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Особливості структури темпераменту фахівців інженерної 

діяльності
Підбуцька Н.В. 

У статті розглядаються та досліджуються індивідуально-типологічні особливостей 
майбутніх інженерів. Зокрема розкрито структуру темпераменту студентів-інженерів і фахівців 
інженерної діяльності. Доведено існування специфічних для представників досліджуваної групи 
респондентів формально-динамічних властивостей. У дослідженні приймало участь 163 студентів 
технічних спеціальностей та 25 інженерів, що працюють за фахом.

Ключові слова: темперамент, індивідуальність, формально-динамічні властивості, фахівці 
інженерної діяльності.

В статье рассматриваются и исследуются индивидуально-типологические особенностей 
будущих инженеров. В частности раскрыта структура темперамента студентов-инженеров и 
специалистов инженерной деятельности. Доказано существование специфических для представителей 
исследуемой группы респондентов формально-динамических свойств. В исследовании принимало 
участие 163 студентов технических специальностей и 25 инженеров, работающих по специальности.

Ключевые слова: темперамент, индивидуальность, формально-динамические свойства, 
специалисты инженерной деятельности.

The article considers and investigates individual-typological peculiarities of future engineers. In par-
ticular the structure of temperament engineering students and professionals of the engineering. We prove the 
existence of specific representatives of the study group of respondents formal-dynamic properties. The study 
involved 163 technical students and 25 engineers on the specialty.

Keywords: temperament, personality, formal-dynamic properties, the specialists of the engineering 
activities.

Постановка проблеми. В умовах нинішнього етапу розвитку суспільства існує розуміння 
важливості гуманітарної складової у підготовці фахівців будь-якого профілю, тому необхідно 
впроваджувати та реалізовувати знання про те, що «усвідомлення індивідуальності людини є 
найважливішою підставою й умовою успішної підготовки професіонала» [3, С. 331]. Зрозуміло, що 
кожна людина народжується із певними задатками, здібностями, які зумовлюють можливість опану-
вання більш-менш великої кількості професій. Однак успішність професійної підготовки, ефективне 
виконання професійних обов’язків і досягнення професійної придатності залежить в першу чергу від 
індивідуальних особливостей людини та їх відповідності обраному фаху. Тобто людину, яка не має 
достатніх природних властивостей можна підготувати за певним фахом, але у власне професійній ді-
яльності можна спрогнозувати неуспішне формування професійної самоідентичності. Особливо це 
стосується професій, пов’язаних із інженерною діяльністю, для підготовки за якими протягом етапу 
професійної підготовки необхідно оволодівати професійними знаннями за специфічними технічними 
дисциплінами (інженерна графіка, системи автоматизованого проектування, автоматизація виробни-
чих процесів тощо), які потребують від студента певних індивідуально-психологічних якостей, таких 
як посидючість, концентрація уваги, висока предметна активність тощо. Тому вважаємо, що діагнос-
тування наявності конкретних особливостей студента-інженера допоможе у прогнозуванні його по-
дальшого успішного або неуспішного професійного розвитку та досягнення професіоналізму у май-
бутньому. 

Аналіз останніх публікацій з проблем дослідження. Аналізом проблеми індивідуальності, її 
формування та розвитку займалися такі провідні вчені, як Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, 
В.С. Мерлін, В.Д. Небиліцин, В.М. Русалов та інші. Темперамент як формально-динамічне утворення 
психіки ґрунтовно досліджено у працях П.К. Анохіна, Е.О. Голубєвої, В.С. Мерліна, В.Д. Небиліцина, 
І.П. Павлова, В.М. Русалова, Я. Стреляу, П.В. Сімонова, Б.М. Теплова. Місце та роль індивідуально-
типологічних особливостей людини у становленні професіонала (М.К. Акимова, К.М. Гуревич, 
В.Г. Зархін, Є.О. Клімов, В.Д. Небиліцин, В.М. Русалов та інші). Але необхідно акцентувати на тому, 
що на сьогоднішній день увага проблемі взаємозв’язку особливостей темпераменту та успішного 
професійного розвитку фахівця взагалі, та інженера зокрема, майже не приділяється, тому вона 
потребує вирішення в умовах двадцять першого століття для побудови адекватної моделі професіонала 
інженерної діяльності.

Мета статті – визначити та розкрити особливості структури темпераменту майбутніх інженерів 
через порівняння із майбутніми психологами, а також працюючих інженерів для подальшої побудови 
моделі інженера-професіонала.

Виклад основного матеріалу. Розуміючи вслід за В.М. Русаловим [3, С. 187] темперамент як 
найбільш фундаментальну характеристику індивідуально-психологічних відмінностей, що мають 
біологічну детермінацію та характеризують людину з формально-динамічної точки зору (витривалість, 
інтенсивність, темп, пластичності, емоційної чутливості тощо), вважаємо необхідним ґрунтовно 
досліджувати його вплив на професійну діяльність фахівця. Оскільки тип вищої нервової діяльності 
© Підбуцька Н.В., 2014



Вісник Харківського національного університету №1095114

як біологічна детермінанта зумовлює не стільки ефективність діяльності, скільки відмінності її 
виконання, що яскраво розкрито у словах Б.М. Теплова: «…сила нервової діяльності проявляється не в 
тому, яка продуктивність діяльності конкретної людини, а в тому, якими засобами та при яких умовах 
вона досягне найбільшої продуктивності» [2, С. 187], то аналіз формально-динамічних характеристик 
фахівця інженерної справи та врахування властивостей його нервової системи дозволить визначити 
«стиль» виконання діяльності та спрогнозувати її бистроту й ефективність.

Виявлення індивідуально-типологічних особливостей інженерів і психологів здійснювалося за 
допомогою опитувальника структури темпераменту В.М. Русалова, для статистичної обробки резуль-, для статистичної обробки резуль-
татів використовувався якісний та кількісний аналіз (версія 20.0 програми SPSS: описова статистика, 
критерій Стьюдента). Респондентами виступили 136 студентів-інженерів 2-6-их курсів Національно- студентів-інженерів 2-6-их курсів Національно--інженерів 2-6-их курсів Національно-ів 2-6-их курсів Національно- 2-6-их курсів Національно-
го технічного університету «Харківський політехнічний інститут» факультетів: електроенергетичний, 
транспортного машинобудування, комп’ютерних та інформаційних технологій, технологій неорганіч-
них речовин, 91 студент-психолог 2-5 курсів, а також 25 інженерів, що працюють на підприємствах 
Харківського регіону та мають стаж роботи від 5 до 15 років.

Таблиця 1 
Особливості структури темпераменту (M±SD)

Шкала Студенти-інженери 
(N1=136)

Студенти-психологи

(N2=91)

tемп р

Ергічність 6,48±2,45 6,3±2,95 4,986 0,617

Соціальна ергічність 7,56±2,91 8,63±2,63 2,338 0,005

Пластичність 6,69±3,1 7,52±3,08 0,019 0,05

Соціальна 
пластичність

6,26±2,53 7,05±2,53 -0,705 0,023

Темп 8,17±4,75 8,21±2,61 0,23 0,939

Соціальний темп 7,21±2,51 8,21±2,61 0,630 0,004

Емоційність 6,38±3,25 7,56±3,42 1,477 0,01

Соціальна 
емоційність

6,18±3,01 7,56±2,98 0,198 0,001

Примітка. Напівжирним курсивом виділені показники шкал, що найбільш виражені, 
напівжирним – достовірні відмінності між групами досліджуваних. 

Як видно із матеріалів табл.1 найбільш виражений показник студенти-інженери мають за 
шкалою «Темп», а студенти-психологи – за соціальною ергічністю, темпом та соціальним темпом. Це 
свідчить про таку особливість інженера, як досить висока швидкість моторно-рухомих процесів, що 
дозволяє досить прудко виконувати предметну діяльність. Майбутні психологи відповідно потребують 
соціальних контактів, їм властива швидкість мовнорухових актів у ситуаціях міжособистісної взаємодії.

Порівнюючи показники між студентами різних професій треба зазначити, що за шкалою 
«Ергічність» і «Темп» обидві вибірки мають практично однакові результати, що характеризують 
студентів як достатньо активних, прагнучих до пізнання оточуючого світу, здатних виконувати 
предметну діяльність на середньому рівні працездатності, а також достатньо високий рівень психічної 
швидкості при виконанні конкретних завдань.

За всіма іншими шкалами за допомогою Т-критерію Стьюдента знайдено достовірні відмінності. 
Так, показники соціальної ергічності відрізняються на р≤0,005, які вказують на те, що інженери відчу- відрізняються на р≤0,005, які вказують на те, що інженери відчу-відрізняються на р≤0,005, які вказують на те, що інженери відчу-05, які вказують на те, що інженери відчу-
вають себе комфортно у спілкуванні лише із знайомими людьми, а лідерські якості скоріш проявлять у 
добре знайомій ситуації, психологи ж навпаки – потребують постійного спілкування, соціально актив-
ні, добре працюють у колективі порівняно із виконанням індивідуальної діяльності. За шкалою «Плас-
тичність» (р≤0,05) отримані результати свідчать про притаманність майбутнім інженерам здатності до 
виконання як одно- так і різноманітної діяльності, середньому рівні переключення уваги від одного до 
іншого завдання, психологи у свою чергу більше потребують різноманітної діяльності, що підкріплюєть-
ся спроможності до легкого перемикання з одного виду діяльності на інший. Аналіз результатів за шка-. Аналіз результатів за шка-
лами «Соціальна пластичність» (р≤0,023) та «Соціальний темп» (р≤0,004) дають змогу стверджувати, 
що студенти технічних спеціальностей, на відміну від психологів, у ситуаціях соціальних контактів 
мають середній рівень швидкості вербалізації, мають певні труднощі при переорієнтації від одного 
співрозмовника до іншого. За загальною та соціальною емоційністю студенти-інженери відрізняються 
адекватною оцінкою та відсутністю емоційного переживання власних невдач і впевненістю у собі.

Згідно мети дослідження автором статті окрім середніх показників прораховані у процентному 
відношенні рівні розвитку складових темпераменту з подальшим підрахунком статистично достовірних 
відмінностей за допомогою φ критерію Фішера. Результати наведено у таблиці 2, де акцентується увага 
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на високий та низький рівень розвитку того чи іншого показника, оскільки саме вони більш ґрунтовно 
розкривають індивідуальні якості фахівців.

Таблиця 2 
Рівні розвитку показників структури темпераменту 

майбутніх інженерів та психологів (у %)

Шкали Високий рівень Низький рівень
N1 N2 N1 N2

Ергічність 19,8 24,7 9,6** 24,2**

Соціальна ергічність 41,2** 54,9** 8,1 5,5

Пластичність 31,6** 50,5** 19,1 13,2

Соціальна пластичність 14,7* 25,3* 11 6,6

Темп 39,7 49,4 6,6 3,3

Соціальний темп 26,5** 59,3** 5,9 1,1

Емоційність 28,7** 47,2** 21,3 19,8

Соціальна емоційність 24,3** 39,5** 19,8** 9,1**
Примітка. N1 – студенти-інженери, N2 – студенти-психологи. * – р≤0,05; ** – р≤0,01.

Виходячи з даних таблиці 2, треба зазначити, що майбутнім інженерам менш, ніж психологам, 
притаманні швидкість та бистре перемикання з однієї діяльності до іншої, потреба в опануванні 
різних форм предметної діяльності. Також статистично достовірно вибірка майбутніх інженерів має 
менший відсоток респондентів із високим рівнем соціальної пластичності, соціального темпу, власне 
емоційності та соціальної емоційності та відповідно велику частку (19,8%) тих, хто має низький рівень 
соціальної емоційності. Тобто студенти технічних спеціальностей мають слабо розвинене прагнення 
до соціальних контактів, підтримку вже існуючих відносин, невисоку чутливість при невдачах та 
оцінок друзів, колег і взагалі низьку емоціональність у комунікативній сфері.

Ще одним з завдань дослідження було порівняння структури темпераменту студентів-інженерів 
та працюючих на виробництві інженерів.

Примітка. ** – р≤0,01.

Рис.1. Середні показники структури темпераменту у інженерів

Аналіз графічного матеріалу (рис. 1) свідчить про менш виражені показники за всіма, окрім 
соціальної емоційності, показниками структури темпераменту у працюючих інженерів. Також треба 
зазначити, що всі отримані результати в обох вибірках відносяться до середнього рівня. Незважаючи 
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на це вважаємо необхідним, розкрити однакові для респондентів двох вибірок індивідуально-
типологічні особливості, розуміючи їх як притаманні фахівцям інженерної діяльності властивості, 
які не змінюються протягом професійного розвитку. Такими особливостями є здатність виконувати 
напружену роботу, досить висока працездатність за умови невисокого темпу моторно-рухових актів, 
вибірковість у проявах активності, невисока емоційна чутливість у справах та комунікативній сфері.

Такі компоненти темпераменту, як соціальна ергічність (Uемп=2,613, р≤0,01), соціальна пластич-≤0,01), соціальна пластич-0,01), соціальна пластич-
ність (Uемп=2,741, р=0,007) та соціальний темп (Uемп=3,918, р=0,0001) у працюючих інженерів мають 
статистично достовірні менші показники, ніж у студентів. Це можна пояснити зміною соціально 
організованих типів діяльності з навчання на професійну діяльність. Однак необхідно ґрунтовно 
проаналізувати особливості темпераменту, які змінюються протягом професіоналізації інженера. 
Так, всі ці компоненти відносяться до типу темпераменту у комунікативній сфері, тобто у інженерів, 
що працюють на виробництві, звужується коло контактів, з’являється пасивність у спілкуванні, 
контроль за власними вчинками у ситуаціях міжособистісної взаємодії, невисока вербалізація тощо. 
Безумовно, це може бути пов’язано із особливостями професійної діяльності, але аналізуючи вимоги 
потенційних роботодавців, ми бачимо, що одно з перших місць до кандидата на вакансію займають 
уміння працювати у команді, наявність навичок ефективного ділового спілкування, тому тенденцію 
зниження індивідуально-типологічних якостей у комунікативній сфері вважаємо деструктивним 
вектором розвитку інженерів, що може призвести до порушень професійного розвитку, стагнації тощо.

Окрім стандартних показників структури темпераменту, нами було обчислені темпераментні 
індекси у студентів-психологів, майбутніх інженерів та працюючих інженерів [3, С. 331]: індекс за-[3, С. 331]: індекс за-
гальної емоційності (ІЗЕ)= емоційність+соціальна емоційність та індекс загальної активності (ІЗА)= 
індекс предметної активності+індекс соціальної активності.

Тож, за результатами порівняння показників індексів між студентами психологами та інженерами, 
можна стверджувати про більш високі результати за ІЗЕ та ІЗА у психологів (15 і відповідно 46,5), а 
у майбутніх інженерів 12 та відповідно 42, за критерієм Ст’юдента знайдено значимі достовірності 
за обома індексами на рівні 0,01 та 0,002 відповідно. Тобто загальна активність та емоційність більш 
притаманна майбутнім психологам.

Щодо порівняння результатів студентів-інженерів та працюючих інженерів, то треба зазначити 
про майже однакові показники ІЗЕ (12,4 та відповідно 12,5), а за ІЗА спостерігається досить велика 
розбіжність (42 та відповідно 32,2), за якими було знайдено статистично значущі відмінності на рівня 
0,0001, що характеризує другу вибірку з низькими показниками ІЗА, як малоактивних працівників, які 
не цікавляться власним професійним розвитком. Таким чином, протягом професійного становлення у 
працівників відбуваються деструктивні зміни, а саме значне зниження власної та професійної активності, 
які необхідно попереджати ще під час професійної підготовки та первинної професіоналізації.

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже за результатами про-. Отже за результатами про-
веденого дослідження можна стверджувати про наявність особливостей темпераменту майбутніх інже-
нерів. Так, їх відрізняють такі формально-динамічні характеристики, як:

•	 досить висока швидкість моторно-рухомих процесів;
•	 здатність до виконання одноманітної діяльності;
•	 середній рівень переключення уваги від одного до іншого завдання;
•	 відчуття комфорту у спілкуванні лише із знайомими людьми;
•	 середній рівень швидкості вербалізації;
•	 впевненість у собі та адекватне сприйняття власних невдач;
•	 невисоке прагнення до соціальних контактів;
•	 низька емоціональність у комунікативній сфері.
Також з’ясовано, що під час професійного становлення та під впливом професійної діяльності 

змінюються деякі властивості темпераменту, а саме соціальна ергічність, соціальна пластичність, 
соціальний темп і взагалі загальна активність, які мають досить невеликі показники, що свідчить 
про, на нашу думку, деструктивний вектор на шляху професіоналізації, оскільки зараз у сучасному 
світі незалежно від виду діяльності фахівцю для досягнення вищого щабелю професійного розвитку 
необхідно бути перш за все, активною та цілеспрямованою людиною. Тому перспективою нашого 
дослідження бачимо у розробці програм з попередження професійних деструкції у інженерів.
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