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На сьогодні все більше уваги приділяється особистісному підходові до студента
з метою якомога повнішої реалізації потенціалу кожного, особливо актуальним
постає завдання врахування у навчальновиховній роботі впливу тривожності на
пізнавальну діяльність студентів у ВНЗ.
Це є доволі важливим не лише для наукового дослідження, для педагогів, але й для
кожної окремої особистості. Розуміння
негативного впливу тривожності під час
пізнавальної діяльності, вміння корекції
тривожності, її подолання важливо при
підготовці студентів до екзаменів, олімпіад, конкурсів, змагань тощо є надзвичайно актуальним [5].
Пізнавальна діяльність студентів проявляється, насамперед, через емоційну
сферу. Життя студентів у ВНЗ значно залежить від стану її емоційної сфери. Проявом підвищеного емоційного стану є
тривожність.
У психолого-педагогічній літературі наведені різні тлумачення поняття «тривожність», а саме: індивідуальна властивість особи, риса характеру, що проявля18

ється схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги у ситуаціях, які
загрожують, на думку цієї особи, неприємностями, невдачами тощо [9]; стан занепокоєння, який забезпечує мобілізацію
ресурсів організму й психіки для адаптації та подолання можливої небезпечної
ситуації [10]; як складний психологічний
феномен, що включає когнітивний, емоційний та операційний компоненти при
домінуванні емоційного [6].
За допомогою аналізу наукових джерел
з проблеми дослідження [1; 4; 11; 12] було
встановлено, що тривожність проявляється через різноманітний емоційний
стан людей, які знаходяться в однакових
умовах, і пояснюється особливостями
психічної діяльності кожного індивіда,
його темпераментом та змістом тієї інформації, яка надходить до головного
мозку. Певні емоційні стани зазвичай є
типовими для окремої людини і є відображенням особистісних особливостей.
Виникнення та закріплення тривожності
як усталеної властивості особистості
пов’язані з незадоволенням провідних
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потреб людини, які набувають гіпертрофованого характеру. Проте під впливом
певних факторів характер емоції людини
може варіювати у значному діапазоні і
кожній особистості притаманні всі відтінки емоційних станів.
Характер емоцій, а також їхній прояв,
залежать від багатьох обставин. Зазвичай
негативні емоції сигналізують про несприятливі впливи на організм або про
порушення фізіологічних процесів у ньому, тоді як позитивні емоції вказують на
задоволення потреб і на те, що організм
знаходиться в сприятливих умовах, які
задовольняють його гомеостатичні реакції [11].
Дослідження вчених (М. Ф. Фролов,
П. В. Симонов та ін.) з закономірностей
змін ефективності пізнавальної діяльності людини при збільшенні психоемоційного напруження, виявили, що помірне психоемоційне напруження підвищує ефективність діяльності, зменшує кількість
помилок. П. В. Симонов пояснює це тим,
що «виникнення емоційного напруження
супроводжується переходом до інших,
ніж у спокійному стані, форм поведінки,
механізмів оцінки зовнішніх сигналів і
реагування на них за принципом домінанти О. О. Ухтомського» [7, 16]. Тобто для
емоційно збудженого мозку властивий перехід до генералізованого домінантного
реагування. Проте в міру подальшого
зростання психоемоційного напруження
знову змінюється характер діяльності, зокрема погіршується увага, ще більше посилюється тривожність.
Ученими Б. І. Кочубей, Є. В. Новіковою
та А. М. Прихожан експериментально
встановлено, що тривожність чинить деструктивний вплив на результати пізнавальної діяльності людини [2; 6]. В. В. Суворова у своїй праці обґрунтувала залежність ефективності пізнавальної діяльності людини від рівня тривожності, оскільки
тривожні особи підлягають стресогенним
факторам [8]. У стресових ситуаціях важливого значення набуває емоційна стійкість, яка забезпечує успішне досягнення

мети, сталість психічних та рухових функцій, правильне співвідношення позитивних дій індивіда у спокійному та емоційних станах.
Для виявлення індивідуальних характеристик пізнавальної діяльності студентів
під час навчання у ВНЗ за допомогою спеціальних методик було залучено 152 студенти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Для виявлення індивідуальних характеристик пізнавальної діяльності студентів нами було використано такі методики [3; 5]:
Методика 1. Дослідження просторових
об’єктів методом хронометрії розумових
дій (за методикою Шепарда). Методика
використовується для визначення розумових здібностей людини, а також особливостей її репродуктивного мислення
на основі сприймання нею просторових
ознак об’єктів.
Методика 2. Оцінка працездатності людини при виконанні роботи, яка потребує
уваги методом «коректурної проби з літерами». Методика використовується для
виявлення стійкості уваги студентів при
виконанні одноманітної роботи, концентрації їх довільної уваги, на противагу
відволіканням, а також здатності до переключення уваги. Одержані результати
дали нам змогу оцінити індивідуальні характеристики пізнавальної діяльності
студентів під час навчання.
Методика 3. Визначення рівня ситуативної тривожності за шкалою Спілберга.
Отриманий в дослідженні результат дав
змогу встановити рівень тривожності досліджуваного в даний момент.
Методика 4. Визначення рівня особистісної тривожності за шкалою Спілберга.
Отриманий в дослідженні результат дав
змогу встановити рівень тривожності як
особливість характеру досліджуваного.
Аналіз результатів дослідження проводився шляхом встановлення двох залежностей: 1) між оцінкою просторових
об’єктів (сприйманням) і показниками ситуативної та особистісної тривожності до19
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сліджуваних; 2) між оцінкою просторових
об’єктів (сприймання) і стійкістю уваги
досліджуваних.
У ході експериментального дослідження було виявлено, що із 152-ох досліджуваних високий рівень сприймання просторових об’єктів мають 37 осіб (24, 2%),
середній – 100 осіб (66%), низький –
15 осіб (9,8%).
Внаслідок чого відбуваються такі розбіжності? Сприймання просторових
об’єктів в даному експерименті включає
в себе використання досліджуваним зорової та рухової зон кори півкуль головного мозку, які постають тут критерієм
інтелектуального розвитку студента.
Аналітико-синтетична діяльність мислення виражається в швидкості та точності оцінки просторових співвідношень
об’єктів, тобто в швидшому забезпеченні
людини більш точною інформацією про
навколишній світ.
Фізіологічною основою такого явища
може виступати гіпотеза нейронних ансамблів Дональда Хебба. Вагоме значення
тут відіграє рівень розвитку зазначених
вище аналізаторів, що виражається в кількості нейронних зв’язків в певній ділянці
кори (зоровій чи слуховій). Це і забезпечує більш точне сприймання людиною
окремих ознак об’єктів середовища (кут
повороту) [3].
Таким чином, більший розвиток відповідних аналізаторів забезпечує точніше
відображення дійсності, нижчий же характеризується обмеженістю отриманої
інформації.
Також варто зазначити про значення
функціонального стану сенсорних систем
людини, що є важливою умовою отримання знань про навколишнє середовище.
Людина, що має проблеми із зоровою сенсорною системою, отримуватиме спотворену або ж недостатню інформацію про
навколишню дійсність [3].
У ході експериментального дослідження нами виявлено такі особливості прояву
ситуативної та особистісної тривожності
(далі – «СТ» та «ОТ» відповідно):
20

З досліджуваних, які мають високий рівень оцінки просторових об’єктів, 2 особи (5,5%) з високим показником СТ і
10 (27,2%) з високим показником ОТ;
10 осіб (28,5%) з високим показником СТ і
16 (42,8%) з високим показником ОТ;
25 (66%) осіб з низьким показником СТ та
11 (30%) з низьким показником ОТ;
Середній рівень оцінки просторових
об’єктів мають 5 осіб (5%) з високим показником СТ і 36 (36%) з високим показником ОТ; 30 осіб (30%) з високим показником СТ і 52 (52%) з високим показником
ОТ; 65 осіб (65%) з низьким показником
СТ та 12 (12%) з низьким показником ОТ;
З досліджуваних, які мають високий рівень оцінки просторових об’єктів, 4 особи (26,4%) з високим показником СТ і
4 (26,4%) з високим показником ОТ; 3 особи (19,8%) з високим показником СТ і
7 (47,2%) з високим показником ОТ; 8 осіб
(53,8%) з низьким показником СТ та
4 (26,4%) з низьким показником ОТ.
Домінування низького показника СТ у
досліджуваних свідчить про те, що вони
почували себе комфортно та змогли адаптувати рівень ОТ до ситуації.
Ю. В. Щербатих наголошував, що тривожність є більше соціальним явищем,
ніж біологічним, в той час як страх – навпаки [10]. Таким чином, люди з підвищеним рівнем тривожності більш чуттєві до
дії на них соціальних вимог, тому мають
вищу адаптацію до цих умов за рахунок
того, що з більшою відповідальністю ставляться до поставленого завдання. Однак
така відповідальність може інколи заважати людині виконати певні дії; це відображається в вегетативних проявах тривожності, які можуть знижувати продуктивність суб’єкта та стримувати його дії.
Щодо особливостей стійкості уваги досліджуваних та її продуктивності при виконанні завдань, які потребують стійкості
та концентрації: перш за все, у досліджуваних домінує показних нестійкої уваги,
що полягає у доволі високому прояві відволікання як результату мимовільної уваги. Але, зазначено, що тут немає повного
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домінування, більше того, проявляється
особливість в представників з високим
рівнем оцінки просторових об’єктів –
11 осіб (30,2%) мають високий показник
стійкості уваги, також відсоток досліджуваних з високим відволіканням у них найменший.
Відчуття тривоги, виражене в показниках рівня тривожності, неминуче супроводжує навчальну діяльність студентів.
Окрім того, активна пізнавальна діяльність студентів не може не супроводжуватися тривогою. Експериментальне дослідження виявило пряму залежність між
рівнями тривожності і результатами пізнавальної діяльності: чим вищий рівень
тривожності (ситуативна тривожність,
особова тривожність) у студентів 2-го
курсу, тим нижчий результат виконання
пізнавальних завдань. Проте середній рівень тривожності – це нормальне явище
для студента. Процес навчання та розвиток особистості студента якнайкраще
впливає на формування майбутнього фахівця не тоді, коли рівень тривоги низький, а коли він оптимальний (середній). У
такому випадку студент має можливість
адекватним способом долати тривожність
і тривогу.
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