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КОРЕКЦІЯ ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Вступ вчорашнього старшокласника до вузу докорінно змінює його 

соціальну ситуацію розвитку. За Е. Еріксоном, різноманітні зміни у житті 

людини супроводжуються підвищенням в неї тривожності [7]. Зростання у 

першокурсників вузів високого рівня тривожності у зв’язку зі стрімким 

розширенням кола спілкування, появою нових обов’язків, прагненням 

відповідати очікуванням оточуючих відзначається багатьма дослідниками [1; 

6].  

Подолання тривожності у студентів мало б стати одним з провідних 

завдань функціонування психологічної служби в вузі, але дійсність свідчить, 

що профілактиці та корекції тривожності досі не приділяється необхідної 

уваги та часу. Таким чином, корекція тривожності у студентів вузів 

залишається актуальною проблемою, на розв’язання якої є спрямованою 

наша робота. 

Зробимо декілька пояснень термінологічного характеру.  

Поняття “тривожність” слід відрізняти від поняття “тривога”. Тривога – 

це епізодичні прояви неспокою та хвилювання, що мають фізіологічну та 

поведінкову об`єктивацію. Стан тривоги не завжди оцінюється як 

негативний. Цей підхід покладено в основу виділення двох різновидів 

тривоги: 1) мобілізуючої тривоги, яка надає людині додатковий імпульс, 2) 

розслаблюючої тривоги, яка паралізує індивіда. Поняття “тривога”, у свою 

чергу, слід відрізняти від поняття “страх”. Страх, на відміну від тривоги, 

передбачає безпосередню, реально існуючу загрозу, а тривога відноситься до 

передбачення можливості якихось подій.  

Тривожність у психологічній літературі розглядається і як стан, і як 

особистісна властивість. За К.Е. Ізардом, тривожність – це психологічний 



стан, що має специфічну емоційно-психологічну спрямованість та особливі 

психофізіологічні прояви. Дана афективно-когнітивна структура складається 

з домінуючих емоцій страху, пов’язаних з однією або кількома 

фундаментальними емоціями [3, с. 86]. Тривожність як властивість 

особистості “проявляється у схильності людини відчувати неспокій у 

різноманітних життєвих ситуаціях, навіть у таких, коли для цього немає 

ніяких підстав” [5, с. 151]. 

Тривожність може бути як особистісною, так і ситуативною. 

Особистісна тривожність, на відміну від ситуативної, виявляється у 

різноманітних сферах життєдіяльності носія даної характеристики. 

Ситуативна тривожність, за В. Фішером, виникає майже завжди, коли: 1) 

обставини вимагають дій від індивідууму; 2) індивідуум не впевнений в своїх 

здібностях щось зробити; 3) результат для нього є дуже значущим [8]. 

Тривожність знижує ефективність виконання носієм даної 

характеристики різноманітних видів діяльності, заважає відкритому, щирому 

спілкуванню з оточуючими. М.В. Астапов також підкреслює, що тривожність 

призводить до уникнення контактів, порушує соціальні зв’язки людини [2, с. 

35].  

Враховуючи, що одним з провідних чинників зростання тривожності у 

першокурсників вузів є значне оновлення кола їх спілкування, 

взаємостосунків, усунення тривожність у даної категорії людей, на нашу 

думку, буде більш ефективним при групових формах роботи. Групова 

корекційна робота передбачає створення відповідної групи. Остання 

визначається як невеличке тимчасове об`єднання людей, що має 

призначеного керівника, спільну мету міжособистісної взаємодії, 

особистісного навчання, зростання та саморозкриття. 

Традиційно створення корекційних груп є прерогативою практичних 

психологів. Але при відсутності централізованої організації психологічної 

допомоги в вузі моделювати означені групи та реалізовувати певну частину 

їх функцій можливо при проведенні занять з фізичного виховання. Це 



пояснюється наступним. По-перше, кількісні параметри студентської групи 

на заняттях з фізичного виховання відповідають кількісним параметрам 

корекційної групи (10-15 чоловік). По-друге, заняття з фізичного виховання, 

як ні які інші заняття, дозволяють дотримуватися міжособистісної форми 

спілкування. По-третє, заняття з фізичного виховання проводяться в 

приміщеннях, де передбачені можливості вільного, комфортного 

перебування та пересування студентів. По-четверте, заняття з фізичного 

виховання є регламентованими за кількісними показниками годин на 

тиждень, що забезпечує регулярність їх проведення. По-п’яте, викладач 

занять з фізичного виховання як людина, що має професійно-педагогічну 

освіту, характеризується відповідним рівнем психологічної підготовки. 

На нашу думку, використовувати можливості занять з фізичного 

виховання у вузах можна і для корекції тривожності студентів. Так, певна 

організація занять з фізичного виховання дозволяє включати в їх структуру 

релаксаційні вправи та групові рухливі ігри, одним із завдань яких є 

подолання тривожності.  

Наведемо декілька прикладів релаксаційних вправ. 

 Вправа “Комфорт”. Лягти на спину, руки по бокам уздовж тулуба 

долонями вниз. Очі заплющені. На рахунок один, зробивши видох, 

спробувати відчути тепло, розслаблення та комфорт у правій руці, на 

рахунок два, зробивши видох – у лівій руці, на рахунок три, зробивши 

видох  – у правій нозі, на рахунок чотири, зробивши видох – у лівій нозі 

тощо.  

 Вправа “Човник”. Лягти обличчям до низу, обпертися лобом об підлогу, 

повністю розслабити усі м’язи. Очі закрити. Відкрити очі і почати 

піднімати голову, намагаючись вигнути шию та спину як можна далі 

назад. Деякий час фіксувати позу, після чого дуже поступово нахилити 

тулуб і голову на підлогу та розслабити усі м’язи.      

 Вправа “Лозинка”. Сісти на підлогу з витягнутими вперед ногами. 

Нахилити тулуб максимально вперед, намагаючись пальцями рук дістати 



найбільш дальню точку на підлозі. Лягти на спину. Втягнути носом 

повітря та затримати його на певний час. Видихнути через рот, розслабити 

усі м’язи.    

Релаксаційні вправи доречно поводити на початку та по закінченню 

заняття, а також під час відпочинку між важкими фізичними 

навантаженнями.  

Наведемо декілька прикладів групових рухливих ігор. 

 Гра “Трісочка на річці”. Учасники гри стають у два довгих ряди, один 

напроти одного. Це – берега річки. Відстань між ними повинна бути 

більше за витягнуту руку. По цій “річці” будуть пливти “трісочки”. 

Останній гравець з першого ряду починає рухатися по “річці”. Він сам має 

вирішує: швидким буде його рух, чи повільним. Учасники гри – “берега” – 

допомагають руху “тріски” руками, ласкавими торканнями. Коли “тріска” 

допливе до кінця “річки”, “тріскою” стає останній гравець другого ряду. 

Вправу можна поводити як із заплющеними, так і з відкритими очима. 

 Гра “Вишикуватися за зростом”. Учасники стають у коло. Необхідно із 

заплющеними очима без жодного слова встати у шеренгу за зростом. Час, 

необхідний команді, щоб виконати завдання, фіксується секундоміром. 

Перемагає команда, яка перша правильно вишукується за зростом. 

 Гра “Сіамські близнюки”. Учасникам гри пропонується поділитися на 

пари. Завдання полягає в тому, щоб зробити як можна більше  рухів в 

положенні, при якому два учасники зображують сіамських близнюків. Для 

цього обидва учасники стають поруч, плече до плеча, розставивши ноги на 

ширину плечей, торкаючись однією ногою ноги партнера. Ці дві 

“внутрішні” ноги оголошуються на час гри одною спільною ногою 

учасників. Після цього учасники, підтримуючи один одного та слідкуючи 

за тим, щоб їх “внутрішня” спільна нога не роз`єдналася, мають 

прорухатися певний відрізок часу. Пари, які “роз`єднуються” при 

виконанні завдання, виходять з гри. Гру можна повторювати декілька 

разів, змінюючи пари. 



Проведення групових командних ігор є показаним на початку та по 

закінченню заняття, а також є доречним при виникнення в групі під час 

взаємодії будь-яких емоційно складних ситуацій.      

Таким чином, на заняттях з фізичного виховання можуть моделюватися 

аналоги корекційних груп та розв’язуватися суто психологічні завдання. 

Враховуючи, що за даними У.П. Моргана та К.А. Еліксонона, тривожність 

негативно впливає на результативність спортивних досягнень [4], подолання 

тривожності у студентів вузів сприятиме покращенню в останніх також 

показників їх фізичного розвитку.   
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