемо провес-
ти статистичний аналіз даних, але зазначимо, що амбі-
верти та інтроверти мали вищі показники стересостійко-
сті, ніж екстраверти. Останні характеризуються найниж-
чими показниками стійкості до стресу.  

Таблиця 8  
Визначення рівня стресостійкості  

Рівні  
стресостійкості 

Характеристика  
стійкості до стресу 

Кількість 
балів 

Кількість 
студентів 

% 

Дуже низький 52–54 2 1,2
Низький 50–51 112 64 
Нижче середнього 46–49 25 14 
Трохи нижче 
середнього 

ймовірна  
нестійкість  

в умовах стресу 
42–45 11 6 

Середній 38–41 12 7 
Трохи вищий за 
середній 

34–37 5 3 

Вище середнього

здатність до  
подолання стресу,  

активні та  
успішні дії 30–33 2 1,2

Високий 26–29 5 3 

Дуже високий 

стресова стійкість, 
сміливість, рішу-
чість, схильність 

до ризику 
18–25 1 0,6

 

Для вивчення когнітивних здібностей студентів-біоло-
гів за тестовими методами дослідили деякі види мислен-
ня: предметно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне, 
абстрактно-символічне, креативне, інтуїтивне (табл. 9). 
Встановили, що більшість успішних студентів факультету 
мають високий рівень наочно-образного, предметно-
дійового та креативного типу мислення. Домінування 
саме цих видів мислення відмічали й у менш успішних 
студентів, але вони набрали меншу кількість балів, ніж 
студенти попередньої групи. Предметно-дійове мислення 
спирається на безпосереднє сприйняття предметів, реаль-
не перетворення ситуації у процесі дій із предметами. 
Особи з розвиненим предметно-дійовим типом мислення 
засвоюють інформацію через рухи. Наочно-образне мис-
лення спирається на уявлення та образи. Його функції 
пов’язані з уявленням ситуації та її зміною, яку людина 
хоче отримати в результаті своєї діяльності. Саме цей тип 
мислення домінує у студентів вивченої групи, що 
виражається у прагненні біологів до творчості, легкого 
сприйняття інформації, яка подається у вигляді 
презентацій або супроводжується ілюстраціями. Такий 
тип викладу матеріалу майже за всіма дисциплінами 
дозволяє активізувати обидві півкулі мозку та запам’ятати 
більшу кількість матеріалу, а закріплення теоретичного 
матеріалу на практичних і лабораторних заняттях 
дозволяє триваліше його утримувати в пам’яті.  

Успішні біологи володіють креативним типом мислен-
ня, що відповідає потребам сьогодення. Креативність – 
здатність мислити творчо, знаходити нестандартні 
розв’язки задач. Це – рідкісна та незамінна якість, яка 
відрізняє талановитих та успішних людей у будь-якій 
сфері діяльності.  
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У 53% та 40% студентів середній та високий рівень 
словесно-логічного типу мислення, яке здійснюється за 
допомогою логічних операцій із поняттями. Вони мо-
жуть сформулювати свої думки та донести їх до інших. 
Цей тип мислення необхідний для описання та узагаль-
нення результатів наукової роботи.  

Таблиця 9  
Рівень розвитку типу мислення  

Середній бал за ECTS 
А, В С 

Тип мислення 
серед-
нє, М 

середньо-
квадратичне 
відхилення, 

SD 

серед-
нє, М 

середньо-
квадратичне 
відхилення, 

SD 
Предметно-дійове 5,7 1,5 3,2 1,3 
Наочно-образне 6,3 1,3 5,2 1,2 
Словесно-логічне 4,8 0,9 3,1 1,4 
Абстрактно-
символічне 

4,4 1,4 2,8 0,6 

Креативне 5,0 1,6 4,8 1,4 
Інтуїтивне 3,2 1,1 1,7 0,2 

 

Щодо абстрактно-символічного типу мислення, яке 
здійснюється за допомогою математичних формул і 
операцій, цей тип розвинутий у біологів слабше, ніж 
попередні, хоча програма підготовки бакалаврів вклю-
чає вивчення точних дисциплін, таких як вища матема-

тика та фізика. Цікаво, що є контингент (4%) із високим 
рівнем розвитку цього типу мислення. Ці студенти мо-
жуть висувати гіпотези у своїх наукових роботах і на-
ближатись до відкриття, вони виступали на конферен-
ціях із результатами наукових робіт, проявили себе як 
допитливі та творчі науковці.  

У біологів низькі показники інтуїтивного мислення. 
Це найбільш загадковий та найменш вивчений тип уяв-
них операцій, який пов’язують з осяянням. Вважаємо, що 
студентам, які прагнуть до самоудосконалення, необхідно 
звернути увагу саме на нього, інтуїція знадобиться не 
тільки під час написання тестів, а й у професійній сфері 
для того, щоб бути конкурентоспроможним фахівцем.  

Для аналізу зв’язку змінних (типів мислення та 
типологічних особливостей) використано метод рангової 
кореляції Спірмена та розраховано кореляцію у двох гру-
пах студентів із різним рівнем успішності (табл. 10). 
У студентів обох груп установили достовірні негативні 
кореляційні зв’язки між предметно-дійовим типом мис-
лення та інтроверсією, позитивні – між інтуїтивним мис-
ленням та інтроверсією. Тобто чим більше виражена 
інтроверсія, тим менше розвинений предметно-дійовий 
тип мислення та більша інтуїція. До того ж успішніші у 
навчанні студенти мають позитивну кореляцію між абст-
рактно-символічним типом мислення та інтроверсією.  

Таблиця 10  
Результати кореляційного аналізу між типом мислення та типологічними особливостями студентів  

із різним рівнем успішності у навчанні  

Типи мислення Типологічні  
особливості  
особистості предметно-дійове наочно-образне словесно-логічне

абстрактно-
символічне 

креативне інтуїтивне 

Середній бал за ECTS А, В 
Інтроверти –0,45* 0,10 –0,22 0,38* –0,10     0,84* 
Амбіверти 0,32   0,52*     0,70* 0,51*     0,66*     0,52* 
Екстраверти 0,10   0,80*     0,65* 0,51*     0,52* –0,03 

Середній бал за ECTS С 
Інтроверти –0,50* 0,07 –0,31 0,24 –0,06     0,71* 
Амбіверти 0,21   0,49*   0,20   0,42*     0,50*   0,39 
Екстраверти 0,10 0,30   0,22 0,11   0,21 –0,01 

Примітка: * – статистично вірогідна кореляція між ознаками за Р < 0,05.  

В екстравертів із низькою успішністю вірогідні 
кореляційні зв’язки з типами мислення відсутні, тоді як 
для успішних студентів характерно разом зі збільшенням 
прояву екстраверсії проявляти вищий рівень наочно-
образного, словесно-логічного, абстрактно-символічного 
та креативного типів мислення (r = 0,51–0,80 за Р < 0,05).  

Майже всі типи мислення (крім предметно-дійового) 
найяскравіше виражені в успішних амбівертів, причому 
прояв певного типу мислення збільшується зі збільшен-
ням прояву амбіверсії. У менш успішних студентів 
суттєвий кореляційний зв’язок між амбіверсією та наоч-
но-образним, абстрактно-символічним і креативним мис-
ленням. Така якість як креативність допомагає студентам 
використовувати всі ресурси особистості для оптимізації 
пізнавальної та трудової діяльності. Враховуючи той 
факт, що професійні інтереси розвиваються під час нав-
чання у виші, необхідна систематична діагностика 
професійних навичок для якісної та всебічної оцінки про-

блем, які виникають під час підготовки спеціалістів, із 
розробкою заходів щодо їх усунення.  

Мислення – завжди активний процес пізнавальної 
діяльності, який потребує адекватно метаболічного за-
безпечення, і насамперед, забезпечення киснем, що 
досягається інтенсифікацією кровопостачання. Тому 
наступний етап дослідження – визначення сатурації та 
частоти серцевих скорочень (ЧСС) під час уявної 
активності (табл. 11, 12). Для статистичного порівняння 
експериментальних даних із контролем використано 
непараметричний U-критерій Манна – Уїтні.  

Виконання завдань на всі типи мислення незалежно 
від типологічних особливостей студентів супроводжува-
лось вірогідним збільшенням насичення гемоглобіном 
артеріальної крові. Більш різноспрямовані реакції за 
уявної активності спостерігали з боку серцево-судинної 
системи: в інтро- та амбівертів, які показали високі ре-
зультати тестів, при інтуїтивному мисленні зареєстроване 
вірогідне зменшення ЧСС, а в екстравертів, які дали мало 
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правильних відповідей, навпаки – її збільшення. Інтуї-
тивне мислення, яке потребує зосередженості та спокою, 
щоб звернутись до підсвідомого та винести у свідомість 
правильну інформацію, супроводжується уповільненням 
серцевого ритму.  

Подібну ситуацію спостерігали і за умов наочно-об-
разного мислення: зменшення ЧСС в амбівертів та збіль-
шення в екстравертів. Виконання завдань на словесно-
логічне мислення вірогідно збільшувало ЧСС у студентів 

усіх типологічних груп. Успішнішими були амбіверти та 
інтроверти, а екстраверти показали низькі результати. 
Отже, чим вищий рівень розвитку логічного мислення, 
тим більшою мірою активується серцево-судинна систе-
ма. Після виконання завдання успішні студенти повідо-
мили, що докладали зусиль під час тестування. Менш 
успішні студенти зазначили, що їм було складно про-
слідкувати логічний зв’язок у твердженнях, а відповіді 
вони давали навмання, не докладаючи зусиль.  

Таблиця 11  
Сатурація при розумовій діяльності у студентів із різними типологічними особливостями  

Ступінь насичення киснем гемоглобіну артеріальної крові, % Типологічні  
особливості  
особистості 

контроль (перед  
розумовим навантаженням) 

інтуїтивне  
мислення 

наочно-образне  
мислення 

словесно-логічне  
мислення 

Інтроверти 92,3 ± 1,21 97,7 ± 1,10* 94,1 ± 1,04* 95,7 ± 0,83* 
Амбіверти 92,5 ± 1,44 95,2 ± 0,68* 94,1 ± 0,96* 96,2 ± 0,76* 
Екстраверти 92,2 ± 1,10 94,5 ± 1,02* 95,2 ± 0,98* 98,1 ± 1,32* 

Примітка: * – відмінності результатів експериментальної групи порівняно з контролем вірогідні за Р < 0,05.  

Таблиця 12  
ЧСС при розумовій діяльності студентів із різними типологічними особливостями  

ЧСС, уд./хв Типологічні  
особливості особистості контроль інтуїтивне мислення наочно-образне мислення словесно-логічне мислення
Інтроверти 84,2 ± 2,67 79,1 ± 2,13* 84,6 ± 2,29 95,7 ± 0,83* 
Амбіверти 84,7 ± 3,09 81,2 ± 3,06*   81,1 ± 2,25* 96,2 ± 0,76* 
Екстраверти 79,7 ± 2,08 84,8 ± 2,35*   85,2 ± 2,13* 84,2 ± 1,03* 

Примітка: див. табл. 11.  

Вважаємо, що інтро-екстраверсія – один із типоло-
гічних особистісних факторів, який необхідно враховува-
ти у процесі навчання для створення сприятливішого се-
редовища, збереження психологічного здоров’я студентів, 
що безпосередньо впливає на підвищення якості освіти. 
Педагогічні підходи до естра- та інтровертів суттєво 
відрізняються на всіх етапах освітнього процесу (Blandin, 
2013; Davidson et al., 2015).  

Виявлені закономірності показують, що більшість 
студентів факультету складають амбіверти, на подібний 
розподіл випадкової вибірки вказують також інші авто-
ри (Georgiev et al., 2014), й амбіверти найуспішніші в 
навчанні. Існує вірогідний зв’язок між успішністю нав-
чання та ситуативною тривожністю (Dewaele, 2007): у 
більшості успішніших студентів помірний рівень 
ситуативної тривоги, а у менш успішних – помірний та 
високий рівні тривоги під час залікового тижня. Подібні 
результати – зниження показників навчання та змен-
шення використання ефективних стратегій підготовки 
до тестів у студентів із високим рівнем тривожності 
отримані у дослідженні Cassady (2004). Аналізуючи 
успішність навчання, зазначимо, що інтроверти та 
амбіверти з низьким або помірним рівнем тривожності 
мають вищі результати навчання. Складніше навчатись 
екстравертам із високим рівнем тривожності. Висока 
стресостійкість – обов’язкова вимога для більшості 
спеціальностей (Griffith and Brem, 2004).  

Успішні студенти-біологи мають високий рівень на-
очно-образного, предметно-дійового та креативного 
типу мислення. Взагалі мислення має мотивований та 
цілеспрямований характер. Усі операції розумового 
процесу викликані потребами, мотивами, інтересами 
особистості, її цілями та завданнями (Dai et al., 1998). 

Велике значення має активне прагнення людини до роз-
витку свого інтелекту та готовність активно використо-
вувати його в корисній для людства діяльності.  

Завдяки вивченню індивідуальних особливостей 
студентів викладач отримує цінну інформацію не тільки 
про знання, вміння та навички студентів, а й, головне, 
про особистості фуркантів, їх психофізіолологічний 
стан. Ці знання необхідні для подальшого планування 
процесу навчання та обрання методів навчання, вихо-
вання, та, головне, вони допомагають удосконалити сис-
тему контролю якості знань з урахуванням психічного 
здоров’я студентів (Erlbaum, 2005; Offir et al., 2007). Ад-
же розвиток фізичних, моральних і естетичних якостей 
студентів безпосередньо залежить від уважності викла-
дача та правильного вибору засобів та системи контро-
лю знань. Інноваційні методи навчання з урахуванням 
індивідуально-типологічних особливостей студентів 
дозволять зробити навчальний процес ефективнішим, а 
результати контролю об’єктивнішими.  

Висновки  

Більшість (47%) студентів експериментальної групи – 
амбіверти, 35% – екстраверти, 18% – інтроверти. Існує 
статистично вірогідний зв’язок між оцінками за навчан-
ня та типом особистості. Успішніші студенти-амбіверти 
та інтроверти. Екстраверти показують нижчі результати 
у навчанні.  

За розвитком можливих типів прояву асиметрії серед 
студентів-біологів «правші» ППП склали 35% усіх 
досліджуваних, праворукі ПЛП – 28% та праворукі ПЛЛ – 
23,8%, ліворукі (ЛЛП, ЛПЛ, ЛПП, ЛЛЛ) становили 
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1,2%, а «лівші» – 12%. Залежність між успішністю нав-
чання та проявом асиметрії відсутня.  

У більшості біологів сангвінічно-холеричний темпе-
рамент і слабко виражена чи відсутня астенія, що 
свідчить про силу нервових процесів та природні задат-
ки витримувати навантаження; 65% студентів прита-
манний низький рівень стійкості до стресу, що негатив-
но впливає на їх навчання. У більшості біологів 
(незалежно від рівня успішності у навчанні) низький і 
помірний рівень особистісної тривоги. Зареєстровано 
помірний рівень ситуативної тривоги у студентів, які 
мають середній бал за навчання А та В і високий у 
студентів з оцінками С. Відсутня взаємодія між балом за 
навчання та рівнем особистісної тривоги, але існує 
вірогідний зв’язок між успішністю навчання та ситуа-
тивною тривожністю.  

Установлено достовірний зв’язок між типом 
особистості та рівнем ситуативної тривоги. У більшості 
інтровертів і екстравертів високий рівень ситуативної 
тривоги, в амбівертів – помірний. Інтроверти та 
амбіверти з низьким, або помірним рівнем тривожності 
мають вищі результати навчання. Складніше навчатись 
екстравертам із високим рівнем тривожності.  

Успішні студенти-біологи мають високий рівень на-
очно-образного, предметно-дійового та креативного 
типу мислення, чому сприяє використання наочності у 
процесі навчання, достатня кількість практичних і лабо-
раторних робіт. У 53% та 40% студентів середній та ви-
сокий рівень словесно-логічного типу мислення, яке 
здійснюється за допомогою логічних операцій із понят-
тями. Вони можуть сформулювати свої думки та доне-
сти до інших. Меншою мірою у біологів розвинене аб-
страктно-символічне та інтуїтивне мислення. У сту-
дентів установлено вірогідні негативні кореляційні 
зв’язки між предметно-дійовим типом мислення та 
інтроверсією, позитивні – між інтуїтивним мисленням та 
інтроверсією. Тобто чим більше виражена інтроверсія, 
тим менше розвинений предметно-дійовий тип мислен-
ня та більше інтуїція. Успішні в навчанні студенти ма-
ють позитивну кореляцію між абстрактно-символічним 
типом мислення та інтроверсією.  

Для успішних студентів характерно разом зі 
збільшенням прояву екстраверсії проявляти вищий 
рівень наочно-образного, словесно-логічного, абстракт-
но-символічного та креативного типів мислення.  

Майже всі типи мислення більше виражені в успіш-
них амбівертів, причому прояв певного типу мислення 
збільшується зі збільшенням прояву амбіверсії. У менш 
успішних студентів суттєвий кореляційний зв’язок між 
амбіверсією та наочно-образним, абстрактно-символіч-
ним і креативним мисленням. Така якість як креатив-
ність допомагає студентам використовувати всі ресурси 
особистості для оптимізації пізнавальної та трудової 
діяльності.  

Виконання завдань на всі типи мислення незалежно 
від типологічних особливостей студентів супроводжу-
валось вірогідним збільшенням насичення гемоглобіном 
артеріальної крові. Більш різноспрямовані реакції за 
уявної активності спостерігали з боку серцево-судинної 
системи: в інтро- та амбівертів, які показали високі ре-
зультати тестів, при інтуїтивному мисленні – вірогідне 
зменшення ЧСС, а в екстравертів, які дали мало пра-

вильних відповідей, навпаки, – збільшення. Подібну 
ситуацію спостерігали за умов наочно-образного мис-
лення: зменшення ЧСС в амбівертів та збільшення в 
екстравертів. Під час виконання завдань на словесно-
логічне мислення ЧСС у студентів усіх типологічних 
груп вірогідно збільшувалась. Успішнішими були 
амбіверти та інтроверти, екстраверти показали низькі 
результати тестування. Отже, чим вищий рівень розвит-
ку логічного мислення, тим більше активується серцево-
судинна система, хоча фізіологічні механізми цього 
явища потребують подальших досліджень.  
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