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Емпіричне дослідження психологічних особливостей математичних 

здібностей у психологів-першокурсників 

Повалення тоталітарного режиму в Україні, побудова демократичного 

суспільства, пошук шляхів виходу з економічної кризи і надалі побудова 

незалежної вільної України висуває вимоги у високоінтелектуальних науково-

технічних кадрах, здатних творчо вирішувати складні теоретичні та практичні 

завдання, поставлені життям, що неможливо без розвитку здібностей 

математичних. Математична озброєність необхідна у будь-якій науковій 

діяльності, використання математичних методів є провідними майже в усіх 

галузях народного господарства. Тому підвищення рівня математичної освіти, 

формування творчого, дослідницького мислення – важливі завдання сучасної 

освіти, яка повинна не лише озброїти своїх студентів необхідною сумою знань, 

а й забезпечити їх професійну спрямованість шляхом виявлення 

індивідуального інтересу до дослідницької діяльності. 

В контексті проблем професійного становлення особистості психолога, 

проведено емпіричне дослідження математичних здібностей у першокурсників. 

Дослідження здійснювалось у лютому 2014 року на базі факультету психології 

Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського 



державного університету внутрішніх справ. В емпіричному дослідженні взяли 

участь 48 студентів (43 дівчат і 5 хлопців) першого курсу віком від 17 до 21 

року. 

Були застосовані такі методики: «Шкала суб’єктивної задоволеності; 

«Короткий орієнтаційний тест (КОТ)» (В.Н. Бузіна, Е.Ф. Вандерліка); «Тест 

інтелектуального потенціалу (ТІП)» (П. Ржичан); «Бостонський тест 

стресостійкості»; «ПДТ Ямпольськогою-Мельникова». 

Методика «Короткий орієнтувальний тест (КОТ) (В.Н. Бузіна, Е.Ф. 

Вандерліка)» зарекомендувала себе як якісний і надійний експрес-метод 

вивчення загальних здібностей [1, с. 76 - 87]. Тест спрямований на визначення 

інтегрального показника загальних розумових здібностей. Переваги цієї 

методики у порівнянні з аналогічними методиками - швидкість і зручність 

проведення та обробки даних, висока валідність і надійність. Структура тесту 

дозволяє визначити не тільки комплексний показник загальних здібностей, але і 

ступінь вираженості окремих аспектів інтелекту, таких, як грамотність, 

просторову уяву, арифметичні, геометричні, вербальні здібності, логічне 

мислення та гнучкість мислення, уважність. Методика КОТ використовується 

при відборі та розподілі кадрів у промисловості, армії, міліції, системі освіти.  

В результаті застосування методики КОТ серед усіх досліджуваних у 14 

(29,2%) студентів низький рівень розумового розвитку, у 19 (39,6%) – нижче 

середнього, у 12 (25%) – середній рівень розумового розвитку. Лише у 3 (6,3%) 

рівень розумового розвитку вище середнього.  

З високим рівнем розумового розвитку у досліджуваній групі за даною 

методикою не виявлено нікого. Прикро, що лише трьом студентам рівень 

інтелектуальних здібностей дозволяє хоч зараз приступати до освоєння 

широкого кола професій, що дуже потрібно для того щоб стати хорошим 

психологом. Крім того, рівень їх інтелектуального розвитку достатній для того, 

щоб вони могли розраховувати на досить високу успішність виконання 

діяльності в будь-якій професії творчого класу.  



Звернемо увагу на те, що за 10 бальною шкалою суб’єктивної 

задоволеності навчанням (за обраною спеціальністю) 39 (81,3%) 

досліджуваних обрали оцінки «8», «9» і «10». Детальніше, за цією шкалою, на 

«10» балів задоволені 12 осіб (25%), на «9» балів – 14 осіб (29,2%), на «8» балів 

– 13 (27,1%) опитаних, на «7» - 3 (6,3%), на «6» - 2 (4,2%). Не задоволені, або не 

визначилися щодо задоволеності навчанням за обраним фахом 4 (8,3%) 

опитаних, тобто оцінки «4», «3», і «1» балів вибрали по одному 

досліджуваному, тобто по 2,1%.  

Проаналізуємо складові математичних здібностей, отримані за 

методикою КОТ. За шкалою методики КОТ «арифметичні здібності» із 13 усіх 

завдань не виконали правильно жодного аж 30 осіб. Виконали лише одне 

завдання з 13 лише 5 осіб, два завдання з 13 виконали 7 осіб, 3 з 13 – 4  особи, 4 

з 13 – правильно виконали 2 опитаних Більше 4 завдань ніхто не встиг зробити 

правильно.  

Шкільні випускні підсумкові оцінки з алгебри у досліджуваній групі були 

такими: оцінки «5» отримали 2 студенти, «6» - 2 студенти, «7» - 8 студентів, 

«8» - 15 студентів, «9» - 7 студентів, «10» - 11 студентів, «11» - 3 студенти. 

Щодо шкільних випускних оцінок з геометрії, то оцінку «5» балів отримав 1 

студент, оцінку «6» отримали були 4 студенти, «7» отримали 9 студентів, «8» - 

11, «9» - 10, «10» - 10, «11» - 3 студенти. 

За шкалою методики КОТ «геометричні здібності» із 4 завдань не 

виконали жодного 23 студенти, виконали 1 завдання 19 студентів, виконали 2 

завдання 5 студентів, виконав 3 завдання 1 досліджуваний студент. За шкалою 

методики КОТ «логічне мислення» із 9 завдань виконав тільки одне завдання 

один студент, 2 завдання виконали 6 студентів, 3 – 10 студентів, 4 – 14 

студентів, 4 – 14, 5 – 11, виконали 6 і 7 завдань по троє студентів. Тобто більше 

50% завдань виконали лише 16 студентів, тобто лише 30% досліджуваних. За 

шкалою методики КОТ «гнучкість мислення» із 10 жодного не виконали 2 

студенти, виконав тільки одне один студент, виконали 2 завдання 11 студентів, 

виконали 3 завдання 7 студентів, 4 – 10, 5 – 7, 6 і 7 завдань по три студенти, 8 – 



2 студенти. Як бачимо лише 15 (31,3%) справилися більше ніж 3 50% завдань. 

За шкалою методики КОТ «узагальнення і аналіз» із 6 завдань не виконали 

жодного 19 досліджуваних студентів, виконали лише одне завдання 18 

студентів. Два, три і чотири завдання виконали по 6 студентів, 5 і 6 завдань 

виконали по одному студенту. Лише 14 (29,2%) студентів виконали 50% і 

більше завдань. Незначно інша ситуація із такою універсальною складовою усіх 

здібностей, в тому числі і математичних, як «уважність». Так, за шкалою 

методики КОТ «увага» із 2 завдань не виконали жодного 11 студентів, 

виконали одне завдання 12 опитаних, і справилися зі 100% завданням 25 

студентів, тобто 52,1%. 

Зазначимо, що серед усіх досліджуваних загальний рейтинг навчання на 

факультеті становить від 57 до 94,76.  

Дані методики КОТ підтверджують і результати, отримані за методикою 

ТІП (тесту інтелектуального потенціалу) [3]. Дуже низький рівень інтелекту 

отримали 11 (22,9%) досліджуваних студентів, знижений рівень інтелекту 

виявлено у 13 (27,1%) осіб, середній рівень – у 19 (39,6%) досліджуваних, 

високий у 5 (10,4%). Результати за цією методикою зобразимо на рисунку 2.3. 

Аналіз кореляцій дозволив виявити взаємозв’язки діагностичного 

критерію «РРР» (методики КОТ, р≤0,05) з такими діагностичними критеріями 

(в дужках подаємо коефіцієнт кореляції): «Рейтинг» (0,37), «Алгебра» (0,41), 

«Геометрія» (0,32), ЧЗ (0,43), ВЗ (0,52), ГЗ (0,3), УА(0,65), ЛМ (0,64), ГМ (0,54), 

S (0,47), ТІП (0,41), ПДТ-4 (-0,3), ПДТ-5 (0,49), ПДТ-9 (-0,32), ПДТ-12 (0,6), де 

ЧЗ – числові (арифметичні здібності), ВЗ – вербальні здібності, ГЗ – 

геометричні здібності, УА – узагальнення і аналіз, ЛМ – логічне мислення, ГМ 

– гнучкість мислення, S – кількість усіх виконаних правильних і неправильних 

завдань (перших 7 належать методиці КОТ); ТІП – показник інтелектуального 

потенціалу, виміряного за методикою ТІП; ПДТ-4 – «совісніть», ПДТ-5 - 

розгальмованість, ПДТ-9 – естетична вразливість, ПДТ-12 – асоціальність) 

Психологічний зміст отриманих кореляцій полягає в тому, що 

математичні здібності прямо взаємопов’язані з рейтингом успішності за 



семестр в університеті, з успішністю з алгебри та геометрії у школі, з 

арифметичними здібностями, з вербальними здібностями, з геометричними 

здібностями, із здібностями до узагальнення і аналізу, з логічним мисленням, з 

гнучкістю мислення, з кількістю усіх виконаних правильних і неправильних 

завдань, з показником інтелектуального потенціалу (методика ТІП), що, 

зрозуміло і очевидно.  

Однак, викликає інтерес психологічний зміст прямого взаємозв’язку 

математичних здібностей з «розгальмованістю» та «асоціальністю», а також 

обернений взаємозв’язок з «совісністю» та «естетичною вразливістю». Не 

будемо вдаватись у детальний опис психологічного змісту цих кореляцій, 

оскільки він негативний. Практичний інтерес становлять обернені кореляції із 

«естетичною вразливістю». Ці обернені кореляції означають, що чим більше 

досліджуваний проявляє розсудливість, абстрактний тип мислення і 

сприйняття, чим більше до всього в житті підходить з логічною міркою, 

тверезою оцінкою обставин, всьому намагається знайти раціональне пояснення, 

чим більше практичний, - тим більше розвинуті математичні здібності.  

Також, виявлено обернений зв’язок між показником Бостонського тесту 

та «увагою» з коефіцієнтом кореляції r=-0,29, р≤0,05. Це означає чим більше 

студент стресостійкий, тим більше йому влативі математичні здібності.  

Отже, підвищувати рівень математичних здібностей та й рівня інтелекту в 

цілому, можемо формуючи стресостійкість, розсудливість, логічність, 

раціональність, практичність, врівноваженість та зрілість студента. 
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