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Анотація

        У магістерській представлено теоретичний аналіз психологічної літератури

щодо поняття тривожності,виокремлено чинники виникнення тривоги та 

тривожності,розглянуто особливості їх прояву у студентської молоді.З’ясовано 

розуміння тривожності як специфічного стану надмірного занепокоєння,

стурбованості,психофізіологічного напруження за відсутності визначеного 

предмету тривоги, наявності інтенсивних мінливих негативних переживань та 

можливих соматичних порушень; виникнення чинників тривожності на 

психофізіологічному,соціальному та психологічному рівнях життєдіяльності 

особистості.Структуровано психологічні чинники особистісної тривожності у 

період студентства.

         У ході експериментального дослідження тривожності студентів було

з’ясовано, що переважна більшість студентів має вище середнього показники

особистісної й реактивної тривожності,високі рівні інтенсивності її прояву, у 

зв’язку з чим дані респонденти відчувають емоційний дискомфорт, мають 

астенічні та фобічні реакції, схильні до тривожної оцінки майбутнього й до 

соціального захисту, що виявляється в обмеженні міжособистісних 

зв’язків.Статистична достовірність та надійність отриманих результатів

підтверджена за допомогою математичного аналізу з використанням 

коефіцієнту кореляції Спірмена.Аналіз даних, отриманих у ході емпіричного 

дослідження, засвідчує необхідність розробки психокорекційної програми 

соціально-психологічного тренінгу розвитку психологічної саморегуляції  

студентської молоді.

Ключові слова: тривога, тривожність,саморегуляція,психокорекція,особистісна

та реактивна тривожність,емоційний дискомфорт, астенічний та фобічний 

компоненти.

Abstract



         The master's thesis presents theoretical analysis of psychological literature

regarding notion of anxiety, also causes of worry and anxiety appearance are

singled out, features of their manifestation among student youth have been

viewed. Notion of anxiety has been verified as a specific state of extreme

worriness, uneasiness, psychophysiological tension with lack of defined subject

of worry, existence of intense changeable negative feelings and possible somatic

deviation; appearing of anxiety factors on psychophysiological, social and

psychological levels. Psychological causes of personal anxiety among student

youth have been structured.

          During the experimental study of student anxiety, it was found out that the

vast majority of students have higher than average personal and reactive anxiety,

high levels of intensity of its manifestation, in connection with which these

respondents feel emotional discomfort, have asthenic and phobic reactions,

prone to anxious assessment of the future and of social protection, which is

manifested in the limitation of interpersonal relationships. Statistical credibility

and reliability of the results obtained has been confirmed by mathematical

analysis using the Spearman correlation coefficient. Analysis of the data

obtained during the empirical study shows the necessity to develop a psycho-

correction program of social and psychological training for the development of

psychological self-regulation of student youth.

        Key words: worry, anxiety, self-regulation, psycho-correction, personal

and reactive anxiety, emotional discomfort, asthenic and phobic components.


