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ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ДО 

ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Вивчення психофізіологічної адаптації студентів-медиків до процесу 
навчання має велике теоретичне і практичне значення. 

Успішна адаптація студентів до умов навчання і вимог наступної 
професійної діяльності є не тільки ознакою психічного здоров’я і 
показником зрілості особистості, але є гарантом наступного повноцінного 
фахового і особистісного зросту. Сучасною наукою накопичена велика 
кількість даних досліджень щодо впливу властивостей темпераменту на 
формування індивідуального стилю діяльності, побудову відношень з 
оточенням, схильність до розвитку індивідуальних донозологічних 
психофізіологічних порушень у відповідь на тяжкі умови життя і 
діяльності. 

Особлива доцільність використання диференційного підходу щодо 
дослідження процесу психофізіологічної адаптації студентів вищих 
учбових закладів зумовлена специфікою розвитку особистості у 
юнацькому віці. На думку ряду авторів, у першу половину життя 
сукупність стійких якостей психофізіологічного типу має більш визначну 
вагу ніж у другій половині. Дослідження впливу стійких властивостей 
темпераменту на адаптацію, формування стилю навчання й спілкування, 
професійні переваги мають велике значення щодо оптимізації процесу 
підготовки фахівців у вищих медичних учбових закладах. Диференційний 
підхід до оцінки особистості майбутнього лікаря надає можливість 
адекватно співвідносити індивідуальні характеристики людини, стратегії 
психофізіологічної адаптації та відповідні їм методи педагогічного, 
виховного, психологічного, у тому числі корекційного (розвиткового) 
впливу на особистість. Рішення даної проблеми дозволить підвищити 
якість навчання за фахом, буде сприяти успішної професійної адаптації, 
забезпечить раціональне застосування здібностей і ресурсів особистості 
кожного студента. 

Метою дослідження було вивчення особливостей психофізіологічної 
адаптації студентів-медиків, які мають різні властивості темпераменту, на 
основних етапах навчання. 
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Відповідно мети були визначені завдання дослідження: 
1. Надати експериментальне обґрунтування правомірності 

анкетування за Д.Кейрсі щодо діагностики стійких властивостей і типів 
темпераменту і дослідити можливості використання його з метою 
оптимізації адаптаційних процесів і підвищення якості підготовки 
спеціалістів на етапах їх навчання в вузі. 

2. Вивчити індивідуальні психофізіологічні, комунікативно-
поведінкові особливості і ефективність учбової діяльності студентів з 
різними властивостями темпераменту на основних етапах адаптації. 

Дослідження було проведено на 89 студентах (47 дівчатах і 42 
юнаках) 2-го и 5-го курсу, які навчаються у ХНМУ. 

На першої стадії психофізіологічної адаптації до умов навчання 
(другий курс) у студентів медичного вузу на підставі запитів соціального 
оточення і вимог майбутньої фахової діяльності розвиваються переважно 
організаторські здібності, вольові риси та авторитарні моделі взаємодії. На 
заключних етапах адаптації (п’ятий курс) основні направлення 
особистісного зросту студентів обумовлюються розвитком якостей 
морально-емоційного напрямку, фахових рис лікаря. 

Психофізіологічна адаптація студентів медичного вузу являє собою 
тривалий і багаторівневий процес, основними проявами якого є результати 
навчальної діяльності; соціальний статус і особливості міжособистісної 
взаємодії; специфіка спрямованості, світогляду та мотиваційних 
характеристик; співвідношення реальних, соціальних, ідеальних і 
професійних компонентів "Я-концепції", внутрішня психологічна 
проблемність. 

Залежно від своїх базових індивідуальних якостей студенти 
реалізують істотно різні стратегії (індивідуальні стилі), що призводять до 
подібного рівня адаптованості до завершення навчання. 

Існують властивості темпераменту, що затрудняють адаптацію 
людини, їх носія, до умов навчання у медичному вузі і зумовлюють 
необхідність психологічної корекції. 

Висновки: 
1. Дослідження показали на ефективність застосування типологічного

опитувальника темпераменту Д.Кейрсі при проведенні заходів 
психодіагностики та дослідження індивідуальної і групової 
психофізіологічної адаптації до процесу навчання. 

2. Властивості темпераменту студентів впливають на формування
стилю спілкування, способи пізнавальної і навчальної діяльності, 
мотиваційні характеристики і ціннісні орієнтації, схильність до 
формування специфічних психологічних проблем і дезадаптивних зрушень 
в ситуаціях підвищених навантажень, потреба в диференційованих видах 
психологічної допомоги. 
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