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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Т. II. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ. ВИП. 12 

и уровни прояиления треножности. Представленьї результати исследовани^^И 
гивационного состояния, реактивной и ситуативной гревожности у студеІИ 
Опредслен високий уровемь гревожности у студентов-вьіпускников. 
Ключевьіе слова: гревожность, напряженность, волнение, «мошіональная НАП 
женность, личиостная тревожность, ситуативная тревожность, мотиващкмИ 
состояние. .яШ 

Постановка проблеми. Життєдіяльність сучасної людини залеЗІИ 
від вплину на неї факторів зовнішнього та внутрішнього середои^Н 
котрі і! певних поєднаннях створюють надзвичайно несприя^^Н 
комплекс чинників, що негативно впливають на її психічне здороіИ| 
та викликають переживання психічного стану тривожності. Цей стц)? 
провокують кризи і нестабільність у політичнії'! іа економічній сфІ£ 
рі, військові дії та тероризм, проблеми в особистому житті та проЯЦ 
сійній діяльності. Але окрім глобальних детермінант виникнення ТлЯ 
вожності є такі причини, що стосуються кожної людини — ЩВ^^І 
пане з самим собою, внутрішній конфлікт та відсутність МОЖЛИВІЙ 
чи бажання вирішити складну життєву ситуацію. 1<4Ш 

Процес навчання у вищій школі досить часто супроводжується ростанням 
нервово-емоційної напруги з подальшою ескалаціє* воги та страхів і об'єктивно 
містить багато причин, що ви* тривогу у студентів. 

Педагогічна взаємодія, яка заснована на обміні думками, ін, цією, і не 
враховує обмін емоціями і переживаннями, може під ВЇ.ТИ страхи, особливо у 
студентів з несформованим?и здібност. емоційного самоконтролю. Адже страх 
зазвичай виникає перед ністю, невдале виконання якої передбачає покарання і 
втрату; жу, що цілком відповідає багатьом ситуаціям навчальної діяльь особливо 
ситуаціям іспитів та інших форм контролю знань. 

Емоційна напруженість сприяє виникненню стійких нетщ емоцій, які можуть 
бути перенесені іноді на весь навчальний що знижує рівень мотивації навчальної 
діяльності аж до її Ві ня. Значна інтенсифікація емоційної і розумової діяльності 
може£ звести до того, що людина не встигатиме адекватно і швидко ре ти на всю 
значущу інформацію. Накопичується все більше невІ; гованих і нереалізованих 
емоцій, що зумовлює підвищення наг ності регуляторних механізмів центральної 
нервової системи і гсГ татичних констант організму. 

Тривожність обумовлює поведінку студента. Рівень тривог виражає внутрішнє 
ставлення студента до певного типу ситуації часткову інформацію про характер 
взаємовідносин між ровеснї та дорослими. 

Огляд наукових джерел. 
Психологи надають значення дослідженню тривожності, ос* високий рівень її 

прояву є деструктивною рисою особистості 
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сприятливо впливає на життєдіяльність людини, знижує рівень розумової 
працездатності, викликає невпевненість у своїх силах, є умо-іою формування 
негативного статусу особистості і конфліктних відносин, створює передумови для 
агресивної поведінки (М.Левітов, Г.Габдрєєва, Е.Голубєва, О.Кокун, А.Прихожан, 
І.Пацявічус, Ю.Ханін, Ч.Спілбергер, Д.Тейлор та ін.). Часте і тривале переживання 
тривоги як стану, формує особистісну властивість - тривожність (МЛевітов, 
Г.Габдрєєва, А.Захаров, А.Прихожан, О.Прохоров). Осіб, Що мають високу 
тривожність, відносять до «групи ризику» за невро-іами та психосоматичними 
захворюваннями (Н.Жутіков, А.Захаров, А.КІКОЛОВ, М.Корольчук, В.Лебединський, 
В.Співаковська та ін.). Стан тривожності детермінує не тільки сенсорні, але і більш 
складці _ інтелектуальні процеси. 
Аналіз літератури вказує, що проблема тривожності найглибше до-^СЛІджена в 

контексті спортивної і навчальної діяльності, дослідженім тривожності в 
студентські роки також знаходить відображення в ►ботах психологів (Б.Ананьєв, 
О.Бодальов, С.Гапонова, ГЛожкін, .Мороз, Н.Пейсахов та ін.). 

Зміна звичних умов життя та навчання, високі вимоги до само-ЇСТІйної роботи 
студентів у вищій школі, а також зміна соціальних відносин в юнацькому віці 
викликають значні труднощі та актуалізують Стан тривожності. 

Як зазначають дослідники, багато студентів скаржиться на під- -ІИїдену 
стомлюваність, дратівливість, нервове перенапруження, яке Може провокувати 
виникнення неврозів й інших психовегетативних захворювань (В.Буйлов, М. 
Гамезо, К. Роджерс та ін.). У разі неуспішного навчання можуть з'являтися страх і 
невпевненість в собі, які також детермінують нові афектні переживання. 

Як показує огляд науково-психологічної літератури, при достатній ;Мірі 
дослідження проблеми тривожності в юнацькому віці, не всі проблеми висвітлені 
глибоко. Недостатньо вивчені та представлені пи-$»ння, пов'язані з формуванням 
тривожності у взаємодії соціально-рсихологічних умов і особистісних особливостей 
студента в процесі реалізації ним значущих видів діяльності. Для студентів - це 
навчальна діяльність та професійне становлення. 

Мета дослідження: виявлення рівня особистісної та ситуативної .^Тривожності 
студентів аграрних навчальних закладів вищої школи. 

Об'єктом дослідження стали студенти Вінницького національного ІГрарного 
університету факультетів: менеджменту та права, агрономічного та механізації 
сільського господарства. В роботі досліджено Психічний стан тривожності в умовах 
пізнавальної та навчальної діяльності. 

У нашому емпіричному дослідженні брали участь 394 студенти. Вони були 
розподілені на три групи за етапами навчання: початковий втап навчання — 90 
студентів першого курсу; основний етап навчан- 

1<П 
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ня - 219 студентів з другого (59 осіб), третього (90 осіб) та четвертого курсів (70 
осіб); завершальний етап — 85 студентів п'ятого курсу (40 осіб) та магістрантів (45 
осіб). Похибка результатів дослідження становить 1,97 %, що дає змогу вважати 
результати репрезентативними. 

На формувальному етапі (у психокорекційній програмі) взяли участь 74 
студенти. На етапі контрольного тестування з метою ви» значення ефективності 
формувального етапу дослідження контрольну групу склали студенти цього ж 
університету у кількості 38 осіб. 

Ми досліджували прояв негативного астенічного стану тривожності у 
студентів. Надмірна збудливість і хвилювання можуть спричиняти такі негативні 
явища, як емоційна неврівноваженість, підозріливість, не володіння собою. 

У процесі експериментальних психофізіологічних досліджень у лю* дей, що 
перебувають у стані тривожності, фіксуються у різних сполу ченнях та ступенях 
прояву такі вегетативні реакції, як тремор пальців, почервоніння або збліднення 
обличчя, відсутність апетиту, пітливість долонь та чола, втрата голосу та ваги, 
головний біль, утома. 1 боку сенсорних процесів спостерігаємо гальмування, а з 
боку моторики — підвищення напруження скелетних м'язів, моторний неспокій [1, 
с.ПЗ]. 

Щодо психічних процесів, то потрібно відзначити як загальну ген» денцію для 
усіх негативних емоційних станів погіршення в їхньому функціонуванні, що 
здійснює негативний вплив на навчальний процес. Так, якщо у стані хвилювання 
та сорому спостерігаємо незна чне гальмування процесів пам'яті та мислення 
(овобливо логічного), незначні розлади уваги та логіки мовлення, то в стані 
тривоги на фоні цих змін помітні майже постійні думки про об'єктивну абф 
суб'єктивну загрозу, а в стані страху - значна обмеженість сприймай ня, мислення, 
пам'яті через звуження уваги на об'єкті страху. 

Стосовно показників діяльності студентів, тобто їхньої працездат пості у цих 
станах, то потрібно відзначити її можливе поліпшеній внаслідок легкого 
хвилювання або тривоги. Виражені (глибокі) стани хвилювання, тривоги, а також 
такі стани, як страх, гнів, дистрес, фру страція призводять до дезорганізації 
поведінки та діяльності людини 

Є. ільїн [2] ототожнює стани хвилювання, боязні, тривоги. Зазіш чає, що цеґ. 
стан виникає у людини перед всякою відповідальною ДІ яльністю, у позитивному 
вирішенні якої вона невпевнена. 

Тривогу трактуємо як емоційний стан гострої безпідставної тур ботливості, 
пов'язаної у свідомості людини з прогнозуванням невдй чі, небезпеки або ж в 
очікуванні чогось важливого, значного для ЛШі; дини в умовах невизначеності. На 
відміну від страху, який є біолої іч ною реакцією на конкретну загрозу, тривогу 
часто вважають переживанням невизначеної, дифузної або безпредметної загрози 
людини ик соціальної істоти, коли перед небезпекою опиняються її цінності, уяи 

лення про себе, статус у суспільстві. У зв'язку з цим студенти з піднн 
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щеною тривожністю опиняються в ситуації «зачарованого психологічного кола», 
коли тривожність погіршує можливості студента і результативність його 
діяльності. 

Не дивлячись на те, що тривога - емоція, яку переживають дуже часто, її важко 
концептуалізувати, а біосоціальна система, в якій вона виникає, дуже складна. 
Тривога має декілька особливостей - вона за-пжди переживається як неприємна 
емоція, хоча деякі люди навмисне шукають такі переживання; завжди негативно 
забарвлена і спрямована в майбутнє [1, с.ПЗ]. 

Співвідношення тривоги та поведінки дуже складні. Вони виражаються 
залежністю в формі ці-подібної кривої. Діяльність може погіршуватись як 
внаслідок дуже сильної, так і в результаті дуже слабкої тривоги. Тривога може або 
допомагати, виступаючи каталізатором або заважати діяльності, виступаючи в 
ролі інгібітора[1, с.ПЗ]. 

Ч. Спілбергер[3]розглядає тривогу як стан, що характеризується суб'єктивними 
відчуттями напруги, хвилювання (з фізіологічного боку) — активацією автономної 
нервової системи. Стан тривоги може змінюватись за інтенсивністю в часі як 
функція, що дорівнює стресу, в якому знаходиться індивід. 

Термін «тривожність» використовується для визначення відносно стійких 
індивідуальних особливостей в здатності індивіда відчувати цей стан. У цьому 
випадку тривожність означає рису особистості. Особистісна тривожність не 
проявляється безпосередньо в поведінці, але її рівень можна визначити, виходячи 
з того, як часто і як інтенсивно у індивіда виникають стани тривоги. Особистісна 
тривожність характеризує стійку здатність сприймати велике коло ситуацій як за-
грозливі, реагувати на такі ситуації станом тривоги. Реактивна три-ножність 
характеризується напругою, неспокоєм, нервозністю. Цей стан і виникає як 
емоційна реакція на стресову ситуацію й може бути різним за інтенсивністю і 
динамічним у часі. Дуже висока реактивна тривожність викликає порушення уваги 
(інколи порушення тонкої координації). Висока особистісна тривожність прямо 
корелює з наявністю невротичного конфлікту, емоційними і невротичними 
зривами і і психосоматичними захворюваннями [7]. 

У студентів два місяці на рік триває зимова та літня заліково-Ґ Кзаменаційна 
сесії. В цей період інтенсивність навчальної інте-нектуальної праці підвищується. 
У багатьох студентів в цей період ('являються негативні емоції, надмірне 
хвилювання та страх. На психологічному рівні тривожність у студентів 
виражається в напруженні, стурбованості, нервозності і переживається як 
невизначеність, безпорадність, безсилля, незахищеність, самотність, загроза 
невдачі, неможливість прийняти рішення. 

Таким чином, розвиток загальної теорії тривоги передбачає, в першу чергу, 
усвідомлення взаємозв'язків між трьома різними розуміннями тривоги: тривога як 
стан, що швидко проходить; тривога як склад- 
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ний процес, що включає компоненти стресу і загрози; а також три ги (тривожність) 
як особистісна властивість. 

Виходячи з теоретичних положень тривожності, дослідження три воги повинно 
розпочинатися з точного визначення особливостей реакцій, що характеризують 
стан тривоги. Суб'єктивні (феноменології-ні) відчуття напруги і небезпеки являють 
собою основні риси тривоги як емоційного стану. Критерії активності автономної 
нервової сиСтЯ ми теж являють собою суттєві показники фізіологічних зрушень, 
що проявляються в стані тривоги[6]. 

Для вирішення завдань констатаційного етапу дослідження нами 
було визначено комплекс психодіагностичних методик: «Діагностик» 
рівня тривожності» (Ч.Спілбергера - Ю.Ханіна) |8, с. 121], «Діагнос| 
тика мотиваційних станів» В. Сопова (модифікована А. ПрохоровимІ 
[8, с.158]. Щ 

Бланк шкали самооцінки Ч. Спілбергера вміщує 40 питані»* суджень, 20 з яких 
призначені для оцінки рівня ситуативної три! вожності і 20— для оцінки рівня 
особистісної тривожності. Оцін ка тривожності проводиться за підсумковими 
показниками ріши ці відповідних визначених питань, до яких додається число 35. 
Підсумковий показник, менший за 30 балів, свідчить про наявнії п, низького рівня 
тривожності, 30—45 — середнього, вище 45 балів високого [8]. 

 
 

Мотиваційний стан   * 

I  I  I  I 
2 курс 3 курс 4 курс 5 
курс магістри 

Рис. 1. Результати дослідження за мотиваційним 
станом студентів експериментальної групи. 

1 
Як видно з рисі, найвищий рівень мають показники мотивацій ного стану 

студентів 1 та 5 курсів навчання. Тобто, у студентів 2. і | 4 курсів цей стан потребує 
корекції. 

Результати за методикою «Вивчення рівня тривожності» прсдстіїи лені в табл.1, 
2. 

Як видно з табл.1, приблизно для половини студентів (44,5%) характерним є 
середній рівень особистісної тривожності. Він свідчить про те, що це категорія 

відносно спокійних, достатньо активних та комунікабельних осіб. Хоча 
трапляються випадки, коли з'являється Квилювання, не мотивоване обставинами. 

Більше ніж у половини студентів (51,5%) зафіксовано високий рі-Кнь 
тривожності. Цих студентів відрізняє замкнутість і низька комунікабельність. Як 
правило, вони неініціативні, що пов'язано з очікуванням невдачі і низькою 
самооцінкою. Високотривожні студенти схильні сприймати загрозу своїй 
самооцінці і життєдіяльності в широкому діапазоні ситуацій та реагувати вельми 
напружено, вираженим станом тривожності. Не привертають до себе уваги 
оточуючих, намагаються чітко виконувати вимоги, не порушують дисципліну, 
скромні. 

Тривожні студенти, як правило, не користуються високим визнанням та 
авторитетом в групі, але і не ізольовані, вони частіше не популярні через власну 
невпевненість. В групі рідко бувають лідером. 

Лише у 4% студентів - низькийрівень тривожності. Ця категорії і іудентів 
комунікабельні та ініціативні, але їм притаманна слаб-КІ емоційна вираженість в 
різних життєвих ситуаціях, стриманість почуті їв. 

іазначимо, що у досліджуваній вибірці рівень особистісної три-Южності у 
студентів різного року навчання відрізняється. Так, у сту- 
I н и в  IV курсу він виявився найвищим (67%). Достатньо яскраво цей 
.....  і .ник виражений і в магістрантів (59%). Тоді як жоден із студентів 
IV курсу та магістрантів не виявив низького рівня тривожності (0%). Це, на нашу 
думку, засвідчує високий рівень особистісної тривожнос- 
I I  \ і іудентів-випускників.   . 
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 Рік навчання Рівень 
іривож- 
иості 

Бали І 
курс 
п=90 

II 
курс 
п=59 

III 
курс п 
=90 

IV 
курс 
п=70 

V 
курс 
п=40 

Магістри 
п=45 

Середній 
показник 

Низький 
рівень 

> 30 6,0 4,0 12,0 0 2,0 0 4 

1 еред- 
ІІІЙ 
рівень 

31-45 54,0 48,0 42,0 33,0 44,0 41,0 44,5 

Нисокий 
рівень 

< 46 40,0 44,0 46,0 67,0 54,0 59,0 51,5 
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Таблиця І .  
Рівень особистісної тривожності (ОТ) студентів у % (п -337) 

2



 

Рис. 2. Показники рівня особистісної тривожності У 
студентів експериментальної групи 
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Утабл. 2 наведено результати за показниками реактивної три* ності у 
студентів експериментальної групи. 

 
Таблиця 

Рівень реактивної тривожності (РТ) студентів у % (п =337) 

Рік навчання 
Рівень тривожності 

Магістранти 
Низький 

Середній 

Високий | < 46    | 30,0    14,0    26,0 

, Також показники особистісної та реактивної тривожності у 
нГрТс *2 С^^Ментальної ТУ1™ Для більшої наочності предст 

Т.М. Клибамівська ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ... 
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Рис. 3. Показники рівня реактивної тривожності у 

студентів експериментальної групи 
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Як видно з таблиці 3., після проведення психокорекційноїпрогра-ми відбулися 
значні зміни: змінився і мотиваційний стан у бік збільшення (р< 0,001), тобто у 
студентів значно підвищилася мотивація до навчання. Також значно знизився 
рівень особистісної тривожності (р< 0,001). 

Висновки. Високий рівень тривожності може завадити пройти успішно період 
навчання у вищій школі. Тривожним студентами властива занижена самооцінка і 
самоповага, вони не вірять в себе та свої 

198 1 по 

Серед-
ній і 
казни Г 

Бали 
І 
курс 

II 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

курс 

> ЗО 19,0 16,0 32,0 21,0 26,0 34,0 24,5 31-45 51,0 70,0 42,0 63,0 67,0 61,0 59,0 
16,0 7,0     5,0 16,5 

У досліджуваній вибірці студентів рівень особистісної тривожності вірогідно 
вищий за рівень реактивної тривожності. Отримані нами дані узгоджуються з 
результатами досліджень, проведених О.Кокуном. Крім того, він встановив 
незначні статеві відмінності у рівні тривожності студентів: рівень особистісної 
тривожності у осіб жіночої статі виявився вірогідно вищим, ніж у чоловічої, а в 
рівні реактивної тривожності вірогідних розбіжностей не виявлено [4, с.І57]. 

Після проведення формувального етапу дослідження, який складався з 
психокорекційної програми регуляції психічних станів студентів, було проведено 
аналіз щодо її ефективності. 

Для визначення ефективності психокорекційної програми, що складалася з 
індивідуальної консультативної роботи, тренінгової програми, після перерви було 
проведено контрольне тестування серед студентів, які брали в ній участь. 

Порівняння отриманих під час контрольного тестування даних здійснювали за 
допомогою порівняльного аналізу (Т\уо-Ке1аІеа' Тезі), рівень статистичної 
значущості визначали за допомогою непараме-тричного статистичного Т-Критерію 
Уілкоксона. 

Експериментальна група Контрольна група № 
з/п 

Показники за методиками 
констат. "контр. констат. контр. 

1 2 3 4 5 6 
1. Мотиваційний стан 15,45 20,56** 16,03 16,21 
2. Тривожність: 

особистісна тривожність 
реактивна тривожність 

51,67 16,33 45,23** 15,23 50,84 16,87 51,22 16,74 

Таблиця 3. 
Порівняльні дані аналізу показників за результатами 

констатувального та контрольного етапів дослідження («до» та 
«після» впровадження психокорекційної програми) 

У табл. 3.примітки: ** - рівень статистичної значущості (р< 0,001); * рінень 
статистичної значущості (р< 0,05). 



10 201 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Т. 11. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ. ВИП. 12 --------- 
сили і почуваються самотніми, інтравертованими. А це сприяє н" вноцінному 
розвитку особистості студента і знаходить відображен його навчальній 
діяльності та статуси ому положенні в групі. Рез тати досліджень проблеми 
тривожності дають матеріал для подань"^ го вивчення емоційних станів 
студентів, а розроблену нами псих" рекційну програму можна вважати 
ефективним засобом регуляції хічних станів студентів під час напруженої 
інтелектуальної ДІЯЛЬЇ 
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УДК 159.923.2 
Д.О. Коськіна 

 
ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В 

ПОДРУЖНІХ СТОСУНКАХ З РІЗНИМ ТИПОМ СТАТЕВО-
РОЛЬОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Д.О. Коськіна. Особливості самосіавлення осіб, які перебувають в подружніх стосунках з різним 
типом статево-рольової взаємодії. У статті наводяться результати емпіричного дослідження 
особливостей самоставлення осіб, які перебува-• ють в авторитарних або егалітарних 
стосунках в парі. Проводиться теоретичний аналіз дослідження самоставлення в 
психологічній літературі та обґрунтовується доцільність вивчення особливостей 
самоставлення у осіб з різним типом статево-рольової взаємодії в парі. 
Автор аналізує ті аспекти самоставлення, які найбільшою мірою характерні для 
індивідів, що будують свою подружню взаємодію на егалітарних засадах. Аналогічним 
чином розглядаються й індивідуальні особливості самоставлення осіб, чиї подружні 
стосунки мають авторитарний характер. У статті зроблена спроба узагальнення та 
інтерпретації отриманих результатів, а також наведені пропозиції щодо подальших 
досліджень відмінностей між представниками різних типів статево-рольової взаємодії у 
ставленні до себе, у саморозумінні, самооцінці та інших аспектах власного Я. 
Ключові слова: авторитарні стосунки, егалітарні стосунки, самоставлення, статево-
рольова взаємодія. 
Д.А. Коськина. Особенности самоотиошения индивидов, состояших в брачньїх отношениях с 
разньїм типом полоролевого взаимодействия. В статі* представлень! результати 
змпирического иселедования особенностей самоотиошения индивидов, находящихся в 
авторитарних йди згалитарннх отношениях в паре. Про-водитея теоретический анализ 
иселедования самоотиошения в литературе и обосновьіваетея целесообразность 
изучения особенностей самоотиошения у лиц с разньїм типом полоролевого 
взаимодействия. 
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