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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация:, 102 с., 11 рис., 10 табл., 35 ист., 8 прил. 

Ключевые слова: БАЗОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗРЕЛОЙ 

ЛИЧНОСТИ, ВОЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, МОТИВАЦИЯ, 

САМООБЛАДАНИЕ, НАСТОЙЧИВОСТЬ, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, САМОУВЕРЕННОСТЬ, САМОРУКОВОДСТВО, 

САМОЦЕННОСТЬ, САМОПРИНЯТИЕ, ВНУТРЕННЯЯ КОНФЛИКТНОСТЬ, 

САМООБВИНЕНИЕ.  

 Объект исследования – женщины, получившие водительское удостоверение, 

имеющие водительский стаж до 1 года.  

Предмет исследования – взаимосвязь психологических особенностей и сложности в 

управлении транспортным средством. 
Цель работы – изучить психологические особенности начинающих женщин-

водителей, испытывающих сложности в управлении транспортным средством. 

Методы исследования: метод тестов; методы математической статистики 

(описательный, сравнительный и корреляционный анализы); статистический анализ с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.  

Результаты исследования: проведен анализ психологической литературы по 

проблеме исследования, а также эмпирическое изучение, в результате которого, были 

выявлены психологические характеристики начинающих водителей, их отношение к себе. 

Большая часть испытуемых по всем категориям самоотношения имеет средний уровень, что 

говорит об их адекватной самооценке и самовосприятии.  Было также выявлено, что 

большинство водителей с малым стажем работы очень боятся неудач и стараются их 

избегать. На данном этапе они ставят основной целью не совершенствование навыков, а 

непопадание в тяжелую ситуацию на дороге. Волевой самоконтроль и настойчивость 

испытуемых средние, а уровень самообладания – низкий. Это можно объяснить тем, что 

водители со стажем до года волнуются за рулем и попадают в состояние дискомфорта и 

стресса, поэтому не могут контролировать свои эмоции. Эти обстоятельства и 

психологические особенности обуславливают сложность в управлении транспортным 

средством. 
 Областью применения является сфера подготовки водителей, а так же 

профилактики дорожно-транспортных происшествий. 
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РЭФЕРАТ 

Магістарская дысертацыя:, 102 с., 11 мал., 10 табл., 35 крыніца, 8 дад. 

Ключавыя словы: БАЗАВЫЯ ПРАДСТАЎЛЕННЯ АБ ПСІХАЛАГІЧНЫМ 

СПЕЛАЙ АСОБЫ, ВАЛЯВЫМ АСАБЛІВАСЦІ АСОБЫ, МАТЫВАЦЫЯ, 

САМАВАЛОДАННЕ, НАСТОЙЛІВАСЦЬ, РАШУЧЫХ, ДЫСЦЫПЛІНАВАНАСЦЬ, 

САМАЎПЭЎНЕНАГА, САМОРУКОВОДСТВО, САМАКАШТОЎНАСЦЬ, 

САМОПРИНЯТИЕ, УНУТРАНАЯ КАНФЛІКТНУЮ, САМААБВІНАВАЧАННЯЎ 

Аб’ект даследавання – жанчыны, якія атрымалі пасведчанне кіроўцы, якія маюць 

вадзіцельскі стаж да 1 года.  

Прадмет даследавання – ўзаемасувязь псіхалагічных асаблівасцяў і складанасці ў 

кіраванні транспартным сродкам. 

Мэта работы – вывучыць псіхалагічныя асаблівасці пачаткоўцаў жанчын-кіроўцаў, 

якія выпрабоўваюць складанасці ў кіраванні транспартным сродкам. 

Метады даследавання: метад тэстаў; метады матэматычнай статыстыкі (апісальны, 

параўнальны і карэляцыйны аналізы); статыстычны аналіз з выкарыстаннем пакета 

прыкладных праграм Statistica 6.0.  

Вынікі даследавання: праведзены аналіз псіхалагічнай літаратуры па праблеме 

даследавання, а таксама эмпірычнае вывучэнне, у выніку якога, былі выяўлены 

псіхалагічныя характарыстыкі пачаткоўцаў вадзіцеляў, іх стаўленне да сябе. Большая частка 

падыспытных па ўсіх катэгорыях самоотношения мае сярэдні ўзровень, што кажа аб іх 

адэкватнай самаацэнцы і самаўспрыманне. Было таксама выяўлена, што большасць 

вадзіцеляў з малым стажам працы вельмі баяцца няўдач і імкнуцца іх пазбягаць. На 

дадзеным этапе яны ставяць асноўнай мэтай не дапаўненне навыкаў, а нетрапляння ў 

цяжкую сітуацыю на дарозе. Валявой самакантроль і настойлівасць падыспытных сярэднія, а 

ўзровень смеласці, - нізкі. Гэта можна растлумачыць тым, што кіроўцы са стажам да года 

хвалююцца за рулѐм і трапляюць у стан дыскамфорту і стрэсу, таму не могуць кантраляваць 

свае эмоцыі. Гэтыя абставіны і псіхалагічныя асаблівасці абумоўліваюць складанасць ў 

кіраванні транспартным сродкам. 

Вобласцю прымянення яўляецца сфера падрыхтоўкі кіроўцаў, а гэтак жа 

прафілактыкі дарожна-транспартных здарэнняў. 
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ABSTRACT 

Master's thesis: 102 p., 11 Figs., 10 Tabs., 35 sources, 8 apps. 

Keywords: BASE PICTURE Of PSYCHOLOGICALLY MATURE PERSONALITY, 

VOLITIONAL FEATURES of PERSONALITY, MOTIVATION, SELF-POSSESSION, 

PERSISTENCE, DECISION, DISCIPLINE, SELF-CONFIDENCE, SELFGUIDANCE, 

SELFVALUE, SELFACCEPTANCE, INTERNAL CONFLICT, SELF-ACCUSATION 

Object of study - women, gettings a driving certification, having driving experience to 1 

year.. 

Subject of study – intercommunication of psychological features and complication is in a 

management a transport vehicle. 

Objective – to study the psychological features of beginnings women-drivers, testing 

complications in a management a transport vehicle. 

Methods: tests; methods of mathematical statistics (descriptive, comparative and 

correlative analyses); statistical analysis using the software package Statistica 6.0. 

Results: the analysis of psychological literature is conducted on issue of research, and also 

empiric study as a result of which, psychological descriptions of beginnings drivers were exposed, 

their relation to itself. Greater part examinee on all categories of selfrelation has a middle level, that 

talks about their adequate self-appraisal and selfperception. It was also exposed, that most drivers 

with small experience of work very are afraid of failures and try to avoid them. On this stage they 

put a primary purpose not perfection of skills, but unhit in a heavy situation on the road. Volitional 

self-control and persistence of examinee is middle, and level of self-possession – low. It can be 

explained that drivers with experience to year worry after a helm and get in the state of discomfort 

and stress, therefore can not control the emotions. These circumstances and psychological features 

obuslavlivayut complication in a management a transport vehicle. 

Field of application there is a sphere of preparation of drivers, and similarly prophylaxis 

of road traffic accidents. 


