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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕТЬ, ТЕРМІНІВ
БМК – біомедична кібернетика.
ВНЗ – вищий навчальний заклад.
ЗІЗ – засоби індивідуального захисту.
ОП – охорона праці.
HTML – HyperText Markup Language (мова гіпертекстової розмітки)
Javascript – мова веб-програмування.
PHP – Personal Home Page Tools — скриптова мова програмування, була
створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера.
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ВСТУП
Особистість — це не суто психологічне поняття, і вивчається вона сьогодні
не тільки суспільними науками — філософією, соціологією, етикою, педагогікою
та ін., а й психологічною кібернетикою. Розумінню природи особистості сприяють
література, музика, образотворче мистецтво. Особистість відіграє значну роль у
вирішенні політичних, економічних, наукових, культурних, технічних проблем,
загалом у піднесенні рівня людського буття.
Категорія особистості посідає в сучасних наукових дослідженнях і в
суспільній свідомості одне з центральних місць. Завдяки категорії особистості
постають можливості для цілісного підходу, системного аналізу та синтезу
психологічних функцій, процесів, станів, властивостей людини, а також
гендерних особливостей виховання молоді і характерних рис особистості
пов’язаних з вибором професії.
Метою дипломої роботи стало дослідження гендерних особливостей
виховання молоді, пов’язаних зі вступом до ВНЗ, з урахуванням впливу на цей
процес батьків. Саме батьки з самого народження мають великий вплив на
розвиток особистості дитини. Вплив включає в себе: духовно-матеріальне
виховання, розумове виховання, формування всебічно розвиненої особистості,
культура та ін.
Сучасна вітчизняна психологія має у своєму арсеналі значну кількість
праць, присвячених різним аспектам особистісного розвитку студентів у
взаємозв'язку з їхньою професіоналізацією. В контексті специфіки студентського
віку як важливої стадії розвитку особистості цю проблему розглядали Б.Ананьєв,
А. Бодальов, Д.Дворяшин, Н.Пейсахов, О.Степанова. З'ясуванню сутності, етапів
і детермінуючих чинників становлення особистості присвятили свої дослідження
К.Абульханова-Славська, В.Бодров, Є.Клімов, А.Маркова. Визначенням ролі й
місця здібностей, інтересів, мотивів та особистісних рис у формуванні професійно
важливих якостей займалися Е.Зеєр, Т.Кудрявцева, Б.Ломов.
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На сучасному етапі особливого значення набуває потреба особистісного підходу
щодо формування особистості фахівця-професіонала, розвитку його професійної
самосвідомості (І.В.Дубровіна, Л.В.Долинська, С.Д. Максименко, Н.В.Чепелєва та
ін.).
Наукова новизна дипломної роботи полягає в розробці нової методики
кількісної оцінки вивчення гендерних особливостей розвитку молоді у сім’ї на
засадах технологій психологічної кібернетики, які викладаються на кафедрі БМК
ФБМІ НТТУ «КПІ». Проведено ряд анкетувань серед студентів 1-х курсів .
Створено сайт «Розвиток особистості» на HTML з використанням php та javascript,
на якому студенти та учні можуть проходити тести, реєструватися на онлайн
консультацію до психолога, ознайомитися з популярними статтями з психології з
психології.
Актуальність роботи з дисципліни психологічної кібернетики як складової
професійної підготовки фахівців, є вивчення впливу батьків на процес творчого
становлення молоді та визначення свого професійного шляху.
Практична цінність: безпосередній аналіз анкетування, яке проводиться в
аудиторії або в мережі Internet; розроблений в даній дипломній роботі сайт можна
використовувати в будь-який момент за наявності доступу до мережі Internet;
можливість проходження психологічних тестів, запису на онлайн консультацію до
фахівця з психологічної кібернетики або психолога та ознайомлення з науковими
та популярними статтями.
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОСНОВ
ВІКОВИХ ТА ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ВСТУПОМ ДО ВНЗ, З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НА ЦЕЙ
ПРОЦЕС БАТЬКІВ

Формування особистості людини триває все життя, втім період навчання у
вищій школі відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час у студента
закладаються основи тих якостей спеціаліста, з якими він ввійде в нову для нього
атмосферу діяльності, де відбуватиметься його подальший розвиток як
особистості. Тому питання особистісного становлення студентів в аспекті їхньої
професійної діяльності має постійно знаходитися в центрі уваги вищої школи. Для
цього система навчально-освітнього процесу повинна бути вибудувана на ґрунті
гармонізації розвитку студента і як особистості, і як фахівця [1].
Студентство визначають як своєрідну мобільну групу, метою діяльності якої
є засвоєння за спеціально організованою програмою соціально-професійних
ролей, підготовка до виконання важливих соціальних функцій: професійних,
культурологічних, громадсько-політичних, сімейних тощо. Головними напрямами
життєдіяльності студентів є професійне навчання, особистісне зростання й
самоствердження, розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення,
моральне, естетичне, фізичне самовдосконалення. Студент вищого навчального
закладу - це молода людина, яка характеризується професійною спрямованістю,
готується до висококваліфікованого виконання функцій фахівця в певній
професійній галузі [4]. Студентський вік припадає переважно на період пізньої
юності або ранньої дорослості. В цей час закінчується фізичне дозрівання
організму, набувається та ступінь духовної зрілості, яка дозволяє самостійно
вирішувати питання вибору професії, участі у виробничій праці після закінчення
школи чи вишу. В юності різко активізується ціннісно-орієнтаційна діяльність. Чи
йде мова про пізнання власних якостей, чи засвоєння нових знань, чи про стосунки
зі старшими та однолітками, юнак особливо занепокоєний їхньою оцінкою і
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намагається будувати свою поведінку на основі свідомо обраних або засвоєних
критеріїв і норм [2].
Загалом студента як людину певного віку і як особистість можна
охарактеризувати з трьох сторін:
1.

з психологічної, як єдність психічних процесів, станів і

властивостей особистості. Головне в психологічному аспекті розгляду – це
психічні властивості (спрямованість, темперамент, характер, здібності), від
яких залежить перебіг психічних процесів, виникнення психічних станів,
вияв психічних утворень. Проте, вивчаючи конкретного студента, треба
враховувати разом з тим особливості конкретно його психічних процесів і
станів;
2.
породжені

з соціальної, в якій втілюються суспільні відносини, якості,
приналежністю

студента

до

певної

соціальної

групи,

національності тощо;
3.

з біологічної, яка включає тип вищої нервової діяльності, будову

аналізаторів, безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну силу, статуру, риси
обличчя, колір шкіри. Ця сторона в основному визначена спадковістю і
вродженими задатками, але у відомих межах змінюється під впливом умов
життя. Вивчення цих сторін розкриває якості і можливості студента, його
вікові і особистісні особливості.
Так, якщо підійти до студента як до людини певного віку, то для нього
будуть характерні якнайменші величини латентного періоду реакцій на прості,
комбіновані і словесні сигнали, оптимум абсолютної і відносної чутливості
аналізаторів, щонайбільша пластичність в утворенні складних психомоторних
навичок. Порівняно з іншими періодами розвитку в юнацькому віці виявляється
найвища швидкість оперативної пам'яті і переключення уваги, розв'язання
вербально-логічних задач. Таким чином, студентський вік характеризується
досягненням найвищих, "пікових" результатів, які базуються на всіх попередніх
процесах біологічного, психологічного, соціального розвитку.
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Студент як особистість характеризується найбільш активним розвитком
моральних і естетичних почуттів, завершенням становлення й стабілізації
характеру. Особливо важливо, що це період оволодіння повним комплексом
соціальних ролей дорослої людини: громадянських, суспільно-політичних,
професійно-трудових, статево-гендерних, родинно-батьківських та інших. Із цим
віком пов'язаний початок „економічної активності", під яким демографи
розуміють включення людини в самостійну виробничу діяльність, початок
трудової біографії, створення сім'ї та розв'язання пов'язаних із цим фінансовогосподарських проблем. У складних сучасних соціально-економічних умовах
багато студентів змушені поєднувати навчання з трудовою діяльністю, яка є для
них не стільки засобом самоствердження й самореалізації, скільки джерелом
засобів існування. У студентів спостерігається, з одного боку, перетворення
мотивації, всієї системи ціннісних орієнтацій, з іншого - інтенсивне формування
спеціальних здібностей у зв'язку з професіоналізацією [1].
Однак студентський вік характеризується ще й тим, що великі потенційні
можливості досягнення оптимуму розвитку моральної, інтелектуальної й фізичної
сфери сповна реалізуються не кожним студентом. Це пояснюється як недостатнім
розвитком у 17-19 років здатності щодо свідомої саморегуляції поведінки, так і
прихованою ілюзією, що це зростання сил триватиме "вічно", що краще життя все
ще попереду, а тому всього омріяного можна легко досягнути. Проявом цього,
зокрема, є те, що окремі студенти навчаються від „сесії до сесії", не проявляють
особливої

активності

в

навчанні,

не

мають

потреби

в

самоосвіті

й

самовдосконаленні, їхня увага в основному зосереджується на гедоністичних
захопленнях [4].
Час навчання у виші співпадає з другим періодом юності або першим
періодом зрілості, який відрізняється складністю становлення особистісних рис процес, проаналізований в роботах таких учених, як Б. Г. Ананьєв, І. С. Кон, В. Т.
Лісовський і ін. Характерною рисою етичного розвитку в цьому віці є посилення
свідомих мотивів поведінки. Помітно зміцнюються ті якості, яких не вистачало
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певною мірою в старших класах - цілеспрямованість, рішучість, наполегливість,
самостійність, ініціатива, уміння володіти собою. Підвищується інтерес до
моральних проблем (цілі, образ життя, обов'язок, любов, вірність тощо). Разом з
тим фахівці в галузі вікової психології і фізіології відзначають, що здатність
людини до свідомої регуляції своєї поведінки в 17-19 років розвинута не повною
мірою. Нерідкими є випадки немотивованого ризику, невміння передбачати
наслідки своїх вчинків, в основі яких можуть бути не завжди гідні мотиви. Так, В.
Т. Лісовський відзначає, що 19-20 років - це вік безкорисливих жертв і повної
самовіддачі, але і нерідко негативних виявів [3].
Юність - пора самоаналізу і самооцінок. Самооцінка здійснюється шляхом
порівняння ідеального "Я" з реальним. Але ідеальне "Я" ще не вивірено і може
бути випадковим, а реальне "Я" ще всебічно не оцінено самою особистістю. Ця
об'єктивна суперечність в розвитку особистості молодої людини може викликати
в неї внутрішню невпевненість в собі і супроводжуватися іноді зовнішньою
агресивністю або відчуттям незрозумілості. Юнацький вік, за Еріксоном,
будується навколо кризи ідентичності, що складається з серії соціальних і
індивідуально-особистісних виборів, ідентифікацій і самовизначень [6].
Якщо юнакові не вдається розв'язати ці завдання, в нього формується
неадекватна ідентичність, розвиток якої може йти по чотирьох основних лініях:
1.

відхід

від

психологічної

інтимності,

уникнення

тісних

міжособистісних відносин;
2.

розмитість відчуття часу, нездатність будувати життєві плани,

страх дорослішання і змін;
3.

розмивання продуктивних, творчих здібностей, невміння

мобілізувати свої внутрішні ресурси і зосередитися на якійсь головній
діяльності;
4.

формування

"негативної

ідентичності",

відмова

від

самовизначення і вибір негативних образів для наслідування [6].
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Оперуючи в основному клінічними даними, Еріксон не намагався виразити
описувані явища кількісно.
Канадський психолог Джеймс Маршу в 1966р. заповнив цей пробіл,
виділивши чотири етапи розвитку ідентичності, що вимірюються ступенем
професійного, релігійного і політичного самовизначення молодої людини.
1.

"Невизначена, розмита ідентичність" характеризується тим, що

індивід ще не виробив будь-яких чітких переконань, не вибрав професії і не
зіткнувся з кризою ідентичності.
2.

"Дострокова, передчасна ідентифікація" має місце, якщо індивід

включився у відповідну систему відносин, але зробив це не самостійно, в
результаті пережитої кризи і випробування, а на основі чужих думок,
слідуючи чужому прикладу або авторитету.
3.

Етап "мораторію" характеризується тим, що індивід знаходиться

в процесі нормативної кризи самовизначення, вибираючи з численних
варіантів розвитку той єдиний, який може вважати своїм.
4.

"Досягнута зріла ідентичність" визначається тим, що криза

завершена, індивід перейшов від пошуку себе до практичної самореалізації
[5].
Факт вступу до ВНЗ укріплює віру молодої людини у власні сили і здібності,
породжує надію на повнокровне і цікаве життя. Разом з тим на II і III курсах
нерідко виникає питання про правильність вибору ВНЗ, спеціальності, професії.
До

кінця

III

курсу

остаточно

розв'язується

питання

про

професійне

самовизначення. Проте трапляється, що в цей час приймається рішення в
майбутньому уникнути роботи за спеціальністю. За даними В. Т. Лісовського
лише 64% старшокурсників однозначно вирішили для себе, що їх майбутня
професія повністю відповідає їх основним схильностям і інтересам [3].
Часто спостерігаються зміни в настрої студентів - від захопленого в перші
місяці навчання до скептичного при оцінці режиму вишу, системи викладання,
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окремих викладачів тощо. Юність, як стверджує Б.Г.Ананьєв, є сенситивним
періодом

для

розвитку

основних

соціогенних

потенцій

людини,

найсприятливішим для завершення формування особистості та утвердження її
психофізичних сил. У ході лонгітюдного дослідження було встановлено, що на
студентський вік припадає найвища можливість розвитку інтелектуального
комплексу, сенсорних процесів і сприймання, загальної реактивності й
нейродинаміки, найбільша пластичність в утворенні складних психомоторних і
інших навичок. В юнацькому віці проявляється найвища швидкість оперативної
пам'яті й переключення уваги, здатність до розв'язання вербально-логічних задач
тощо. Це „золота пора" людини щодо високого розвитку комплексу
функціональних рівнів, досягнення найвищих результатів, які ґрунтуються на всіх
попередніх процесах її біологічного, психологічного та соціального розвитку [1].
Вища освіта робить величезний вплив на психіку людини, розвиток її
особистості. За час навчання у ВНЗ, за наявності сприятливих умов, у студентів
відбувається розвиток всіх рівнів психіки. Вони визначають спрямованість розуму
людини, тобто формують склад мислення, який характеризує професійну
спрямованість особистості. Для успішного навчання у ВНЗ необхідний досить
високий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сприймання,
уявлення, пам'яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізнавальних інтересів,
рівня володіння визначеним колом логічних операцій тощо. При деякому
зниженні цього рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або
працездатності, посидючості, ретельності і акуратності в учбовій діяльності. Але
є і межа такого зниження, при якому компенсаторні механізми не допомагають, і
студент може бути відрахований [5].
У різних ВНЗ ці рівні дещо відрізняються, але загалом вони близькі між
собою, навіть якщо порівнювати столичні і периферійні вузи, так звані престижні
і непрестижні професії. Для успішного оволодіння гуманітарними професіями
людина повинна володіти яскраво вираженим вербальним типом інтелекту, що
перевищує невербальний в середньому на 16 умовних одиниць інтелекту.
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Гуманітарії

повинні

характеризуватися

широтою

пізнавальних

інтересів,

ерудованістю, добре володіти мовою, мати багатий словниковий запас, уміти
правильно його використовувати, точно співвідносити конкретні і абстрактні
поняття і мати в цілому високорозвинуте абстрактне мислення. Необхідною
умовою успішної діяльності студента є засвоєння нових для нього особливостей
навчання, що знімає відчуття внутрішнього дискомфорту і блокує виникнення
конфлікту із середовищем. Протягом початкових курсів складається студентський
колектив, формуються навички і уміння раціональної організації розумової
діяльності, усвідомлюється покликання до вибраної професії, виробляється
оптимальний режим праці, дозвілля і побуту, встановлюється система роботи з
самоосвіти і самовихованню професіонально значущих якостей особистості.
Різкий злам багаторічного звичного робочого стереотипу, основу якого складає
відкрите І. П. Павловим психофізіологічне явище - динамічний стереотип, іноді
приводить до нервових зривів і стресових реакцій. З цієї причини період адаптації,
пов'язаний з ламанням колишніх стереотипів, може на перших порах зумовити і
порівняно низьку успішність, і труднощі в спілкуванні. В одних студентів
вироблення нового стереотипу проходить стрибкоподібно, в інших - рівно. Поза
сумнівом, особливості цієї перебудови пов'язані з характеристиками типу вищої
нервової діяльності, проте соціальні чинники мають тут вирішальне значення.
Знання індивідуальних особливостей студента, на основі яких будується система
включення його в нові види діяльності і нове коло спілкування, дає можливість
уникнути дезадаптаційного синдрому, зробити процес пристосовування рівним і
психологічно комфортним [5]. У проведених дослідженнях процесу адаптації
першокурсників до ВНЗ зазвичай виділяються такі головні труднощі: негативні
переживання, пов'язані з відходом вчорашніх учнів з шкільного колективу з його
взаємною допомогою і моральною підтримкою; невизначеність мотивації вибору
професії, недостатня психологічна підготовка до неї; невміння здійснювати
психологічне саморегулювання поведінки і діяльності, що усугубляється
відсутністю звички до повсякденного контролю педагогів; пошук оптимального
режиму праці і відпочинку в нових умовах; налагодження побуту і
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самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов в гуртожиток;
нарешті, відсутність навиків самостійної роботи, невміння конспектувати,
працювати з першоджерелами, словниками, довідниками, покажчиками. Усі ці
труднощі різні за своїм походженням. Одні з них об'єктивно неминучі, інші носять
суб'єктивний характер і пов'язані зі слабкою підготовкою, дефектами виховання в
сім'ї і школі. Саме тому важливо знати, як проходить соціальна адаптація
студентів до нових умов життя.
Соціальна адаптація студентів включає: а) професійну адаптацію пристосування до характеру, змісту, умов і організації навчального процесу,
вироблення навиків самостійності в навчальній і науковій діяльності; б)
соціально-психологічну адаптацію - пристосування індивіда до групи, взаємини з
нею, вироблення власного стилю поведінки. Адаптація - це передумова активної
діяльності і необхідна умова її ефективності. В цьому позитивне значення
пристосовування для успішного функціонування індивіда в тій або іншій
соціальній ролі.
Дослідники

розрізняють

три

форми

пристосовування

студентів-

першокурсників до умов ВНЗ:
1)

пристосовування формальне, що стосується пізнавально-

інформаційного пристосування студентів до нового оточення, до структури
вищої школи, до змісту навчання в ній, її вимог, до своїх обов'язків;
2)

суспільне пристосовування, тобто процес внутрішньої інтеграції

(об'єднання) груп студентів-першокурсників і інтеграція цих же груп з
студентським оточенням в цілому;
3)

дидактичне

пристосовування,

що

стосується

підготовки

студентів до нових форм і методів навчальної діяльності у вищій школі [5].
Дослідження показують, що першокурсники не завжди успішно засвоюють
знання зовсім не тому, що отримали слабку підготовку в ЗНЗ, а тому, що у них не
сформовані такі риси особистості, як готовність до навчання, здатність вчитися
самостійно, контролювати і оцінювати себе, володіти своїми індивідуальними
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особливостями пізнавальної діяльності, уміння правильно розподіляти свій
робочий час для самостійної підготовки. Привчені до щоденної опіки і контролю
в школі, деякі першокурсники не вміють приймати елементарні рішення. В них
недостатньо

розвинуті

навики

самоосвіти

і

самовиховання.

Багато

першокурсників на перших порах навчання зазнають великих труднощів,
пов'язаних з відсутністю навиків самостійної навчальної роботи, вони не вміють
конспектувати лекцію, працювати з підручниками, знаходити знання у
першоджерелах, аналізувати інформацію великого об'єму, чітко і ясно
висловлювати свої думки. Пристосовування студентів до навчального процесу (за
даними вивчення регуляторної функції психіки) закінчується в кінці 2-го - на
початку 3-го семестру. Одним з основних завдань роботи з першокурсниками є
розробка і впровадження методів раціоналізації і оптимізації самостійної роботи.
Існуюча система контролю за самостійною роботою студентів через
семінарські, практичні і лабораторні заняття ні в якому разі не виключає
пасивності і ухилення від виконання відповідних вимог з боку деякої частини
студентів. Великі резерви для підвищення якості підготовки фахівців відкриває
вдосконалення контролю за знаннями студентів. Для вироблення тактики і
стратегії, що забезпечує оптимальну адаптацію студента до ВНЗ, важливо знати
життєві плани і інтереси першокурсника, систему домінуючих мотивів, рівень
домагань, самооцінку, здатність до свідомої регуляції поведінки. Успішне
вирішення цієї проблеми пов'язано з розвитком психологічної служби вишу.
Викладач, що читає лекцію для потоку, природно, не може враховувати
індивідуальний темп засвоєння навчального матеріалу кожним студентом,
здатність кожного до аналізу і синтезу, рівень розвитку мислення [5]. Викладачам
важче помітити зміни психічних станів студента в стресових ситуаціях,
наприклад, на заліку або іспиті, вже хоча б тому, що їм немає з чим їх порівнювати
- при слуханні лекції студент "розчинений" в загальній масі аудиторії. Не
випадково багато студентів-першокурсників, що відчували ще вчора увагу і опіку
шкільних вчителів, в умовах ВНЗ відчувають себе на перших порах
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дискомфортно. Нові умови їх діяльності - це якісно інша система відносин
відповідальної залежності, де на перший план виступає необхідність самостійної
регуляції своєї поведінки, наявність тих ступенів свободи в організації своїх
занять і побуту, які ще недавно були їм непритаманні. Розвиток студента на різних
курсах має деякі особливі риси. Перший курс вирішує завдання залучення
недавнього абітурієнта до студентських форм колективного життя. Поведінка
студентів відрізняється високим ступенем конформізму; у першокурсників
відсутній диференційований підхід до своїх ролей. Другий курс – період
найнапруженішої навчальної діяльності студентів. У життя другокурсників
інтенсивно включені всі форми навчання і виховання. Студенти одержують
загальну підготовку, формуються їх широкі культурні запити і потреби. Процес
пристосовування до даного середовища в основному завершений. Третій курс початок спеціалізації, зміцнення інтересу до наукової роботи як віддзеркалення
подальшого розвитку і поглиблення професійних інтересів студентів. Настійна
необхідність в спеціалізації часто приводить до звуження сфери різнобічних
інтересів особистості. Відтепер форми становлення особистості у ВНЗ в основних
рисах визначаються чинником спеціалізації. Четвертий курс - перше реальне
знайомство з спеціальністю в період проходження практики. Для поведінки
студентів характерний інтенсивний пошук більш раціональних шляхів і форм
спеціальної підготовки, відбувається переоцінка студентами багатьох цінностей
життя і культури. П'ятий курс - перспектива швидкого закінчення ВНЗ - формує
чіткі практичні установки на майбутній рід діяльності. Виявляються нові, що
стають все більш актуальними, цінності, пов'язані з матеріальним і сімейним
становищем, місцем роботи тощо. Студенти поступово відходять від колективних
форм життя ВНЗ [5].
Пошуки друга життя відіграють на III-ІV курсах велику роль, справляючи
вплив і на успішність, і на суспільну діяльність студентів. Інтерес до протилежної
статі займає значне місце в думках і поведінці студентів. Але було б помилкою
бачити в цьому негативне явище. Інтимні стосунки нерідко сприяють підвищенню
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бажання краще вчитися, робочому настрою, творчій активності. Дані соціологів
говорять, що, як правило, після деякого "затишшя" сімейні пари не залишаються
в стороні від суспільної роботи і не випадають з колективу. Вступ до шлюбу
більшості студентів до кінця навчання не веде до розпаду студентських
колективів, хоча число безпосередніх міжособистісних і міжгрупових контактів
серед його членів дещо зменшується. Варто відзначити, що особистість студента
розвивається і змінюється впродовж навчання. Вже у першокурсників, які
недалеко відійшли від випускників шкіл, є нові якісні риси: підвищене почуття
власної гідності: „ Я - студент, а не школяр"; багатство інтересів до різних галузей
знання; нове в особистих поглядах на представників протилежної статі; відносно
більша особиста свобода і незалежність від батьків. Студенти першого курсу
більш охоче, ніж студенти інших курсів, беруть участь в різнобічній громадській
діяльності. Вони більше піддаються впливу викладачів і громадських організацій,
їм легше доручити будь-яку справу, з них легше вимагати. На другому курсі
студенти вже адаптуються до нових вузівських обставин. Вони стають більш
практичними в розподілі часу і стипендії, відчувають більшу самостійність і,
водночас, відповідальність, більше замислюються над спеціальністю тощо [2].
Отже, психічний розвиток особистості студента - діалектичний процес
виникнення і вирішення протиріч, переходу зовнішнього у внутрішнє, саморуху,
активної роботи над собою [7].
Сучасна вітчизняна психологія має у своєму арсеналі значну кількість
праць, присвячених різним аспектам особистісного розвитку студентів у
взаємозв'язку з їхньою професіоналізацією. В контексті специфіки студентського
віку як важливої стадії розвитку особистості цю проблему розглядали Б.Ананьєв,
А. Бодальов, Д.Дворяшин, Н.Пейсахов, О.Степанова. З'ясуванню сутності, етапів
і детермінуючих чинників становлення особистості присвятили свої дослідження
К.Абульханова-Славська, В.Бодров, Є.Клімов, А.Маркова. Визначенням ролі й
місця здібностей, інтересів, мотивів та особистісних рис у формуванні професійно
важливих якостей займалися Е.Зеєр, Т.Кудрявцева, Б.Ломов. На сучасному етапі
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особливого значення набуває потреба особистісного підходу щодо формування
особистості фахівця-професіонала, розвитку його професійної самосвідомості
(І.В.Дубровіна, Л.В.Долинська, С.Д. Максименко, Н.В.Чепелєва та ін.).
Врахування у навчально-виховному процесі ВНЗ особливостей психосоціального
та особистісного розвитку студентів є важливим напрямом вдосконалення
взаємодії в системі "педагог-студенти" на основі рефлексивно-особистісного
підходу.

Знання

особливостей

особистісного

становлення

студентів

із

перспективною проекцією на професійну діяльність у майбутньому і стало
предметом нашого аналізу [7].
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РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВ НА СВІТОГЛЯД МОЛОДІ
2.1 Вивчити особливості впливу батьків на формування світогляду молоді
Перед вступом у ВНЗ головну роль у розвитку особистості дитини відіграє
сім’я.
Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її
матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних
цінностей від покоління до покоління.
З перших днів появи дитини на світ сім'я покликана готувати її до життя та
практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її
життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власного
досвіду поведінки й діяльності.
Оскільки мета виховання підростаючого покоління — формування всебічно
розвиненої особистості, сім'я, як і школа, здійснює моральне, розумове, трудове,
естетичне і фізичне виховання.
Духовно-моральне виховання передбачає формування у дітей високої
духовності та моральної чистоти. Складність цього завдання в тому, що воно
вирішується, як правило, через добре поставлене в духовно-моральному аспекті
життя сім'ї, суспільного ладу, вчинки людей, приклад батьків. Власне, духовність
виховується духовністю, мораль — моральністю, честь — честю, гідність —
гідністю.
Правильно поставлене розумове виховання в сім'ї розкриває перед дітьми
широкий простір для накопичення знань як бази для формування наукового
світогляду; оволодіння основними розумовими операціями (аналізом, синтезом,
порівнянням); вироблення інтелектуальних умінь (читати, слухати, висловлювати
свої думки усно і на письмі, рахувати, працювати з книгою, комп'ютером) готує їх
до розумової діяльності [8].
Реалізуючи ці напрями змісту виховання, особливу увагу приділяють
вихованню у дітей любові до батьків, рідних, рідної мови, культури свого народу;
поваги до людей; піклування про молодших і старших, співчуття і милосердя до
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тих, хто переживає горе; шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів, до
знання свого родоводу, історії народу.
Ефективність виховання дітей у сім'ї залежить від створення в ній належних
умов. Головна умова сімейного виховання — міцний фундамент сім'ї, що
базується на її непорушному авторитеті, подружній вірності, любові до дітей і
відданості обов'язку їх виховання, материнському покликанні жінки, піднесенні
ролі батьків у створенні та захисті домашнього вогнища, забезпеченні на їх
прикладі моральної підготовки молоді до подружнього життя.
Важливим у сімейному вихованні є те, наскільки родина живе інтересами
всього народу, інтересами держави. Діти прислухаються до розмов батьків, є
свідками їхніх вчинків, радіють їхнім успіхам чи співчувають невдачам.
Виховний вплив сім'ї зростає, якщо батьки цікавляться не лише навчанням,
а й позанавчальною діяльністю своїх дітей. За таких умов інтереси сім'ї збігаються
з інтересами суспільства, формується свідомий громадянин країни.
Дієвим чинником сімейного виховання є спільна трудова діяльність батьків
і дітей. Дітей слід залучати до сімейної праці, вони повинні мати конкретні трудові
обов'язки, адекватні їх віковим можливостям. Така співпраця дітей з батьками має
сильніший виховний вплив, ніж словесні повчання.
Успіх сімейного виховання значною мірою залежить від організації
домашнього

побуту,

традицій

сімейного

життя:

порядку

в

сімейному

господарстві, залучення дітей до розподілу бюджету сім'ї, загального режиму дня,
визначення для кожного робочого місця, зокрема для навчальних занять,
дотримання певних сімейних правил (кожна річ має своє місце, прийшов з
прогулянки — вимий руки та ін.). Домашній затишок облагороджує дітей [8].
Провідну роль у сімейному вихованні відіграє мати. Саме вона найсильніше
впливає на дітей, особливо в сфері духовно-морального виховання. Діти, які
виростають без материнського тепла і ласки, похмурі, як правило, замкнені,
злостиві, вперті.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

ІМ11.23.2805.1118. ПЗ

24

Не меншим є й вплив батька, особливо коли йдеться про виховання
хлопчиків. Проте виконати свої виховні функції батько і мати можуть лише за
умови, що вони є справжнім авторитетом для дітей.
Справжнім авторитетом користуються батьки, які сумлінно ставляться до
праці, до сімейних обов'язків, активні в громадському житті. Такі батьки уважні
до дітей, люблять їх, цікавляться їхніми шкільними та позанавчальними справами,
поважають їх людську гідність, водночас виявляючи до них належну
вимогливість.
Важко переоцінити роль дідусів і бабусь у сімейному вихованні. Однак це
не означає, що батьки повинні перекладати на них свої батьківські обов'язки.
Дитині потрібні ті й ті. Сімейне виховання повноцінне лише за розумного
поєднання виховного впливу першовихователів — батьків та багатих на життєвий
досвід помічників і порадників — дідусів і бабусь.
Саме дідусі й бабусі допомагають вирішити й таку моральну проблему, як
виховання у дітей чуйного, уважного ставлення до людей похилого віку.
Людяність виховується тільки на прикладі батьків. Якщо діти бачать зневажливе
ставлення батьків до дідуся чи бабусі, то годі сподіватися від них іншої поведінки
в майбутньому [8].
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РОЗДІЛ 3 ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Контингент студентів ФБМІ та ЧТЕІ КНТЕУ у м. Чернівці
Нами було проведено анкетування студентів 1-го курсу двох ВНЗ НТУУ
«КПІ» та ЧТЕІ КНТЕУ, які знаходиться у м.Чернівці. Опитано 8 груп у складі 43
студентів з КПІ та 8 груп у складі 46 студентів з КНТЕУ.
На основі аналізу анкет можна дослідити пріорітет впливу на виховання
молодої людини матері чи батька.
Ми провели кореляційний аналіз впливу батьків на дітей, з якого можна
дізнатися, на який фактор більше впливає мати, а на який батько.

4.2 Засоби тестування
Тестування проводилося за допомогою анкетування «Мій розвиток», яка
була розроблена на кафедрі БМК авторським колективом під керівництвом проф.
В.П. Яценка [17], [18], [19], [20]. Анкета включає наступні питання:
1. Я добре пам’ятаю свої перші дитячі спогади
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 6 років
-інше:
2. Вперше мене мама похвалила за хорошу поведінку:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
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-інше:
3. Вперше мене тато похвалив за хорошу поведінку:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
4. Вперше мама покарала мене за погану поведінку:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
5. Вперше тато покарав мене за погану поведінку:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
6. Вперше я зрозумів, що більше люблю маму:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
7. Вперше я зрозумів, що більше люблю тата:
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-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
8. Я переконався(лась), що люблю обох батьків одинаково:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
9. Вперше я почав(ла) мріяти стати ………………….:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
10.Вперше я відчув(ла) творчий потяг до …………………..:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
11.Чи вдалося мені реалізувати свою дитячу творчу мрію:
-так
-скоріше так, чим ні
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-інше:
12.У школі у мене було багато друзів
-так
-скоріше так, чим ні
-інше:
13.У школі мене більше чим інших однолітків передразнювали:
-так
-скоріше так, чим ні
-інше:
14.У школі я завжди вважався(лася) лідером:
-так
-скоріше так, чим ні
-інше:
15.Остаточне рішення про майбутню професію я прийняв(ла) у:
-5-му класі
-6-му класі
-7-му класі
-8-му класі
-інше:
16.Такому рішенню посприяла думка:
-мами
-тата
-інше
17.Сьогодні я впевнений(на) у правильному виборі професії:
-так
-скоріше так, чим ні
-інше:
18.Сьогодні більш за все всього я б хотів(ла):
_______________________________________________
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Таким чином, у запропонованій анкеті передбачені чотири основні групи
запитань, які надалі створюють інформаційно-інженерну та психо-соціальну
сферу системного аналізу:
1. Спогади молодої людини про позитивний та негативний вплив батьків
під час його розвитку.
2. Формування професійного вибору молодої людини відповідно до
стимулюючої підтримки батьків.
3. Сфера творчих інтересів молодої людини (музика, живопис, спорт та ін.).
4. Заключний аналіз молодої людини відносно реальних дій в поточному
часі.
Активна форма даної анкети наведена в додатку А.
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РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ДАНИХ
4.1 Контингент студентів ФБМІ
У розділі нами представлені дані, які стосуються кількісної характреистики
опитуваних нами студентів. Ці дані представлені в табл. 4.1.1-4.2.1.
Таблиця 4.1.1 - Кількість присутніх на анкетуванні
№

Назва групи

Кількість студентів

1.

БМ-41

4

2.

БМ-42

4

3.

БП-41

2

4.

БР-41

13

5.

БР-42

3

6.
7.

БС-41
БС-43

5
2

4.2 Контингент студентів ЧТЕІ КНТЕУ м. Чернівців
Таблиця 4.2.1 - Кількість присутніх на анкетуванні
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва групи
211 група
212 група
213 група
214 група
215 група
216 група
217 група
314 група

Кількість студентів
4
4
2
13
3
5
2
13

4.3 Порівняльний аналіз гендерних особливостей на контингенті студентів
ФБМІ
Нами було проведено анкетування з наступним аналізом в різних
досліджуваних вікових групах (до 3-ох років, до 4-ох років, до 5 років, жо 6 років,
інше), як це було вказано в розділі «Об’єкт та методи дослідження». Див. рис 4.3.1Наступний аналіз отриманих даних був проведений нами з використанням
програми Exel 2010 (див рис. 4.3.1-4.3.2).
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Позитивний вплив гендерних особливостей
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
до 3х років

до 4х років

до 5 років
тато

до 6 років

інше

мама

Рисунок 4.3.1 - Позитивний вплив гендерних особливостей
Проведене дослідження свідчить про те, що в обстеженому контингенті
студентів ФБМІ привілейовано проявляється позитивна виховна здатність батька,
яка не суттєво відрізнялась від подібного ставлення матері.
Негативний вплив гендерних особливостей
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
до 3х років

до 4х років

до 5 років
тато

до 6 років

інше

мама

Рисунок 4.3.2 - Негативний вплив гендерних особливостей
Що стосується негативного впливу гендерних особливостей, то в
обстеженому контингенті студентів він переважає з боку матері для дітей у віці до
3-ох і 5-ти років (див. рис. 4.3.2).
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4.4. Порівняльний аналіз гендерних особливостей на контингенті студентів
ЧТЕІ КНТЕУ м. Чернівців
Позитивний вплив гендерних особливостей характеризувався участю мами
у 4-ох вікових групах (з 3-ох до 6 років), тоді як позитивний вплив батька був
характерний лише в розділі «інше» (див. рис 4.4.1).

Позитивний вплив гендерних особливостей
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
до 3х років

до 4х років

до 5 років
тато

до 6 років

інше

мама

Рисунок 4.4.1 - Позитивний вплив гендерних особливостей
На відміну від цього негативний вплив гендерних особливостей
характеризувався тим, що вплив на розвиток молодої людини батька займав вже
дві позиції (з 6-ти років та позиції «інше»).
Негативний вплив гендерних особливостей
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
до 3х років

до 4х років

до 5 років
тато

до 6 років

інше

мама

Рисунок 4.4.2 – Негативний вплив гендерних особливостей
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4.5. Кореляційний аналіз гендерних особливостей на контингенті студентів
ЧТЕІ КНТЕУ м. Чернівців та НТУУ «КПІ» ФБМІ
Нами було застосовано також кореляційний аналіз гендерних особливостей
на контингенті студентів ЧТЕІ КНТЕУ м. Чернівців та НТУУ «КПІ» ФБМІ.
Як відомо, оефіцієнт кореляції – це показник, який використовують для
вимірювання щільності зв'язку між результативними і факторними ознаками у
кореляційно-регресійній моделі за лінійної залежності. За абсолютною величиною
коефіцієнту кореляції коливається в межах від -1 до +1. Чим ближчий цей
показник до 0, тим менший зв'язок, чим ближчий він до ±1 – тим зв'язок тісніший.
Знак «плюс» при коефіцієнті кореляції означає прямий зв'язок між ознаками х і у,
знак «мінус» – обернений.
Нами встановлений, факт про тісний зв’язок значень показника Пірсона між
татом чи мамою і молодою людиною у відповідях на питання: більше люблю маму
= 0,645, більше люблю тата = 0,654, посприяла думка = 0,714.
Між двома батьками і молодою людиною: дитячі спогади = 0,522,
похвалила мама і похвалив тато = 0,695 та 0,803 (пріорітет зі сторони тата),
насварила мама і насварив тато = 0,740 та 0,881(пріорітет зі сторони тата) , люблю
обидвох = 0,776, багато друзів =0,905 , я лідер = 0,780, рішення про майбутню
професію = 0,829, впевнений у правильному виборі професії = 0,804.
Результатами інших питань відповідно до значення тата чи мами або
обидвох батьків рівний меншому зв’язку, тому що показники знаходяться ближче
до 0 (див. табл.4.5.1).
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Таблиця 4.5.1-Кореляційний аналіз Пірсона за результатами анкетування.

Кореляція
Пірсона
Знч.(2-

Батьки

сторін)
N

Реалізува
ти дитячу
мрію

Більше

Більше

Люблю

люблю

люблю

обидвох

маму

тата

-0,042

0,645**

0,654**

0,080

0,740

0,881

0,009

0,008

0,776

15

15

15

15

15

Дитячі

Похвалила

Похвалив

Насварила

Насварив

спогади

мама

тато

мама

тато

0,180

-0,111

-0,071

0,094

0,522

0,695

0,803

15

15

15

Впевнений

Рішення
Багато

Мене

друзів

дразнили

Я лідер

про

Посприяла

майбутню

думка

професію

у
правильном

Батьки

у виборі
професії

0,714

**

0,394

0,034

0,497

0,079

0,061

-0,070

0,146

0,905

0,060

0,780

0,829

0,003

0,804

15

15

15

15

15

15

15

1
15

Висновок до розділу 4
Запропонована методика кількісної оцінки вивчення гендерної особливості
розвитку молоді у сім’ї може розглядатися як елемент навчально-виховної роботи
викладача-куратора студентської групи:
 проведене дослідження свідчить про те, що в обстеженому контингенті
студентів ФБМІ привілейовано проявляється позитивна виховна здатність
батька, яка не суттєво відрізнялась від подібного ставлення матері;
 проведене дослідження свідчить про те, що в обстеженому контингенті
студентів КНТЕУ привілейована позитивна виховна здатність матері, яка до
6-ти років відрізняється від подібного ставлення батька;
 встановлено, що негативний психо-емоційний вплив в обстеженому
контингенті студентів ФБМІ привілейований з боку матерів до 6-ти років;
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 встановлено, що негативний психо-емоційний вплив в обстеженому
контингенті студентів КНТЕУ привілейований з боку матері до 5-ти років, а
з 6 і вище – батька.
В результаті проведення кореляції Пірсона ми отримали результати, який
свідчить про тісний зв’язок між татом чи мамою і молодою людиною
спостерігається у відповідях на питання: більше люблю маму = 0,645, більше
люблю тата = 0,654, посприяла думка = 0,714. Між двома батьками і молодою
людиною: дитячі спогади = 0,522, похвалила мама і похвалив тато = 0,695 та 0,803
(пріорітет зі сторони тата), насварила мама і насварив тато = 0,740 та
0,881(пріорітет зі сторони тата) , люблю обидвох = 0,776, багато друзів =0,905 , я
лідер = 0,780, рішення про майбутню професію = 0,829, впевнений у правильному
виборі професії = 0,804.
Результатами інших питань відповідно до значення тата чи мами або
обидвох батьків рівний меншому зв’язку, тому що показники знаходяться ближче
до 0.
Можна зробити висновок, що батьки все ж мають великий вплив на розвиток
особистості молодої людини.
З метою ознайомлення широкого кола фахівців, вкдючаючи викладачів та
студентів ВНЗ України

з результатами проведених нами досліджень, був

розроблений відповідний веб-ресурс (сайт «Розвиток особистості»). Детальний
опис структури сайту приведений у додатку Б.
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РОЗДІЛ 5 Рекомендація щодо впровадження в навчальну та наукову роботу
ВНЗ України
Результати

дипломної

роботи

можуть

бути

рекомендовані

щодо

впровадження в навчальну та наукову роботу ВНЗ України при участі в цьому
процесі кураторів навчальних груп та заступників деканів з НВР, на базі
використання розробленого сайту «Розвиток особистості», який створений в
середовищі HTML, з використанням php, javascript (Додаток Б).
Крім цього, підготовлений рукопис монографії [21].
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РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ
У

роботі

представлена

розробка

методу

аналізу

анкетувань,

які

надсилаються на пошту адміністратору. В результаті роботи було проаналізовано
анкети за допомогою методу статистичного аналізу та програми Exel, надані
результати анкетування.
На даному етапі роботи розглядаються основні положення охорони праці та
безпеки при розробці методу прогнозування.
6.1 Загальна характеристика приміщення
Параметри приміщення наведені в таблицях 6.1.1-6.1.2
Таблиця 6.1.1 – Параметри приміщення
№

Назва параметру

Значення

1

Довжина, а

5,00 м

2

Ширина, b

3,00 м

3

Висота, h

3,00 м

4

Кількість працюючих, n

3

5

Площа, S

15,00 м2

6

Об’єм, V

45,00 м3

Таблиця 6.1.2 – Характеристика об’єктів приміщення
№

Назва об’єкту

Характеристика об’єкту

1
2
3
4
5
6
8
10
11
12

Ноутбук
Багатофункціональний пристрій
Лоток для паперу
Робочий стіл
Робочий стіл кутовий
Стілець
Кондиціонер
Шафа для документів
Шафа навісна
Світильний
з
люмінесцентними
лампами
Вікно
Двері
Радіатор

Asus, 120 Вт
Canon MP160
Листки формату А4
1200×800×725
1460×1120×725
600×600×850
Samsung AQ09TSB, 2800 Вт
300×700×1500
300×1100×900
ЛТБ-40
800×200×150
150×900×1500
150×900×2100
М-140, 6 секцій

13
14
15

Кількість
шт
3
1
1
2
1
7
1
1
1
2

Позиція
на схемі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
1
2

11
12
13
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Рисунок 6.1.3-Робоче приміщення
6.2 Оцінка потенційних небезпек і шкідливих виробничих факторів
Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в кабінеті, що
дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню (нормалізації)
умов праці (табл.6.3).
Таблиця 6.2.1 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні
-мікроклімат;
-освітлення;
-шум;
-випромінення;
-електронебезпека;
-пожежонебезпека

Хімічні

Біологічні

Психофізіологічні

- пил

- відсутні

- вплив на ЦНС
- втома

6.2.1 Мікроклімат
Таблиця 6.2.1.1 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№
1
2
3
4

Джерело зміни показників
мікроклімату
Нагрівання комп’ютерної техніки
Висока температура повітря зовні
(на вулиці)
Низька температура повітря зовні
(на вулиці)
Протяги

Наслідок
Нагрівання відео приборів, процесора комп’ютера та вихід зі строю
Стомленість та зменшеність працездатності працівника
Некомфортні умови праці для працівника(холод)
Захворювання працівників, збільшення кількості пилу.
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Таблиця 6.2.1.2 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату
№
Техн.

1

Заходи
У техн.
обладн.

Реалізація
Підставка для ноутбука Cooler Master NotePal X-Lite (R9-NBC-XLIT-GP)

У приміщені
2

Організаційні

3

ЗІЗ

У холодну пору року: Опалення (М-140). Система автоматичного закривання
дверей та вікон
У теплу пору року: Кондиціонер типу спліт-системи, марки Samsung AQ09TSB
Вологе прибирання, провітрювання приміщення
Спецодяг відповідно до пори року

В холодний та теплий періоди року оптимальна температура повітря в
приміщенні підтримується кондиціонером, характеристики якого наведені у
таблиці 6.2.1.3
Таблиця 6.2.1.3 – Характеристики кондиціонеру
Параметр
Модель
Максимальна потужність
Рівень шуму
Робочий діапазон температури
Зимній комплект

Значення
Samsung AQ09TSB
2800 Вт
25-40 Гц
-30 - +40 Со
наявний

6.2.2 Освітлення
Неправильно оснащене освітлення може стати причиною травмувань (табл.
6.2.2.1). У кабінеті присутнє природне та штучне освітлення.
Таблиця 6.2.2.1 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Недостатнє місцеве освітлення
Надмірна яскравість світла
Неправильне налаштування яскравості монітору

Наслідок
Перенапруження як наслідок порушення зору
працівника, зниження рівня працездатності

Виконано наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів освітлення
(табл. 6.2.2.2).
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Таблиця 6.2.2.2 – Заходи щодо нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту
У технологічному
Технічні
обладнанні
заходи
У приміщенні

Заходи
Застосовувати антиблікове покриття екрану ноутбука
Природнє освітлення – бокове, 1 вікно на південь (0,9 (м) × 1,5 (м)),
склопакет двокамерний. Штучне освітлення – комбіноване (2 світильника
по дві лампи ЛТБ-40, P = 40 (Вт), закріплені на висоті 3 (м))
Вологе прибирання, підтримання чистоти вікон
Окуляри для роботи за ноутбуком

Організаційні заходи
Засоби індивідуального захисту

6.2.3 Шум
Один із негативних вакторів – це шум і вібрація, які мають значний вплив на
роботу працівників (табл. 6.2.3.1).
Таблиця 6.2.3.1 – Джерела шуму
№
1
2

Джерело шуму
Система охолодження комп’ютера
Кондиціонер

Наслідок
Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість працівника, що
може призвести до помилки в роботі, як наслідокнеправильні результати

Таблиця 6.2.3.2 – Заходи і засоби захисту від шуму
Технічні
заходи

Вид захисту
У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
Засоби індивідуального
захисту

Заходи
Корпус ноутбука оснащений кулером, компресор кондиціонера винесено на
зовні, прихований механізм друку
Для захисту від зовнішнього шуму встановлена шумоізоляція
Режим праці і відпочинку, дотримування правил технічної експлуатації,
проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів
Не передбачені

6.2.4 Електромагнітне випромінювання
У приміщенні присутнє незначне електромагнітне випромінювання,
оскільки екран ноутбука вироблений на основі рідкокристалічної матриці, що
не має сильного електромагнітного випромінювання. Інфрачервоні та
ультрафіолетові випромінювання відсутні. Заходи і засоби захисту від
випромінювання наведені у табл. 6.2.4.1
Таблиця 6.2.4.1 – Джерела випромінювань
№
1
2

Джерело небезпеки
Електромагнітне випромінювання від
комп’ютера
Статична електрика внаслідок поляризації
металевих частин комп'ютера

Наслідок
Болі у голові, сповільнення пульсу, порушення
діяльності серцево-судинної системи
Порушення ЦНС, нагрівання шкірного покрову,
мимовільне скорочення м’язів
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Таблиця 6.2.4.2 – Заходи для уникнення небезпек спричинених випромінюванням
№

Заходи

1

Організаційні

2

Технічні

3

ЗІЗ

Реалізація
Проведення переривів з деяким інтервалом часу

Техн.обл.

Встановлення ЖК-екранів

Приміщ.

Захист вікон сітками, металізованими шторами
Спеціальні захисні окуляри від елетромагнітного випромінювання

6.2.5 Хімічні фактори
Основні джерела хімічних факторів відповідно до ГОСТ 7.50-2002[9] та
ГОСТ 12.1.007[10] наведені у таблиці 6.2.5.1
Таблиця 6.2.5.1 – Джерела небезпеки
№
1

Джерело небезпеки
Відсутність вологого прибирання

2

Забруднений кондиціонер

Наслідок
Шкідливий вплив на дихальну систему.

Види та засоби захисту від небезпечних та шкідливих хімічних факторів
наведені у таблиці 6.2.5.2
Таблиця 6.2.5.2 – Небезпечні та шкідливі хімічні фактори
Вид захисту
У
Технічні
технологічному
заходи
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби
Вільна циркуляція повітря
Підтримується в зразковому порядку та чистоті, що виключало б
можливість накопичення пилу
Щоденно - вологе прибирання підлоги та сухе прибирання полиць і шаф;
у плановому порядку, не рідше одного разу на місяць - санітарні дні –
вологе прибирання шаф, плінтусів, підвіконь та знепилювання коробок із
документами
Не передбачені

6.2.6 Електронебезпека
Таблиця 6.2.6.1 – Джерела небезпеки
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Пошкоджені кабелі чи несправні
вузли
Деталі комп’ютерної техніки, що
знаходяться під напругою
Відсутність ізоляції

Наслідок
Ураження
працівника
струмом,
як
наслідокпошкодження шкірного покриву: опіки, механічні
ушкодження; отримання інших електротравм, що можуть
стати летальними для працівника
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Відповідно до ОНТП24-86[12] та ПУЕ-87[13] приміщення відноситься до
класу

приміщень

без

підвищеної

небезпечності

ураження

персоналу

електричним струмом. Використовується мережа однофазного струму 220В.
Таблиця 6.2.6.2 – Заходи і засоби захисту від ураження електричним
струмом
Вид захисту
норма
Технічні
заходи
аварійний
Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи подолання небезпеки
Прихована та ізольована проводка. Світильники встановлені на висоті 3м.
Електричні блоки безпеки.
Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри. В коридорі
знаходиться автоматичний вимикач S203-С 6kA (ABB) на 21A з
захисними характеристиками С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95)[11].
Всі працівники ознайомлені з правилами техніки безпеки, своєчасне
навчання і перевірка знань працівників з питань електробезпеки
Не передбачені

6.2.7 Пожежна безпека
У приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір, дерево,
пластмаса, тканина (оббивка крісел).
Таблиця 6.2.7.1 – Джерела небезпеки
№
1

Джерело небезпеки

Небезпечний фактор

Несправності
електропроводки, розеток

Коротке замикання або
пробій ізоляції

Щільність проводки

Oплавлення ізоляції

Загорання будівлі внаслідок
зовнішніх впливів

Виникнення пожежі чи
вибуху

4

Недотримання заходів
пожежної безпеки

Загорання матеріалів,
устаткування

5

Матеріали і речовини,
схильні до займання

Загоряння матеріалів

2
3

Наслідок
Виникнення пожежі, яка спричинить
травматизм працівників; завдасть
негативного впливу ЦНС, серцевосудинній, дихальній системам, можливі
летальні випадки. Також знищення
цінного устаткування, матеріалів

Вимоги СНіП 2.01.02-85[14] та СНіП 2.09.02-85[15] щодо вогнетривкості
будівлі, часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів
дотримуються в повній мірі. Також виконано вимоги з пожежної безпеки
відповідно до НАПБ А.0.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні»[16].
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Таблиця 6.2.7.2 – Заходи з пожежної безпеки
Вид захисту

Заходи подолання небезпеки

технічні

Суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними
документами, при реконструкції приміщень, технічному переоснащенні
виробництва, експлуатації електромереж, опалення, освітлення та ін.

організаційні
ЗІЗ

Організація пожежної охорони, навчань, інструктажів та ін.
Противогази, респіратори та маски, захисний одяг.

Висновки до розділу 6
У даному розділі дипломної роботи розглянуто робоче приміщення, а також
норми та заходи з охорони праці й техніки безпеки.
Розглянуте

приміщення

має

належні параметри площі та об’єму.

Підтримка мікроклімату відповідає нормам завдяки кондиціонеру. Освітлення та
рівень шуму відповідають нормам.
Завдяки добре організованому розташуванні приладів та їх захисту від
перенавантаження в приміщенні дотримані норми пожежної та електробезпеки.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Актуальність задачі дисципліни психологічної кібернетики як складової
професійної підготовки фахівців є вивчення впливу батьків на процес творчого
становлення молоді та визначення її профісійного шляху.
Зважаючи на актуальність проблеми в дипломному проекті, здійснений
системний аналіз в результатів анкетування студентів, які навчаються на
факультеті ФБМІ НТУУ «КРІ» на 1-х курсах усіх кафедр. Всього обстежено 5
кафедр.
Проведені дослідження вище зазначеного процесу серед студентів двох ВНЗ
продемонстрували значну варіабельність впливу батьків на розвиток молодої
людини, що вступила до вказаних ВНЗ.
В результаті аналізу вивчення позитивних та негативних гендерних
особливостей методами варіаційної статистики та кореляційного аналізу,
зроблено висновок про необхідність активної участі в процесі творчої мотивації
молоді та вивчення впливу батьків на процес творчого становлення молоді та
визначення її профісійного шляху кураторів навчальних груп та заступників
деканів з НВР.
Суттєвою інформаційно-інженерною складовою проведених досліджень
стало створення сайту веб-ресурсу (сайт «Розвиток особистості»), який дасть
можливість ВНЗ України розвивати напрямки, про які йдеться в даній роботі.
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Додаток А
Анкета «Мій розвиток»
1. Я добре пам’ятаю свої перші дитячі спогади
-це було у віці:
-до 3-х років
-до 4-х років
-до 6 років
-інше:
2. Вперше мене мама похвалила за хорошу поведінку:
-це було у віці:
-до 3-х років
-до 4-х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
3. Вперше мене тато похвалив за хорошу поведінку:
-це було у віці:
-до 3-х років
-до 4-х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
4. Вперше мама покарала мене за погану поведінку:
-це було у віці:
-до 3-х років
-до 4-х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
5. Вперше тато покарав мене за погану поведінку:
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-це було у віці:
-до 3-х років
-до 4-х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
6. Вперше я зрозумів, що більше люблю маму:
-це було у віці:
-до 3х років
-до 4х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
7. Вперше я зрозумів, що більше люблю тата:
-це було у віці:
-до 3-х років
-до 4-х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
8. Я переконався(лась), що люблю обох батьків однаково:
-це було у віці:
-до 3-х років
-до 4-х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
9. Вперше я почав(ла) мріяти стати ………………….:
-це було у віці:
-до 3-х років
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-до 4-х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
10.Вперше я відчув(ла) творчий потяг до …………………..:
-це було у віці:
-до 3-х років
-до 4-х років
-до 5 років
-до 6 років
-інше:
11.Чи вдалося мені реалізувати свою дитячу творчу мрію:
-так
-скоріше так, як ні
-інше:
12.У школі у мене було багато друзів
-так
-швидше так, як ні
-інше:
13.У школі мене дразнили більше чим однолітків:
-так
-швидше так, як ні
-інше:
14.У школі я завжди вважався(лася) лідером:
-так
-швидше так, чим ні
-інше:
15.Остаточне рішення про майбутню професію я прийняв(ла) у:
-5-му класі
-6-му класі
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-7-му класі
-8-му класі
-інше:
16.Такому рішенню посприяла думка:
-мами
-тата
-інше
17.Сьогодні я впевнений(на) у правильному виборі професії:
-так
-швидше так, чим ні
-інше:
18.Сьогодні найбільше всього я б хотів(ла):
_______________________________________________
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Додаток Б
В даному додатку описано структуру створеного нами сайту «Розвиток
особистості».
Сайт створений в середовищі HTML з використанням php та javascript, на
якому студенти та учні можуть проходити тести, які знаходяться у розділі
«Навчання», реєструватися на онлайн консультацію до фахівця з психологічної
кібернетики або психолога та ознайомлення з науковими та популярними
статтями психолога – розділи «Психологія» та «Статті».

Рисонок Б.1-Головна сторінка
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Рисунок Б.2 – Про нас

Рисунок Б.3 – Навчання
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Продовження рисунка Б.3 – Навчання

Рисунок Б.4 – Психолог
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Рисунок Б.5 – Статті

Рисунок Б.6 – Контакти
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