
Кокун О.М. 

 

ГЕНДЕРНИЙ ТА ФАХОВИЙ  АСПЕКТИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ  

ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Одним з найважливіших завдань підготовки студентів у ВНЗ можна вва-

жати набуття ними необхідного рівня психофізіологічної готовності до майбут-

ньої професійної діяльності. Нині, важливість цього завдання значно побільшу-

ється таким чинниками порушення професійної адаптованості молодих фахів-

ців як постійне підвищення стресогенності різних видів професійної діяльності, 

постійне зростання і зміна професійних вимог [5], [6], а також постійним погі-

ршенням рівня фізичного розвитку студентів, стану їхнього здоров’я, рівня роз-

витку когнітивних функцій [3], [8]. Закономірним наслідком цього є збільшення 

різноманітних проявів порушення професійної адаптованості молодих фахівців 

– підвищена тривожність, дратівливість, стомлення, безсоння, "синдром емо-

ційного вигорання" тощо. В подальшому це може призводити до виникнення у 

них різних соматичних і нервово-психічних хвороб – так званих хвороб стресу. 

Стосовно студентів, які опановують різні педагогічні спеціальності, то ак-

туальність формування у них психофізіологічної готовності до майбутньої 

професійної діяльності, окрім того, зумовлена ще й величезним суспільним 

значенням педагогічної діяльності [2], [5], а також властивими їй складністю, 

стресогенністю та значними психофізіологічними витратами [2], [9].  

Психофізіологічна готовність до педагогічної діяльності нами розуміється 

як цілісна система психофізіологічних якостей (підсистем) особистості, взаємо-

співдія яких забезпечує підтримання оптимальної працездатності вчителя, дося-

гнення ним належно рівня адаптаційних можливостей і як наслідок – здійснен-

ня високоефективної педагогічної діяльності [6].  

При цьому, основними компонентами психофізіологічної готовності до 

педагогічної діяльності є такі: 1) фізична готовність – оптимальний рівень фун-

кціонування фізіологічних підсистем організму, який забезпечує підтримання 
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високої працездатності під час здійснення педагогічного процесу; 2) готовність 

провідних для здійснення педагогічної діяльності когнітивних функцій (мис-

лення, пам’яті, уваги  та ін.); 3) адаптаційна готовність – спроможність швидко 

та ефективно адаптуватись до зміни різноманітних умов та вимог професійної 

діяльності (наприклад, здатність педагога до ефективної саморегуляції та опти-

мізації свого стану, стосунків з колегами, учнями та їх батьками); 4) інформа-

ційна готовність – наявність образів виконання педагогічних дій, діяльності, 

сформованого до неї ставлення, а також знань, вмінь, практичних навичок щодо 

можливих засобів та заходів раціональної організації праці, навчання, відпочи-

нку (наприклад, здатність педагога до ефективної саморегуляції своєї діяльнос-

ті тощо) [6]. 

Також при розгляді психофізіологічної готовності до педагогічної діяльно-

сті обов’язково, на нашу думку, слід враховувати мотиваційний компонент, 

зважаючи на надзвичайно важливе значення мотивації для ефективності будь-

якого виду діяльності і, зокрема, навчальної та педагогічної [5], [4], [9], [10], та 

того, що цей компонент є опосередковуючим для розвитку всіх інших компо-

нентів психофізіологічної готовності.    

У даній статті ми викладемо та проаналізуємо результати наших дослі-

джень щодо статевих особливостей психофізіологічної готовності студентів до 

педагогічної діяльності та особливостей такої готовності у залежності від 

спеціалізації, за якою студенти проходять навчання. У цих дослідженнях взяли 

участь 748 студентів чотирьох ВНЗ (Київський педагогічний університет ім. 

М.П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універ-

ситет ім. Г. Сковороди, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка).  

При проведенні досліджень використовувались: анкетування (26 питань), 

методика діагностики рівня соціальної фрустрованості Вассермана-Бойко, ме-

тодика самооцінки рівня тривожності Спілбергера-Ханіна, шкала самоефектив-

ності Р. Шварцера та М. Єрусалема  

Порівняння за t-критерієм Стьюдента середніх значень показників, отри-
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маних досліджуваними студентами чоловічої та жіночої статі, показало наяв-

ність за вказаними показниками достатньо істотних статевих відмінностей 

(таблиці 1 – 4).  

Таблиця 1. 

Статеві відмінності (фізичне виховання) 

№ ПОКАЗНИК Стать n М σ p ≤  

Жін. 26 2,88 1,51 1  Підготовка до занять (у год. на 

день) Чол. 133 2,26 1,13 

0,05 

Жін. 26 3,54 1,07 2 Самооцінка стану здоров’я  

 Чол. 133 3,98 0,57 

0,05 

Жін. 26 4,00 0,63 3 Стосунки з викладачами 

 Чол. 133 3,73 0,52 

0,05 

Жін. 26 2,88 1,34 4 Намір працювати викладачем  

Чол. 133 3,36 0,99 

0,05 

Жін. 26 4,27 0,49 5 Навчальна успішність 

 Чол. 133 4,02 0,58 

0,05 

Жін. 26 1,15 0,46 6 Частота паління 

 Чол. 133 1,58 0,96 

0,05 

Жін. 26 31,75 3,97 7 Навчальна самоефективність 

Чол. 133 30,12 3,77 

0,05 

 

Таблиця 2. 

Статеві відмінності (українська філологія)  

№ ПОКАЗНИК Стать n М σ p ≤  

Жін. 146 2,56 0,85 1 Самооцінка власного навчаль-

ного навантаження Чол. 34 2,15 0,70 

0,05 

Жін. 146 2,74 0,98 2  Самооцінка власного загального 

навантаження Чол. 34 2,35 0,81 

0,05 

Жін. 146 3,41 0,77 3 Самооцінка стану здоров’я  

 Чол. 34 3,67 0,60 

0,05 

Жін. 146 2,90 1,58 4  Кількість ознак втоми, що вини-

кають під час навчання Чол. 34 2,29 0,97 

0,05 

Жін. 146 3,93 0,66 5 Стосунки з однокурсниками 

 Чол. 34 3,68 0,64 

0,05 

Жін. 146 3,79 0,93 6 Самооцінка власних знань про ос-

обливості і умови роботи вчителя Чол. 34 3,41 1,07 

0,05 

Жін. 146 3,10 0,80 7 Намір працювати вчителем (ви-

кладачем) Чол. 34 2,79 0,81 

0,05 

Жін. 146 3,41 2,09 8 Обсяг занять фізичною культу-

рою та спортом на тиждень (год.) Чол. 34 6,59 6,77 

0,001 

Жін. 146 1,31 0,72 9 Частота паління 

 Чол. 34 1,74 1,14 

0,01 



 4

Жін. 146 1,78 0,57 10 Частота вживання алкогольних 

напоїв  Чол. 34 2,15 1,10 

0,01 

Жін. 146 2,36 0,49 11  Рівень соціальної фрустровано-

сті  Чол. 34 2,17 0,48 

0,05 

Жін. 146 44,88 10,51 12  Рівень особистісної тривожності 

Чол. 34 41,27 10,10 

0,05 

 

Таблиця 3. 

Статеві відмінності (природничо-географічний факультет) 

№ ПОКАЗНИК Стать n М σ p ≤  

Жін. 188 3,32 1,63 1 Підготовка до занять (у год. на 

день) Чол. 63 2,35 1,29 

0,001 

Жін. 188 2,41 0,82 2 Самооцінка власного навчаль-

ного навантаження Чол. 63 2,14 0,76 

0,05 

Жін. 188 1,61 0,63 3  Динаміка працездатності впро-

довж навчального дня Чол. 63 1,85 0,57 

0,01 

Жін. 188 1,81 0,67 4 Динаміка працездатності впро-

довж навчального тижня Чол. 63 2,02 0,67 

0,05 

Жін. 188 3,42 0,65 5  Самооцінка стану здоров’я  

Чол. 63 3,73 0,85 

0,01 

Жін. 188 4,09 0,56 6 Стосунки з однокурсниками 

Чол. 63 3,89 0,63 

0,05 

Жін. 188 3,97 0,50 7 Стосунки з викладачами 

Чол. 63 3,74 0,54 

0,01 

Жін. 188 3,90 4,00 8 Обсяг занять фізичною культу-

рою та спортом на тиждень (год.) Чол. 63 7,86 5,99 

0,001 

Жін. 188 46,76 8,40 9 Рівень особистісної тривожності  

Чол. 63 42,42 8,00 

0,01 

 

Таблиця 4. 

Статеві відмінності (всі досліджувані) 
№ ПОКАЗНИК Стать n М σ p ≤  

Жін. 478 3,55 1,59 1 Підготовка до занять (у год. на 

день) Чол. 218 2,48 1,42 

0,001 

Жін. 478 2,51 0,86 2 Самооцінка власного навчаль-

ного навантаження Чол. 218 2,06 0,59 

0,001 

Жін. 478 2,70 0,98 3  Самооцінка власного загального 

навантаження Чол. 218 2,35 0,74 

0,001 

Жін. 478 1,71 0,70 4  Динаміка працездатності впро-

довж навчального дня Чол. 218 1,92 0,65 

0,001 

Жін. 478 1,79 0,69 5 Динаміка працездатності впро-

довж навчального тижня Чол. 218 2,04 0,68 

0,001 

Жін. 478 3,43 0,70 6 Самооцінка стану здоров’я  

 Чол. 218 3,83 0,72 

0,001 
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Жін. 478 2,70 1,46 7  Кількість ознак втоми, що вини-

кають під час навчання Чол. 218 1,93 1,12 

0,001 

Жін. 478 3,90 0,53 8 Стосунки з викладачами 

 Чол. 218 3,71 0,60 

0,001 

Жін. 478 3,23 0,91 9 Зацікавленість у навчанні 

Чол. 218 3,00 0,83 

0,001 

Жін. 478 3,83 0,86 10 Самооцінка власних знань про 

особливості і умови роботи вчи-

теля 
Чол. 218 3,58 0,91 

0,001 

Жін. 478 3,96 3,67 11 Обсяг занять фізичною культу-

рою та спортом на тиждень (год.) Чол. 218 8,37 6,12 

0,001 

Жін. 478 4,32 0,60 12 Навчальна успішність 

Чол. 218 4,11 0,58 

0,001 

Жін. 478 1,28 0,66 13 Частота паління 

 Чол. 218 1,55 0,97 

0,001 

Жін. 478 1,81 0,56 14 Частота вживання алкогольних 

напоїв  Чол. 218 1,95 0,73 

0,01 

Жін. 478 2,30 0,49 15  Рівень соціальної фрустровано-

сті  Чол. 218 2,18 0,50 

0,05 

Жін. 478 45,38 9,65 16  Рівень особистісної тривожності 

Чол. 218 41,55 8,69 

0,001 

 

Подані у вищенаведених таблицях дані надають можливість визначити на-

явність певних статевих особливостей психофізіологічної готовності студентів 

до педагогічної діяльності, які виявляються та формуються під час професійної 

підготовки у педагогічному ВНЗ.  

Так, жінки достовірно більше за чоловіків витрачають часу на підготовку 

до занять. Закономірним наслідком цього можна вважати вищу у них самооцін-

ку власного навчального і загального навантаження та, частково, більшу кіль-

кість ознак втоми, що виникають під час навчання. Також взаємопов’язаними 

між собою та з попередніми показниками є достовірно кращі у жінок-студенток 

стосунки з викладачами, вища зацікавленість у навчанні, самооцінка власних 

знань про особливості і умови роботи вчителя та навчальна успішність. 

Щодо встановлених у жінок вищих рівнів соціальної фрустрованості та 

особистісної тривожності, то вони теж взаємопов’язані і є природним наслід-

ком природжених статевих відмінностей. Зокрема, подібні результати отриму-
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вались різними науковцями, а також і нами в попередніх дослідженнях [4].  

Природною також можна вважати виявлену у чоловіків-студентів достові-

рно кращу, ніж у жінок динаміку працездатності впродовж навчального дня і 

тижня, самооцінку стану здоров’я та вищий обсяг занять фізичною культурою 

та спортом. Крім того, що повністю узгоджується з літературними даними [1], 

[7] та результатами наших попередніх досліджень [4], досліджувані чоловіки-

студенти більше за жінок палять та вживають алкогольні напої. 

Єдина відмінність від загальних статевих тенденцій виявилася у тому, що 

намір працювати викладачем на спеціалізації фізичне виховання виявився до-

стовірно вищим у чоловіків, а на українській філології – у жінок. І це можна 

вважати закономірним, оскільки викладання фізичної культури вважається бі-

льше чоловічою спеціалізацією, а філології – жіночою. 

Отже, статеві особливості психофізіологічної готовності студентів до пе-

дагогічної діяльності, виявляються у тому, що у жінок вищій мотиваційний та 

інформаційний компоненти такої готовності, а у чоловіків – фізичний. Деякі 

аспекти адаптаційного компоненту мають кращий прояв у жінок, а деякі – у чо-

ловіків. 

Зважаючи на те, що за використаними в нашому дослідженні показниками 

були встановлені достатньо істотні статеві та регіональні відмінності, виявлен-

ня особливостей психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяль-

ності у залежності від їх спеціалізації проводилось шляхом порівняння за t-

критерієм Стьюдента середніх значень показників, отриманих досліджуваними 

студентами різних спеціалізацій окремо для чоловіків і жінок. При цьому вра-

ховувались показники тільки студентів м. Києва.  

Між студентами-філологами відповідних курсів (українська та іноземна 

філологія) не було виявлено статистично значущих відмінностей за жодним із 

використаних показників (p > 0,05). Тому у подальшому аналізі студенти-

філологи враховувались як одна спеціалізація. 

У таблиці 5 наведені достовірні відмінності між студентами філологічного 

та природничо-географічного факультету. 
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Таблиця 5. 

Відмінності між студентами філологічного (українська та іноземна  

філологія) та природничо-географічного факультету (жінки) 

№ ПОКАЗНИК Факуль. Курс* n М σ p ≤  

Філол. 100 4,01 0,60 1 Стосунки з однокурсниками 

Пр.-геогр. 

І 

45 4,25 0,58 

0,05 

Філол. 100 3,74 0,53 2 Стосунки з викладачами 

Пр.-геогр. 

І 

45 3,96 0,52 

0,05 

Філол. 43 3,36 1,88 3 Підготовка до занять (у год. на 

день) Пр.-геогр. 

V 

51 2,51 1,49 

0,05 

Філол. 43 5,93 3,49 4 Позанавчальне навантаження (у 

год. на день) Пр.-геогр. 

V 

51 5,14 2,33 

0,05 

Філол. 43 2,90 1,14 5 Самооцінка власного навчального 

навантаження Пр.-геогр. 

V 

51 2,30 0,91 

0,05 

Філол. 43 3,53 1,24 6  Самооцінка власного загального 

навантаження Пр.-геогр. 

V 

51 2,82 1,10 

0,05 

Філол. 43 3,36 0,96 7 Зацікавленість у навчанні 

Пр.-геогр. 

V 

51 2,62 0,95 

0,05 

Філол. 43 4,30 0,61 8 Самооцінка власних педагогічних 

знань та вмінь Пр.-геогр. 

V 

51 3,92 0,77 

0,05 

*Примітка: на ІІІ курсі достовірних відмінностей встановлено не було. 

 

Виходячи із даних вищенаведеної таблиці, студентки-першокурсниці при-

родничо-географічного факультету мають достовірно кращі за студенток-

філологів стосунки з однокурсниками та викладачами. Та найбільш наочними, 

щодо особливостей психофізіологічної готовності до педагогічної діяльності 

залежно від спеціалізації, є відмінності встановлені на V курсі. Так, студентки-

філологи мають достовірно вище позанавчальне навантаження, самооцінку вла-

сного навчального та загального навантаження, зацікавленість у навчанні та 

самооцінку власних педагогічних знань та вмінь.  

У таблицях 6 та 7 наведені достовірні відмінності між студентами-

першокурсниками філологічного факультету та факультетів фізичного вихо-

вання та кібернетики.  
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Таблиця 6. 

Відмінності між студентами філологічного факультету (українська та іно-

земна філологія) та факультету фізичного виховання (жінки, І курс) 
№ ПОКАЗНИК Факуль. n М σ p ≤  

Філол. 100 3,98 1,30 1 Підготовка до занять (у год. на 

день) Фіз. вих. 12 2,14 0,90 

0,05 

Філол. 100 2,59 0,83 2 Самооцінка власного навчального 

навантаження Фіз. вих. 12 1,92 0,51 

0,05 

Філол. 100 1,78 0,71 3  Динаміка працездатності впро-

довж навчального дня Фіз. вих. 12 2,33 0,49 

0,05 

Філол. 100 1,76 0,74 4 Динаміка працездатності впро-

довж навчального тижня Фіз. вих. 12 2,17 0,39 

0,05 

Філол. 100 2,91 1,46 5 Кількість ознак втоми, що вини-

кають під час навчання Фіз. вих. 12 2,00 1,41 

0,05 

Філол. 100 3,29 0,77 6 Зацікавленість у навчанні 

Фіз. вих. 12 2,83 1,11 

0,05 

Філол. 100 3,12 1,29 7 Намір працювати вчителем (ви-

кладачем) Фіз. вих. 12 2,17 1,34 

0,05 

Філол. 100 1,85 0,66 8 Кількість занять фізичною культу-

рою та спортом на тиждень  Фіз. вих. 12 3,08 1,08 

0,05 

Філол. 100 3,69 2,81 9 Обсяг занять фізичною культурою 

та спортом на тиждень (год.) Фіз. вих. 12 9,25 7,19 

0,05 

 

Таблиця 7. 

Відмінності між студентами філологічного (українська та іноземна філоло-

гія) та факультетами кібернетики і фізичного виховання (чол., І курс) 
№ ПОКАЗНИК Факуль. n М σ p ≤  

Філол. 25 3,48 1,95 1 Підготовка до занять (у год. на 

день) Кіберн. 32 2,53 1,17 

0,05 

Філол. 25 3,08 0,97 2 Намір працювати вчителем (ви-

кладачем) Кіберн. 32 1,75 0,88 

0,001 

Філол. 25 7,13 7,14 3 Обсяг занять фізичною культурою 

та спортом на тиждень (год.) Кіберн. 32 4,30 3,39 

0,05 

Філол. 25 3,48 1,95 4 Підготовка до занять (у год. на 

день) Фіз. вих. 12 1,18 0,72 

0,001 

Філол. 25 2,20 0,58 5 Самооцінка власного навчального 

навантаження Фіз. вих. 12 1,73 0,47 

0,05 

Філол. 25 3,84 0,62 6 Стосунки з викладачами 

 Фіз. вих. 12 3,27 0,47 

0,01 

Філол. 25 3,48 0,92 7 Зацікавленість у навчанні 

 Фіз. вих. 12 2,67 0,78 

0,01 

Філол. 25 2,44 1,08 8 Кількість занять фізичною культу-

рою та спортом на тиждень  Фіз. вих. 12 3,45 0,69 

0,01 
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Філол. 25 7,13 7,14 9 Обсяг занять фізичною культурою 

та спортом на тиждень (год.) Фіз. вих. 12 12,82 8,82 

0,05 

Філол. 25 1,46 0,93 10 Частота паління 

 Фіз. вих. 12 1,00 0,00 

0,05 

Філол. 25 2,00 0,37 11 Рівень соціальної фрустрованості  

 Фіз. вих. 12 2,46 0,68 

0,05 

Філол. 25 38,17 9,18 12 Рівень реактивної тривожності  

Фіз. вих. 12 44,70 7,75 

0,05 

 

Отже, студенти-першокурсники філологічного факультету (як жінки, так і 

чоловіки) на достовірному рівні більше за студентів факультетів фізичного ви-

ховання та кібернетики витрачають часу на підготовку до навчальних занять (і 

як наслідок вище оцінюють своє навчальне навантаження), мають більший на-

мір працювати вчителем, а також вищі, ніж у студентів  факультету фізичного 

виховання зацікавленість у навчанні та меншу кількість та обсяг занять фізич-

ною культурою та спортом, що є повністю природним. Крім того, студенти-

філологи (жінки) відрізняються гіршою динамікою працездатності впродовж 

навчального дня та тижня в порівнянні із студентами факультету фізичного ви-

ховання, та більшою кількістю ознак втоми, що виникають під час навчання; а 

чоловіки – кращими стосунками з викладачами, меншими рівнями соціальної 

фрустрованості та реактивної тривожності, більшою схильністю до паління. 

У таблиці 8 наведені достовірні відмінності між студентами-

першокурсниками факультетів фізичного виховання і кібернетики. Із наведених 

даних видно, що студенти-кібернетики витрачають достовірно більше часу у 

порівнянні із студентами факультету фізичного виховання на підготовку до за-

нять, вище оцінюють своє навчальне навантаження, відмічають більшу кіль-

кість ознак втоми, що виникають під час навчання, мають кращі стосунки з ви-

кладачами та зацікавленість у навчанні, нижчий рівень соціальної фрустрова-

ності. У той же час, студенти факультету фізичного виховання мають більший 

намір працювати вчителем (викладачем), більшу кількість та обсяг занять фізи-

чною культурою та спортом, менше палять. 
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Таблиця 8. 

Відмінності між студентами факультетів фізичного виховання і  
кібернетики (чол., І курс) 

№ ПОКАЗНИК Факуль. n М σ p ≤  

Фіз. вих. 12 1,18 0,72 1 Підготовка до занять (у год. на 

день) Кіберн. 32 2,53 1,17 

0,001 

Фіз. вих. 12 1,73 0,47 2 Самооцінка власного навчального 

навантаження Кіберн. 32 2,19 0,78 

0,05 

Фіз. вих. 12 1,50 0,80 3 Кількість ознак втоми, що вини-

кають під час навчання Кіберн. 32 2,22 1,34 

0,05 

Фіз. вих. 12 3,27 0,47 4 Стосунки з викладачами 

 Кіберн. 32 3,69 0,54 

0,05 

Фіз. вих. 12 2,67 0,78 5 Зацікавленість у навчанні 

 Кіберн. 32 3,38 0,87 

0,01 

Фіз. вих. 12 2,82 1,25 6 Намір працювати вчителем (ви-

кладачем) Кіберн. 32 1,75 0,88 

0,01 

Фіз. вих. 12 3,45 0,69 7 Кількість занять фізичною культу-

рою та спортом на тиждень  Кіберн. 32 1,94 0,98 

0,001 

Фіз. вих. 12 12,82 8,82 8 Обсяг занять фізичною культурою 

та спортом на тиждень (год.) Кіберн. 32 4,30 3,39 

0,001 

Фіз. вих. 12 1,00 0,00 9 Частота паління 

 Кіберн. 32 1,91 1,20 

0,01 

Фіз. вих. 12 2,46 0,68 10 Рівень соціальної фрустрованості  

 Кіберн. 32 2,08 0,39 

0,05 

 

Таким чином, аналіз результатів проведених досліджень надав можливість 

зробити такі висновки: 

• статеві особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної 

діяльності, виявляються у тому, що у жінок вищій мотиваційний та інфор-

маційний компоненти такої готовності, а у чоловіків – фізичний. Деякі ас-

пекти адаптаційного компоненту мають кращий прояв у жінок, а деякі – у 

чоловіків. 

• особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяль-

ності у залежності від їх спеціалізації полягають у тому, що у студентів-

філологів, порівняно із студентами факультетів фізичного виховання та кі-

бернетики, вищі мотиваційний та інформаційний компоненти готовності. У 

студентів факультету фізичного виховання вищий фізичний компонент, по-

рівняно із двома іншими спеціалізаціями, вищий  мотиваційний компонент, 
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порівняно із студентами-кібернетиками, у яких, у свою чергу, вже є кращим 

інформаційний компонент. 

• визначені особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогі-

чної діяльності можуть бути використанні (враховані) при цілеспрямовано-

му формуванні такої готовності у студентів впродовж навчання у педагогіч-

ному ВНЗ. 
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В статье излагаются результаты исследований относительно половых и 

профессиональных особенностей психофизиологической готовности студентов 

к педагогической деятельности. В частности, по таким компонентам готовности 

как информационная, мотивационная, адаптационная и физическая. Эти осо-

бенности могут быть использованы при целенаправленном формировании та-

кой готовности у студентов во время обучения в вузе. 

Ключевые слова: психофизиологическая готовность к деятельности, ком-

поненты готовности, педагогическая  деятельность. 

 

The article is devoted to the results of researches concerning sexual and profes-

sional features of the students’ psychophysiological readiness to a pedagogical activ-

ity. In particular, on such components as information, motivation, adaptation and 

physical readiness. These features can be used at purposeful formation of such readi-

ness at the students during training in high school. 

Key words: psychophysiological readiness to an activity, components of readiness, 

pedagogical activity. 

 

 


