
1 

 

Шифр: «Стрес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ СТРЕС ЗДОБУВАЧІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП  3 

РОЗДІЛ І. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ СТРЕС ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

8 

1.1. Сутність поняття  «стрес» у психології 8 

1.2. Психологічні причини виникнення стресу в процесі учбової діяльності 

здобувачів вищої освіти  

 

9 

1.3. Ознаки та прояви екзаменаційного стресу здобувачів вищої освіти                             

1.4. Особливості інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти з 

особливими освітніми потребами 

11 

 

 13 

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПРОЯВУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО СТРЕСУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

 

 

   16 

2.1. Обґрунтування підбору методик дослідження 

2.2. Опис організації експериментального дослідження особливостей прояву 

екзаменаційного стресу у здобувачів вищої освіти під час сесії 

2.3. Особливості прояву ситуативної та особистісної тривожності у 

здобувачів вищої освіти під час сесії 

2.4. Особливості прояву депресивних проявів у здобувачів вищої освіти під 

час сесії 

2.5. Особливості психічних станів здобувачів вищої освіти під час сесії 

   16                                                

           

   16 

              

   18 

   18 

   19 

ВИСНОВКИ    21 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    24 

ДОДАТКИ    29 

 



3 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні поняття стресу можна 

віднести до однієї з базових наукових категорій, яка стала предметом вивчення 

цілого комплексу дисциплін: біології і медицини, фізіології та психології, наук 

про управління, демографії, юриспруденції і навіть політології. У самому 

загальному вигляді його можна визначити як природну  пристосувальну 

реакцію живого організму на будь-яку подію, що відбувається і в 

навколишньому середовищі. З поглядів Ю.В. Щербатих  стрес є неспецифічною 

реакцією організму на будь які достатньо сильні  чи  довготривалі  впливи 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що запускає нейрогормональні 

механізми адаптації к цим впливам.  

       Будь-яка несподіванка, яка порушує звичний плин життя, може бути 

причиною стресу. Стрес допомагає організму пристосуватися до цих 

труднощів, впоратися з ними. При сприятливих умовах цей стан може 

трансформуватися в оптимальний стан, при несприятливих – у стан нервово-

емоційної напруженості, для якого характерне зниження працездатності й 

ефективності функціонування систем та органів, виснаження 

енергетичних ресурсів. Ганс Сельє – засновник теорії стресу,  писав: «Всупереч 

розхожій думці ми не повинні, та й не в змозі, уникати стресу. Але ми можемо 

використовувати його і насолоджуватися ним, якщо краще пізнаємо його 

механізм і виробимо відповідну філософію життя».  

     Здобувач вищої освітиське життя повне надзвичайних і стресогенних 

ситуацій, тому здобувач вищої освітии на протязі своєї учбової діяльності часто 

переживають стрес і нервово-психічне напруження. Складність завдань і змісту 

учбової  діяльності може призводити до психічного перевантаження, 

психофізіологічного напруження, виникнення стресових ситуацій, особливо в 

період екзаменаційної сесії. Особливо це стосується людей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання, адже на них впливає 

адаптація до умов навчання та нової соціальної ситуації. 
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       Тривалість навчальної сесії триває два-три тижні, що за певних умов досить 

для виникнення синдрому екзаменаційного стресу, що включає в себе 

порушення сну, підвищену тривожність, стійке підвищення артеріального тиску 

та інші показники. Умовно-рефлекторним шляхом всі ці негативні явища 

можуть зв'язуватися з самим процесом навчання, викликаючи надалі страх 

іспитів, небажання вчитися, невіру у власні сили. Стрес, випробовуваний 

здобувач вищої освітиами, може позначатися на навчанні (придбанні, 

застосуванні і переробці знань), що перешкоджає академічній успішності. 

Труднощі з успішністю в свою чергу також створюють дискомфорт, в 

результаті чого загальний стрес посилюється. Деякі дослідники відзначили у 

здобувачів вищої освіти і проблеми з фінансами, житлом, безпекою та вагою. 

Дослідження та аналіз феномену екзаменаційного стресу  дає одночасно   

можливість визначити  фактори, що підвищують стресостійкість здобувачів 

вищої освіти, зменшують негативні наслідки великої напруги учбової сесії. 

Ступінь наукової дослідженості проблеми. Поняття стресу  виникло у 

фізіології в 30-х роках ХХ сторіччя, досить швидко вийшло 

за межі вузькобіологічного трактування,  стало  широко використовуватися як у 

науці, так і в життєвій практиці. Одним з перших почав вивчати вплив стресу 

на організм людини, канадський фізіолог Ганс Сельє – творець теорії стресу;  

на  його теорію спираються всі наступні вчені, які досліджують явище стресу.  

Поняття «психологічний стрес» було введено Р. Лазарусом, він вважав, що 

психологічний стрес – це стан надмірної психічної напруженості та 

дезорганізації поведінки, яке розвивається в результаті загрози або реального 

впливу екстремальних факторів соціального, психологічного, екологічного і 

професійного характеру. Ю.С. Савенко визначає психічний стрес як «стан, у 

якому особистість опиняється в умовах, що перешкоджають її 

самоактуалізації».  Явище стресу та методи його корекції широко розглянуті в 

працях сучасного російського вченого Ю.В. Щербатих. Даною проблемою 

також займалися психологи: У. Кеннон,  Л.О.  Китаєв-Смик, Д. Майерс, 

Ю.Й. Александров та ін. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Мета дослідження: розглянути феномен стресу, вивчити 

 психологічні  особливості його прояву у здобувачів вищої освіти у процесі 

інклюзивного навчання та екзаменаційних іспитів, шляхи  запобігання та 

подолання його негативних наслідків. 

Завдання дослідження. Відповідно до поставленої мети визначені 

наступні завдання: 

1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз феномена стресу та 

екзаменаційного стресу в психологічній літературі. 

2. Виявити психологічні причини виникнення стресу в процесі учбової 

діяльності здобувачів вищої освіти. 

3.  Описати ознаки та прояви екзаменаційного стресу у здобувачів вищої 

освіти. 

4. Проаналізувати особливості інклюзивного навчання здобувачів вищої 

освіти з особливими освітніми потребами. 

5. Сформувати  методичний арсенал дослідження феномену 

екзаменаційного стресу в ракурсі учбової діяльності здобувачів вищої освіти. 

6. Провести констатуючий експеримент по виявленню особливостей 

прояву екзаменаційного стресу в ракурсі учбової діяльності здобувачів вищої 

освіти з особливими освітніми потребами. 

7. Проаналізувати та інтерпретувати отримані результати 

експериментального дослідження. 

Об’єктом дослідження є здобувач вищої освітии  інклюзивних 

навчальних закладів, аналіз їх психологічних станів  в період навчального 

процесу та іспитів. Аналіз таких психічних стресових станів особистості, як 

напруженість, тривожність в екстремальній ситуації навчання та іспиту. 

Предметом дослідження є психологічні особливості навчального стресу 

у здобувачів вищої освіти з особливими потребами, готовність здобувачів 

вищої освіти ВНЗ до дій в екстремальній ситуації іспиту. Ми простежуємо 

можливу залежність успішності від емоційного благополуччя респондентів 

у процесі навчання, труднощі і проблеми здобувач вищої освітиського віку, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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пов’язані зокрема з особистісної  самооцінкою та управлінням процесом 

тривожності в стресовій ситуації іспиту. Також з'ясовуємо основні наслідки 

екзаменаційного стресу. 

Гіпотеза: в процесі навчання у інклюзивному вищому навчальному закладі 

велике навчальне навантаження та іспити є однією з головних причин 

виникнення стресу у здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 

потребами. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що систематизовані фактори 

сприяння формуванню стресового стану осіб з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання; проведено системний аналіз особливостей феномену 

екзаменаційного стресу. 

 Практичне значення роботи полягає в тому, що експериментально 

перевірено і підтверджено наявність змін в емоційній сфері здобувачів вищої 

освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання під час 

навчального процесу та особливо в період екзаменаційних іспитів. Надані 

рекомендації щодо профілактики негативного впливу екзаменаційного стресу. 

Результати нашого дослідження мають практичне значення для організації 

навчального процесу в вищих навчальних закладах, рекомендації по корекції 

поведінки здобувачів вищої освіти під час навчального процесу та іспитів. 

 Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, 

систематизація, узагальнення науково-теоретичних і емпіричних даних) – 

підпорядковані завданню виявлення основних методологічних підходів і 

теоретико-емпіричного вивчення стресового стану ; емпіричні – експеримент, 

спостереження, бесіда, опитування, тестування; методи математично-

статистичної обробки емпіричних даних – для підтвердження визначення 

достовірності зміни показників і значущості отриманих результатів. 

 В експериментальному дослідженні використовувалися наступні 

методики: «Опитувальник ситуативної та особистісної тривожності 

Спілбергера-Ханіна», «Методика «Самооцінка емоційних станів» А. Уесмана і 

Д. Рікса». 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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 Організація дослідження. В експериментальному дослідженні прийняло 

участь 30 здобувачів вищої освіти з особливими потребами інклюзивного 

навчання експериментальної групи, які перебували в умовах літньоїї сесії та 50 

здобувачів вищої освіти контрольної групи, віком від 18 до 25 років, 

Полтавського інституту економіки і права ВНЗ Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» спеціальностей 016 «Спеціальна 

освіта», 081 «Право» та 231 «Соціальна робота». Дослідження проводилось 

протягом 2020-2021 рр. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

роботи презентовано в наукових публікаціях автора, а також обговорено на 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Соціальна робота в 

сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи» (Полтава, 2020). 

Структура та обсяг дослідження. Робота складається з вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (48 найменувань, з них 3 

іноземні найменування), додатків. Робота викладена на 28 сторінках 

друкованого тексту, з 10 рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

РОЗДІЛ І 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ СТРЕС ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

1.1. Сутність поняття  «стрес» у психології 

 

Сьогодні поняття стресу можна віднести до однієї з базових наукових 

категорій, яка стала предметом вивчення цілого комплексу дисциплін: біології і 

медицини, фізіології та психології, наук про управління, демографії, 

юриспруденції і навіть політології. У психології поняття стресу розглядається з 

багатьох точок зору. У самому загальному вигляді його можна визначити 

як природну  пристосувальну реакцію живого організму на будь-яку подію, що 

відбувається і в навколишньому середовищі. З погляду Ю.В. Щербатих  стрес є 

неспецифічна реакція організму  на будь-які достатньо сильні  чи  довготривалі  

впливи зовнішнього та внутрішнього середовища, що запускає 

нейрогормональні механізми адаптації до цих впливів [4; с. 109].  

Необхідно відзначити, що стрес – це складне, неоднозначне явище, що 

виявляється на різних рівнях біосоціальної істоти під назвою – людина. Стрес 

переживає кожна людина незалежно від своїх статевовікових або 

соціодемографічних характеристик. Поки ми живемо і взаємодіємо з 

навколишнім нас середовищем шляхом здійснення будь-яких поведінкових 

актів, або спілкуємося з самим собою, актуалізуючи той чи інший мотив 

діяльності, обмірковуючи свої плани на день прийдешній або аналізуючи день, 

що минув, ми в тій чи іншій мірі піддаємося стресу в різного ступеня його 

виразності. Ступінь впливу стресорів на наш організм може бути самою різною: 

від легкого збудження в передчутті, припустимо, поїздки у відпустку, до 

найтяжчого психосоматичного розладу посттравматичного стресу. У будь-

якому випадку прояви стресу впливають на всі компоненти нашої 

індивідуальності (саме індивідуальності), такі як, пам'ять, мислення, мова, 

емоційно-вольову сферу. Характер впливу стресу на людину залежить від трьох 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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основних факторів: інтенсивності стресу; його тривалості; чутливості 

конкретної людини до даного стресору. 

Термін «стрес» набув досить широкого поширення, його визначають як: – 

психічну та емоційну реакцію людини на ситуацію, незалежно від того яка ця 

ситуація – фізична чи емоційна [9]. Стрес це – стан психічної напруги, що 

виникає у людини в процесі діяльності в найбільш складних, важких умовах, як 

в повсякденному житті, так і при особливих обставинах, наприклад під час 

космічного польоту, при підготовці до випускного вечора, перед початком 

спортивних змагань [1, с. 57]. Термін «стрес» (від англ. Stress – напруга, тиск) у 

фізіологію та психологію вперше запровадив у 1932 році Уолтер Бредфорд 

Кеннон (англ. Walter Bradford Cannon) у своїх класичних роботах з 

універсальної реакції «боротись чи втікати» (англ.fight-or-flight response) [8, с. 

17].  Відомий канадський  фізіолог Ганс Сельє використовувати саме поняття 

стрес  почав лише у 1946 році для пояснення загальної адаптаційної напруги. 

Г. Сельє визначив три стадії розвитку стресової реакції [4, с. 20]: 1. Стадія 

тривожності – характеризується зменшенням розмірів вилочкової залози, 

селезінки, лімфатичних вузлів, що пов'язано з активацією глюкокортикоїдів. 2. 

Стадія резистентності – розвивається гіпертрофія кори наднирників зі стійким 

підвищенням секреції кортикостероїдів та адреналіну. 3. Стадія виснаження. 

Встановлено, що найбільшу небезпеку викликають не сильні і короткі 

стреси, а тривалі, хоча і не настільки сильні. Короткочасний сильний стрес 

активізує людину, після чого всі показники організму повертаються в норму, а 

слабкий, але довготривалий стрес викликає виснаження захисних сил організму 

людини [13]. Основний зміст результатів  багатьох досліджень  також полягає в 

тому, що, незалежно від причини виникнення, середній рівень емоційного 

стресу підвищує досягнення особистості, а емоційний стрес низького і високого 

рівня негативно впливає на діяльність. 
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1.2. Психологічні причини виникнення стресу в процесі учбової 

діяльності здобувачів вищої освіти 

 

В роботах вчених вказується значення таких умов, що викликають стрес: 

іммобілізації; дефіциту часу; порушення біологічних ритмів; змінення умов 

життя та динамічного стереотипу. За дослідженням Ю. Щербатих, усі ці 

чинники в тій чи іншій мірі зустрічаються в здобувачів вищої освіти під час 

підготовки та здачі ними іспитів. Очікування самого іспиту, а потім і оцінки 

вносить елемент невизначеності, що сприяє розвитку стресових реакцій. 

Довготривале обмеження рухів, непов’язане із повторенням великої кількості 

матеріалу, являється формою часткової іммобілізації, а необхідність вкластись 

в жорсткий ліміт часу, відпущений на підготовку до екзаменаційної відповіді, 

створює додаткову напругу. 

      Навчальні стрес-фактори породжують негативні емоційні реакції, які 

можуть дезорганізувати навчальну діяльність, особливо в період підвищеної 

відповідальності за її результати (екзаменаційна сесія). Серед них можна 

виділити низьку успішність під час семестру, конфлікти з викладачами, 

нерозуміння або недостатнє знання предмета, страх перед ймовірністю бути 

відрахованим з вузу, дефіцит часу, велику інтенсивність екзаменаційного 

періоду, високі темпи і швидкість здачі окремих іспитів і заліків, необхідність 

опрацювання величезних обсягів навчальної інформації. Для здобувач вищої 

освітиа вузу проблемами і труднощами можуть бути наступні: недолік сну; 

нездані і незахищені лабораторні роботи; не виконані або виконані неправильно 

завдання; велика кількість пропусків з якого-небудь предмету; відсутність на 

потрібний момент курсової роботи або проекту з дисципліни; недостатньо 

повні знання з дисципліни; погана успішність з певної дисципліни; 

перевантаження або занадто мале робоче навантаження здобувач вищої освітиа, 

тобто завдання, яке слід завершити за конкретний період часу; конфлікт ролей. 

Навчальна діяльність, як одна зі сфер людського життя, припускаючи 

контроль над засвоєнням отриманих знань, супроводжується переживанням 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
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стресових ситуацій. Різні форми контролю засвоєння знань, що 

використовуються викладачами, нерідко виявляються активаторами негативних 

емоцій і психічних станів у здобувачів вищої освіти. 

У навчальній діяльності емоційні ситуації найбільш значимі в 

передекзаменаційний і екзаменаційний періоди. Чекання іспиту і пов’язана з 

цим психологічна напруга може виявлятися в здобувачів вищої освіти у виді 

різних форм психічної активності: у виді страху перед екзаменатором або 

негативною оцінкою, у вигляді більш дифузійної, мало обґрунтованої 

невизначеної тривоги за результат майбутнього іспиту, причому обидва ці 

стани супроводжуються досить вираженими вегетативними проявами. 

      Екзаменаційний стрес займає одне з перших місць серед причин, що 

викликають психічну напругу в  учнів вищої школи. Класичний приклад  

екзаменаційного стресу  можливо побачити  в період сесії в будь-якому 

навчальному закладі.  Це ночі без сну (чи тривожного сну), тривожно-негативні 

думки, зниження аппетиту (чи навпаки аномально високий), прискорений пульс 

та інше – типові  прояви страху перед іспитами. 

        У той же час слід відзначити, що екзаменаційний стрес не завжди носить 

шкідливий характер, набуваючи властивості «дистресу». У певних 

ситуаціях психологічна напруга може мати стимулююче значення, 

допомагаючи учневі мобілізувати всі свої знання і особистісні резерви для 

вирішення поставлених перед ним навчальних завдань. При правильно 

організованому педагогічному процесі навчання може приносити радість, а 

іспити служити засобом самоствердження і підвищенням особистісної 

самооцінки здобувач вищої освітиа.  

 

1.3. Ознаки та прояви екзаменаційного стресу  здобувачів вищої освіти 

 

       Якщо звернутися до екзаменаційного стресу як найбільш різко вираженої 

форми навчального стресу, то можна відзначити, що очікування іспиту і 

пов'язане з цим психологічне напруження можуть виявлятися у здобувачів 
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вищої освіти у вигляді різних форм психічної активності: у вигляді страху 

перед екзаменатором, або негативною оцінкою або у вигляді мало 

обгрунтованої невизначеної тривоги за результат майбутнього іспиту, причому 

обидва ці стани супроводжуються достатньо вираженими вегетативними 

проявами [2].  

        В особливих випадках ці явища можуть переростати в невроз тривожного 

очікування, особливо у здобувачів вищої освіти, для яких уже на стадії 

очікування були характерні риси відчуття тривоги та емоційної лабільності. 

Однак набагато частіше у здобувачів вищої освіти спостерігаються не неврози, 

а гострі невротичні реакції, які мають схожу картину, але протікають у більш 

обмеженому часовому відрізку (години – дні – тижні). Клінічно на іспиті ці 

невротичні реакції можуть проявлятися: 1) У скруті виконання звичної функції 

або форми діяльності (мова, читання, письмо); 2) У почутті тривожного 

очікування невдачі, яке набуває більшу інтенсивність і супроводжується 

повним гальмуванням відповідної форми діяльності або порушенням її.  

Також показано, що високі показники успішності демонструють здобувач 

вищої освітии, які мають одночасно високий рівень здібностей і високий рівень 

особистої тривожності. Приводом до виникнення неврозу очікування є іноді 

навіть незначна невдача або захворювання, що викликала минуща зміна будь-

якої функції. Розвивається неадекватна тривога, очікування повторення невдачі; 

чим більш уважно і упереджено хворий стежить за собою, тим це очікування 

дійсно ускладнює порушену функцію – таким чином, реалізуються так звані 

«самореалізуєчі  негативні прогнози», коли очікування будь-якого нещастя 

закономірно підвищує ймовірність його реалізації. Людина, яка страждає 

неврозом тривожного очікування, створює в своїй свідомості негативну 

«модель світу», для побудови якої з усього різноманіття сигналів 

навколишнього середовища вона відбирає тільки ті, які відповідають її 

установці бачити все тільки «у чорному кольорі».  

Спираючись на стадії, описані в концепції розвитку стресу Г. Сельє, 

можна виділити три «класичні» стадії,  що відображають процес психологічної 
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напруги, пов'язаної зі складанням іспитів. Перша стадія (стадія мобілізації або 

тривоги) пов'язана з ситуацією невизначеності, в якій перебуває здобувач вищої 

освіти перед початком іспиту.  На другій стадії (адаптації), яка наступає після 

отримання білета та початку підготовки до відповіді, організму вдається за 

рахунок попередньої мобілізації успішно справлятися зі шкідливими впливами. 

 Якщо організму протягом певного часу не вдасться пристосуватися до 

екстремального фактору, а ресурси його виснажилися (наприклад, білет 

попався дуже важкий або виникла конфліктна  ситуація з екзаменатором), то 

настає третя стадія – виснаження [2]. 

У принципі, ці три фази розвитку стресу можна простежити і на більшому 

часовому відрізку  протягом всієї сесії, де: 

1) фаза тривоги розвивається протягом залікового тижня, що передує іспитам,  

2) друга фаза (адаптації) зазвичай наступає між другим і третім іспитом,  

3) третя фаза ( виснаження) може розвинутися до кінця сесії. 

 

1.4. Особливості інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти з 

особливими потребами 

     

Інклюзивна освіта (інклюзія – inclusion (англ.) – залучення), передбачає 

створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям 

кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.  

Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої 

школи за місцем проживання. Навчання (у разі потреби) відбувається за 

індивідуальним навчальним планом, забезпечується медико‐соціальним та 

психолого‐педагогічним супроводом. 

Інклюзивна освіта в рамках соціальної моделі, за К.Рейсвейком, сприяє 

[45]:розвитку здібностей дитини;  визнанню того, що нормальний розвиток не є 

загальноприйнятою «нормою»; задоволенню особливих потреб;  створенню 
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системи підтримки; функціональному підходу до лікування та навчання; участі 

батьків у лікуванні та навчанні їхніх дітей. 

Основними особливостями інклюзивної освіти є [45]:  1. Рівний доступ до 

навчання в загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною 

людиною;  2. Визнання здатності до навчання кожної людини та необхідність 

створення суспільством відповідних умов для цього; 3. Забезпечення права 

людей розвиватись у родинному оточенні та мати доступ до всіх ресурсів 

місцевої спільноти;  залучення батьків до навчального процесу дітей, як 

рівноправних партнерів та їх перших учителів;  4. Навчальні програми, які 

ґрунтуються на особистісно - орієнтованому та індивідуальному підходах, що 

сприяють розвитку навичок навчання протягом усього життя;  5. Визнання 

факту, що інклюзивне навчання передбачає додаткові ресурси, необхідні для 

забезпечення особливих освітніх потреб людини;  6. Використання результатів 

сучасних досліджень та практики в реалізації інклюзивної моделі навчання;  

командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає залучення 

педагогів, батьків, спеціалістів. 

У процесі здобуття освіти здобувач вищої освітии відшліфовують своє 

мистецтво адаптації до умов навчання і взагалі до життя. Результати 

діагностики здобувачів вищої освіти четвертих курсів суттєво відрізняються від 

результатів діагностики першокурсників. Знижується тривожність, зростає 

відкритість у контактах, стабілізується емоційний стан. У соціальній адаптації 

виділяють дві форми: 1) активну, коли суб'єкт прагне впливати на середовище з 

метою його зміни (наприклад, зміни цінностей, форм взаємодії і діяльності, які 

він повинен засвоїти); 2) пасивну, коли суб'єкт не прагне до такого впливу і 

зміни. Соціальна адаптація здобувачів вищої освіти поділяється на такі види: 1) 

професійну адаптацію – пристосування до характеру, змісту, умов і організації 

навчального процесу, формування навичок самостійності в навчальній і 

науковій роботі; 2) соціально-психологічну адаптацію – пристосування 

особистості до групи, взаємовідносин в ній, формування власного стилю 

поведінки [43, с. 118-122]. 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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Соціально-психологічна адаптація особистості в групі чи колективі 

забезпечується завдяки функціонуванню певної системи механізмів: рефлексії, 

емпатії, прийому соціального зворотного зв'язку тощо. Соціальна адаптація –  

процес і результат активного пристосування індивіда до групи, до умов 

соціального середовища, до суспільних умов життя, що змінюються чи вже 

змінилися. Показниками успішної соціальній адаптації виступає 

високий соціальний статус індивіда в певному середовищі, 

його психологічне задоволення цим середовищем і його найбільш важливими 

елементами, зокрема, задоволення роботою, її організацією, умовами і змістом 

тощо. Показниками низької соціальної адаптації є переміщення суб'єкта в інше 

соціальне середовище, відхилення у поведінці. Успішність соціальної адаптації 

залежить від характеристики середовища і суб'єкта. Більшість дослідників 

стверджують, що адаптацію можна розглядати як складову соціалізації і як її 

механізм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%9D
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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РОЗДІЛ ІІ 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО СТРЕСУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

2.1. Обґрунтування підбору методик дослідження 

 

 Для проведення дослідження прояву екзаменаційного стресу в ракурсі 

учбової діяльності здобувачів вищої освіти інклюзивного навчання ми 

проаналізували відомі методики для здійснення експериментального 

дослідження, нами було використано такі тестові методики, як: 

«Опитувальник ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна», 

«Шкала депресії Т.І. Балашової», «Методика «Самооцінка емоційних станів» А. 

Уесмана і Д. Рікса». 

 

2.2. Опис організації експериментального дослідження особливостей 

прояву екзаменаційного стресу у здобувачів вищої освіти під час сесії 

 

 Метою нашого емпіричного дослідження стало визначення особливостей 

прояву екзаменаційного стресу у здобувачів вищої освіти інклюзивного 

навчання під час сесії. Для досягнення поставленої мети ми використали 

тестові методики, спрямовані на вивчення різних аспектів прояву 

екзаменаційного стресу у досліджуваних та підтвердили гіпотезу нашого 

дослідження. 

В експериментальному дослідженні прийняло участь 30 здобувачів вищої 

освіти з особливими потребами інклюзивного навчання експериментальної 

групи, які перебували в умовах літньоїї сесії та 50 здобувачів вищої освіти 

контрольної групи, віком від 18 до 25 років, Полтавського інституту економіки 

і права ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» спеціальностей «Спеціальна освіта», «Право» та «Соціальна робота». 
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2.3. Особливості прояву ситуативної та особистісної тривожності у 

здобувачів вищої освіти під час сесії 

 

Першим кроком констатуючого етапу дослідження стало вивчення 

особливостей прояву ситуативної та особистісної тривожності у здобувачів 

вищої освіти під час сесії за допомогою методики «Дослідження особистісної 

та ситуативної тривожності Спілбергера-Ханіна». Отримані результати рівнів 

особистісної та ситуативної тривожності здобувачів вищої освіти представлені 

на рис. 2.1. та 2.2. Під час аналізу результатів самооцінки тривожності треба 

мати на увазі, що загальний підсумковий показник за шкалами ситуативної й 

особистісної тривожності може знаходитися в діапазоні від 20 до 80 балів. При 

цьому чим вищий підсумковий показник, тим вищий рівень тривожності 

(ситуативної чи особистісної). 

Дані дозволяють свідчити, що ситуативна тривожність найбільш виражена 

у здобувачів вищої освіти експериментальної групи в порівнянні з контрольною 

групою. При чому в контрольній групі вона низька 24 (при нормі 0 – 30 балів), 

а в експериментальній – висока (показник від 45 і більше), середній рівень 

тривожності не був притаманним жодній із груп досліджуваних. Показник 

ситуативної тривожності у здобувачів вищої освіти, які перебували на сесії, має 

наступний розподіл за спеціальностями: «Спеціальна освіта» (72), «Право» (64) 

та «Соціальна робота» (52), що говорить про індивідуальні особливості 

навчання здобувачів вищої освіти на різних спеціальностях та їх 

характерологічні особливості.   

 Далі ми порівняємо показники особистісної тривожності здобувачів 

вищої освіти під час екзаменаційної сесії. Встановлено, що особистісна 

тривожність найбільш виражена у здобувачів вищої освіти експериментальної 

групи в порівнянні з контрольною групою. При чому в контрольній групі вона 

низька 28 (при нормі 0 – 30 балів), а в експериментальній – помірна у 

здобувачів вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» (34) та «Право» (42) 
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(при нормі 31 – 44 бали) та висока у здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Спеціальна освіта» (46) (показник від 45 і більше), низький рівень тривожності 

не був притаманним жодній із груп досліджуваних здобувачів вищої освіти в 

умовах сесії. 

Підвищена тривога є основним механізмом не адаптивної поведінки, 

однак, певний рівень тривожності – природна й обов'язкова особливість 

продуктивної активності людини. Кожна людина має свій рівень тривоги і 

тривожності. Самоконтроль і самооцінка цього стану є істотним компонентом 

адаптивної саморегуляції, позаяк підвищений рівень тривоги є провідним 

"облігатним механізмом" дезадаптивних розладів, що свідчить про наявність 

екзаменаційного стресу у досліджуваних. 

 

2.4. Особливості прояву депресивних проявів у здобувачів вищої освіти під 

час сесії 

 

Особливості прояву депресивних розладів у здобувачів вищої освіти під 

час сесії вивчалися за методикою діагностики психічних станів (Шкала депресії 

Т.І. Балашової). Дана методика використовується для диференційної 

діагностики депресивних станів і станів близьких до депресії при масових 

дослідженнях, в цілях попередньої діагностики. 

Методом діагностики психічних станів за шкалою депресії Т.І. Балашової 

були отримані наступні результати: Серед здобувачів вищої освіти 

спеціальності «Спеціальна освіта» під час екзаменаційної сесії знаходиться в 

стані без депресії (18,42%);  знаходиться в стані легкої депресії ситуативного чи 

невротичного генезу (50%); знаходиться в субдепресивному стані чи в стані 

маскованої депресії (31,58%) (рис. 3.3). Справжнього депресивного стану серед 

вказаних здобувачів вищої освіти виявлено не було. Серед здобувачів вищої 

освіти спеціальності «Право» під час екзаменаційної сесії знаходиться в стані 

без депресії (12%);  знаходиться в стані легкої депресії ситуативного чи 

невротичного генезу (54%); знаходиться в субдепресивному стані чи в стані 
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маскованої депресії (34%) (рис. 2.4). Справжнього депресивного стану серед 

вказаних здобувачів вищої освіти виявлено не було. Серед здобувачів вищої 

освіти спеціальності «Соціальна робота» під час екзаменаційної сесії 

знаходиться в стані без депресії (12%);  знаходиться в стані легкої депресії 

ситуативного чи невротичного генезу (54%); знаходиться в субдепресивному 

стані чи в стані маскованої депресії (34%) (рис. 2.5). Справжнього депресивного 

стану серед вказаних здобувачів вищої освіти виявлено не було. Серед 

здобувачів вищої освіти контрольної групи в умовах екзаменаційної сесії 

знаходиться в стані без депресії (75%);  знаходиться в стані легкої депресії 

ситуативного чи невротичного генезу (15%); знаходиться в субдепресивному 

стані чи в стані маскованої депресії (10%) (рис. 2.6). Справжнього депресивного 

стану серед вказаних здобувачів вищої освіти також виявлено не було. Отримані 

дані говорять про те, що серед здобувачів вищої освіти експериментальної 

групи, які брали участь в дослідженні, досить поширеним є стан легкої депресії. 

Це можна пояснити тим, що вони переживають екзаменаційний стрес, на 

відміну від контрольної групи, здобувач вищої освітии якої знаходяться в стані 

без депресії.  

 

2.5. Особливості психічних станів здобувачів вищої освіти під час сесії 

 

Результати дослідження за методикою „Самооцінка емоційних станів” 

представлені на рис. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10. Дана методика, розроблена 

американськими психологами А. Уесманом і Д. Ріксом і  використовується для  

визначення самооцінки емоційних станів за десятибальною системою. 

Методом „Самооцінка емоційних станів” були отримані наступні 

результати: Серед здобувачів вищої освіти спеціальності «Спеціальна освіта» в 

умовах екзаменаційної сесії, що брали участь в дослідженні, в  категорії 

«Спокій-тривожність», 40% визначили свій стан як спокійний, 14% - дуже 

спокійний, 46% – дещо тривожний. В категорії «Енергійність – втома» 68% 

вважають себе енергійними, а 32% - дуже енергійними. В категорії «Піднесення 
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– пригніченість» 46% вважають свій стан піднесеним, а 54% – дещо 

пригніченим. В категорії «Упевненість –  безпорадність» 48% вважають себе 

впевненими в собі, а 52% – не зовсім впевненими у собі. Середні значення 

кожної категорії  за десятибальною системою лежать в межах 6,7 – 7,0 балів.  

Серед здобувачів вищої освіти спеціальності «Право» в умовах 

екзаменаційної сесії, що брали участь в дослідженні, в  категорії «Спокій-

тривожність», 45% визначили свій стан як спокійний, 16% - дуже спокійний, 

39% – дещо тривожний. В категорії «Енергійність – втома» 64% вважають себе 

енергійними, а 36% - дуже енергійними. В категорії «Піднесення – 

пригніченість» 42% вважають свій стан піднесеним, а 58% – дещо пригніченим. 

В категорії «Упевненість –  безпорадність» 44% вважають себе впевненими в 

собі, а 56% – не зовсім впевненими у собі. Середні значення кожної категорії  за 

десятибальною системою лежать в межах 6,2 – 7,0 балів. 

Серед здобувачів вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» в 

умовах екзаменаційної сесії, що брали участь в дослідженні, в  категорії 

«Спокій-тривожність», 36% визначили свій стан як спокійний, 14% - дуже 

спокійний, 50% – дещо тривожний. В категорії «Енергійність – втома» 78% 

вважають себе енергійними, а 22% - дуже енергійними. В категорії «Піднесення 

– пригніченість» 40% вважають свій стан піднесеним, а 60% – дещо 

пригніченим. В категорії «Упевненість –  безпорадність» 38% вважають себе 

впевненими в собі, а 62% – не зовсім впевненими у собі. Середні значення 

кожної категорії  за десятибальною системою лежать в межах 6,0 – 7,2 балів. 

Серед здобувачів вищої освіти різних спеціальностей контрольної групи в  

категорії «Спокій-тривожність», 58% визначили свій стан як спокійний, 18% - 

дуже спокійний, 24% – дещо тривожний. В категорії «Енергійність – втома» 

58% вважають себе енергійними, а 42% - дуже енергійними. В категорії 

«Піднесення – пригніченість» 68% вважають свій стан піднесеним, а 32% – 

дещо пригніченим. В категорії «Упевненість –  безпорадність» 70% вважають 

себе впевненими в собі, а 30% – не зовсім впевненими у собі. Середні значення 

кожної категорії  за десятибальною системою лежать в межах 6,4 – 7,4 балів. 
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Отримані дані говорять про те, що серед здобувачів вищої освіти з 

особливими потребами, що брали участь в дослідженні та перебували в умовах 

екзаменаційної сесії, досить поширеними емоційними станами є деяка 

тривожність, знижена енергійність, деяка пригніченість та невпевненість у собі, 

які можуть свідчити про заниженість показників самооцінки психічних 

емоційних станів в умовах сесії.  
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ВИСНОВКИ 

 

Внаслідок проведеного дослідження психологічного аналізу 

екзаменаційного стресу в ракурсі учбової діяльності здобувачів вищої освіти 

інклюзивного навчання ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Термін «стрес» (від англ. Stress – напруга, тиск) у фізіологію та 

психологію вперше запровадив у 1932 році Уолтер Бредфорд Кеннон у своїх 

класичних роботах з універсальної реакції «боротись чи втікати».  Відомий 

канадський  фізіолог Ганс Сельє використовувати саме поняття стрес  почав 

лише у 1946 році для пояснення загальної адаптаційної напруги. Термін «стрес» 

набув досить широкого поширення, його визначають як: – психічну та емоційну 

реакцію людини на ситуацію, незалежно від того яка ця ситуація – фізична чи 

емоційна. Характер впливу стресу на людину залежить від трьох основних 

факторів: інтенсивності стресу; його тривалості; чутливості конкретної людини 

до даного стресору. 

2. В роботах вчених вказується значення таких умов, що викликають стрес: 

іммобілізації; дефіциту часу; порушення біологічних ритмів; змінення умов 

життя та динамічного стереотипу. За дослідженням Ю. Щербатих, усі ці 

чинники в тій чи іншій мірі зустрічаються в здобувачів вищої освіти під час 

підготовки та здачі ними іспитів. Очікування самого іспиту, а потім і оцінки 

вносить елемент невизначеності, що сприяє розвитку стресових реакцій. 

Навчальні стрес-фактори породжують негативні емоційні реакції, які можуть 

дезорганізувати навчальну діяльність, особливо в період підвищеної 

відповідальності за її результати (екзаменаційна сесія). Серед них можна 

виділити низьку успішність під час семестру, конфлікти з викладачами, 

нерозуміння або недостатнє знання предмета, страх перед ймовірністю бути 

відрахованим з вузу, дефіцит часу, велику інтенсивність екзаменаційного 

періоду, високі темпи і швидкість здачі окремих іспитів і заліків, необхідність 

опрацювання величезних обсягів навчальної інформації. До несприятливих 

факторів періоду підготовки до іспитів можна віднести: інтенсивну розумову 
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діяльність;  підвищене статичне навантаження; крайнє обмеження рухової 

активності; порушення режиму сну; емоційні переживання, пов'язані з 

можливою зміною соціального статусу здобувачів вищої освіти. 

3. Якщо звернутися до екзаменаційного стресу як найбільш різко вираженої 

форми навчального стресу, то можна відзначити, що очікування іспиту і 

пов'язане з цим психологічне напруження можуть виявлятися у здобувачів 

вищої освіти у вигляді різних форм психічної активності: у вигляді страху 

перед екзаменатором, або негативною оцінкою або у вигляді мало 

обгрунтованої невизначеної тривоги за результат майбутнього іспиту, причому 

обидва ці стани супроводжуються достатньо вираженими вегетативними 

проявами. Три фази розвитку стресу можна простежити протягом всієї сесії, де: 

1) фаза тривоги розвивається протягом залікового тижня, що передує іспитам, 

2) друга фаза (адаптації) зазвичай наступає між другим і третім іспитом, 3) 

третя фаза ( виснаження) може розвинутися до кінця сесії. 

4. У процесі здобуття освіти здобувач вищої освітии відшліфовують своє 

мистецтво адаптації до умов навчання і взагалі до життя. Результати 

діагностики здобувачів вищої освіти четвертих курсів суттєво відрізняються від 

результатів діагностики першокурсників. Знижується тривожність, зростає 

відкритість у контактах, стабілізується емоційний стан.  

5. Невід’ємною частиною процедур, що використовують сьогодні в 

психології для дослідження феномену екзаменаційного стресу, є застосування 

методик, що відзначаються високим ступенем валідності, надійності та мають 

достовірні шкали виміру. Саме тому для експериментального дослідження 

психологічного аналізу феномену екзаменаційного стресу в ракурсі учбової 

діяльності здобувачів вищої освіти доцільно використовувати: «Опитувальник 

ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна», «Шкала депресії 

Т.І. Балашової», «Методика «Самооцінка емоційних станів» А. Уесмана і Д. 

Рікса». 

6. Метою нашого емпіричного дослідження стало визначення особливостей 

прояву екзаменаційного стресу у здобувачів вищої освіти з особливими 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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потребами під час сесії. В експериментальному дослідженні прийняло участь 30 

здобувачів вищої освіти з особливими потребами експериментальної групи, які 

перебували в умовах літньоїї сесії та 50 здобувачів вищої освіти контрольної 

групи, віком від 18 до 25 років. 

7. Ситуативна та особистісна тривожність найбільш виражена у здобувачів 

вищої освіти з особливими потребами під час сесії. Підвищена тривога є 

основним механізмом не адаптивної поведінки, однак, певний рівень 

тривожності – природна й обов'язкова особливість продуктивної активності 

людини. Отримані дані за методикою вивчення депресії говорять про те, що 

серед здобувачів вищої освіти експериментальної групи, які брали участь в 

дослідженні, досить поширеним є стан легкої депресії. Це можна пояснити тим, 

що вони переживають екзаменаційний стрес, на відміну від контрольної групи. 

Отримані дані за особливостями прояву емоційних станів говорять про те, 

що серед здобувачів вищої освіти з особливими потребами, що брали участь в 

дослідженні та перебували в умовах екзаменаційної сесії, досить поширеними 

емоційними станами є деяка тривожність, знижена енергійність, деяка 

пригніченість та невпевненість у собі, які можуть свідчити про заниженість 

показників самооцінки психічних емоційних станів в умовах сесії. Навпаки, 

серед здобувачів вищої освіти контрольної групи, що брали участь в 

дослідженні спостерігається домінування позитивних емоцій, досить 

поширеними емоційними станами є спокій, енергійність, піднесеність та 

упевненість у собі. 

Отже, отримані дані підтверджують нашу гіпотезу про те, що умови 

екзаменаційного стресу впливають на психічний та емоційний стани здобувачів 

вищої освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. 



25 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л.: ЛГУ, 1968. 338 с.  

2. Ананьєв Б.Г. До психофізіології здобувач вищої освітиського віку. Сучасні 

психологічні проблеми вищої школи.  Л., 1974. Випуск 2. 45с.  

3. Афоньшина И.В., Яцунова Е.Б. Изучение синдрома эмоционального 

выгорания у здобувач вищої освітиов на разных ступенях обучения. Психология 

человека в современном мире. Т. 4. / Под ред. А. Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко, 

В.В. Знакова, О.И. Александрова. М., 2009. 430с.  

4. Беспалько И.Г. Проективные методы. Методы психологической диагностики 

и коррекции в клинике. 1983. С. 116-144.  

5. Бех І. Д. Категорія становлення в контексті розвитку «образу Я» особистості. 

Педагогіка і психологія. 1992. № 3. С. 9-21.  

6. Бодалева А.А. Рабочая книга практического психолога: Пособие для 

специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. 

Деркача, Л.Г. Лаптева. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2006. С. 640.  

7. Варбан Є.О. Стратегії і прийоми психологічного подолання життєвих криз 

особистості. Практична психологія та соціальна робота. 1998. № 8. С. 7-9.  

8. Василькова О.И, Васильков В.Н. Кризисы на жизненном пути молодежи: 

современное социально-психологическое измерение. Донецк, Каштан, 2006. 

362с.  

9. Волков Б.С. Основи професійної орієнтації: навч. Посібник для вузів. М.: 

Академічний Проект, 2007. 333с.  

10. Деркач, А.А. Формирование образовательной среды для достижения 

профессионального успеха. М.: РАГС, 2007. 80 с. 23  

11. Диагностики эмоционально-нравственного развития / Ред. и сост. 

И.Б.Дерманова. СПб.: Издательство «Речь», 2002. С.124−126.  

12. Доній В.М. Життєві кризи особистості. К.,1998. С.226.  

13. Занюк С. Психологія мотивації: Навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 304 с.  

14. Зеер Э. Ф. Психология профессий.  Екатеринбург, 1997.  345с.  



26 

 

15. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Кризисы профессионального становления 

личности. Психологический журнал. 1997. № 6. 556с.  

16. Иванова Е. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности. Москва: Изд-во Московского университета, 1987.  208 с.  

17. Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация 

методики WCQ). Журнал практического психолога.  М. : 2007. № 3.  С. 93-112.  

18. Канаева Н. А. Кризисы, их роль в профессиональном становлении личности. 

Кризисы, их роль в профессиональном становлении личности. Психология: 

традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2012 

г.). Уфа: Лето, 2012. С. 67-71.  

19. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на- 

Дону : Феникс, 1996. 512 с.  

20. Кочнева Л. В. Развитие самосознания здобувач вищої освітиов как условие 

оптимизации профессиональной подготовки в вузе. Вестник Моск. Гос. 

областного ун-та. Серия «Психологические науки». №3. -2007. 365с.  

21. Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация 

методики WCQ). Журнал практического психолога. М.: 2007. № 3 С. 93-112.  

22. Лапкин М.М., Яковлева Н.В. Мотивация учебной деятельности успешности 

обучения здобувач вищої освітиов в вузе. Психологический журнал. Т. 14. 1996. 

№ 4. 457с. 

23. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы взрослости: Справочник 

практического психолога. М., ЭКСМО, 2005. 416с.  

24. Марш Ж. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / 

О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. К.: Просвіта, 2001. 

416с. 

25. Мещарякова И.А., Иванова А.В. Проблемное поле и переживание здобувач 

вищої освітиов. Психологическая наука и образование. 2004 №2. С. 5-10. 

26. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник: / за заг. ред.. 

Колупаєвої А.А. К: «А. С. К.», 2012. 308 с. 



27 

 

27. Пилипенко Н.М. Вплив кризи професійного становлення на саморозвиток 

особистості. Педагогіка і психологія. 2005. № 2. C. 116- 126.  

28. Пирог А. Профориентация и профотбор : Учебно-методическое пособие для 

школьных психологов, классных руководителей – слушателей курсов 

повышения квалификации в системе последипломного образования и здобувач 

вищої освітиов специальности «Психология». Севастополь : Рибэст, 2008. 131 

с.  

29. Пирог А. Основные проблемы совершенствования профориентационной 

работы школьных психологов в системе последипломного образования. Вісник 

післядипломної освіти : зб. наук. Праць. Вип. 7. / Ред. кол. : В.В.Олійник 

(гол.ред.) та ін. К. : Геопринт, 2008. С. 209-216.  

30. Попик І. Проблеми взаємостосунків з протилежною статтю в здобувач 

вищої освітиські роки, або "криза злиття". Особистісні кризи здобувач вищої 

освітиського віку: Зб. Наук.статей. / За ред. Т.М.Титаренкою Луцьк, 2001. 112 с.  

31. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психологія труда та человеческого 

достоинства. М, 2001.480 с.  

32. Психологическая наука и образование. 2007. № 4. 543с.  

33. Рєпнова Т.П. Феномен емоційої зрілості і кризи розвитку. Практична 

психологія та соціальна робота. 2004.  № 5. C. 77-79; Практична психологія та 

соціальна робота. 2004. C. 54-63.  

34. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників 

: Монографія. За ред. Г. О. Балла. К. : Академія педагогічних наук України, 

1998. 160 с.  

36. Сыманюк Э.Э. Психология профессионально-обусловленных кризисов. М., 

2004. 320с. 

37. Титаренко Т.М. Особистісні кризи здобувач вищої освітиського віку: 

36.наук. ст. /Відп. ред. Т.М. Титаренко. Луцьк: Ред.-вид. відділ «Вежа» 

Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. 110с.  

38. Фонарев А. Р. Формы становления личности в процессе ее профес- 

сионализации. Вопросы психологии. 1997. № 2. С. 88- 93.  



28 

 

39. Хазратова Н. Психологічні проблеми та особистісні кризи здобувач вищої 

освітиського віку. Особистісні кризи здобувач вищої освітиського віку: Зб. 

Наук.статей. / За ред. Т.М.Титаренкою. Луцьк, 2001. С.14. 

40. Цуренко Н.В. Екзаменаційний стрес в учбовій діяльності здобувачів вищої 

освіти. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. 

конф., м. Київ, 04–06 квітня 2017 р. У ІІ част., ч. ІІ. К. : Університет «Україна», 

2017.  С. 169 – 170. 

41. Цуренко Н.В. Психологічний аналіз феномену екзаменаційного стресу в 

ракурсі учбової діяльності здобувачів вищої освіти. Соціальна робота в 

сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи:: матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Полтава, 28 лютого 2017 р. К. : УУ, 2017. 

С. 154 – 159. 

42. Шихи Г. Возрастные кризисы: Ступени личностного роста. СПб.: Ювента, 

1999. 434 с. 

43. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 2000. 432.  

44. Якунин В.А. Психология учебной деятельности здобувач вищої освітиов. М. 

С.-Пет., 1994. 148 с. 

45. Loreman T., Deppeler J., and D. Harvey. Inclusive Education : Supporting 

Diversity in the Classroom. 2nd ed. [Інклюзивна освіта: збереження 

розмаїття в інклюзивному класі] [Текст]. T.Loreman, J.Deppeler, D.Harvey. 

Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin, 2011. 301 p. 

46. Praisner C.L. Attitudes of elementary principals toward the inclusion of 

students with disabilities. Exceptional Children. 69(2), . (2003). 135–145. 

47. Super D. Е. A theory of vocational development. D. E. Super. American 

Psychologist. 1953. V. 8 P. 185-190.  

48. Shcherbatykh Y. The impact indicators of the higher nervous activity of students 

on the character of the exam stress. Journal of GNI them. Pavlova. 2000. № 6. S. 

959-965. 



29 

 

ДОДАТКИ 

 

 

Рис.2.1. Показник прояву ситуативної тривожності в експериментальних 

та контрольній групах 

 

Рис.2.2. Показник прояву особистісної тривожності в експериментальних 

та контрольній групах 
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Рис.2.3. Показники прояву депресії експериментальної групи спеціальності 

«Спеціальна освіта» 

 

 

Рис.2.4. Показники прояву депресії експериментальної групи спеціальності 

«Право» 
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Рис.2.5. Показники прояву депресії експериментальної групи 

спеціальності «Соціальна робота» 

 

 

Рис.2.6. Показники прояву депресії контрольної групи  
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Рис.2.7. Показники прояву емоційних станів експериментальної групи 

спеціальності «Спеціальна освіта» 

 

Рис.2.8. Показники прояву емоційних станів експериментальної 

групи спеціальності «Право» 
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Рис.2.9. Показники прояву емоційних станів експериментальної 

групи спеціальності «Соціальна робота» 

 

Рис.2.10. Показники прояву емоційних станів контрольної групи 

 


