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Анотації:
Розглянуто напрямки пошуку засо-
бів, що сприяють зниженню залиш-
кового психоемоційного напружен-
ня та виведення із стресового стану 
студентів засобами фізичного ви-
ховання. Проведено короткий ана-
ліз новітніх психолого-педагогічних 
джерел з питань корекція пост-
стресового стану студентів за-
собами фізичного навантаження 
аеробного та анаеробного напрям-
ку. Окреслено практичні способи 
впливу на здоров’я зберігаючу по-
ведінку та поетапне підвищення 
рівня психічного здоров’я. Встанов-
лено, що фізичні навантаження ае-
робного напрямку взаємопов’язані 
зі зниженням рівня хвилювання і 
депресії. Зазначається, що заняття 
фізичними вправами впливають на 
ряд самооцінки, впевненості у собі, 
поліпшують розумові процеси. Ре-
комендовано фізичні навантажен-
ня використовувати як доповнення 
до традиційних методів терапев-
тичного впливу.

Конова Л. А. Психологическая коррек-
ция постстресового состояния студен-
тов методами физического воспитания. 
Рассмотрены направления поиска средств, 
которые способствуют снижению остаточ-
ного психоэмоционального напряжения и 
выведения из стрессового состояния сту-
дентов средствами физического воспита-
ния. Проведен короткий анализ новейших 
психолого-педагогических источников по 
вопросам коррекция постстресового со-
стояния студентов средствами физической 
нагрузки аэробного и анаэробного направ-
ления. Очерчено практические способы 
влияния на здоровьесберегающее пове-
дение и поэтапное повышение уровня пси-
хического здоровья. Установлено, что фи-
зические нагрузки аэробного направления 
взаимоувязываются со снижением уровня 
волнения и депрессии. Отмечается, что за-
нятия физическими упражнениями влияют 
на ряд самооценки, уверенности в себе, 
улучшают умственные процессы. Рекомен-
довано использовать физические нагрузки 
в качестве дополнения к традиционным ме-
тодам терапевтического влияния.

Konova L. A. The psychological 
correction after stress condition of 
students by the methods of physical 
education. Directions of search of 
facilities which favour the decline of 
remaining psychological emotional 
tension and excretion a stress state of 
students be means of physical education 
are considered. The short analysis of the 
newest psychological pedagogical sources 
on questions about correction students’ 
after stress state by means of the physical 
loading of aerobic and anaerobic direction 
is conducted. The practical methods of 
influence on a health saving conduct 
and stage-by-stage increase of psychical 
health level are outlined. It is set that the 
physical loadings of aerobic direction 
follow mutually with the decline of level of 
agitation and depression. It is marked that 
engaged in physical exercises influence on 
the row of self-appraisal, to the confidence 
in itself, improve mental processes. It is 
recommended to use the physical loadings 
as adding to the traditional methods of 
therapeutic influence.

Ключові слова:
фізичне, навантаження, студен-
ти, депресія, настрій, психічне, 
здоров’я.

физическое, нагрузка, студенты, депрес-
сия, настроение, психическая, здоровье.

physical, loading, students, depression, 
mood, psychical, health.

Вступ.1

В останні роки в зв’язку з сучасним ритмом життя 
з’являються додаткові психоемоційні навантаження, 
пов’язані з стресовими ситуаціями. Тому на перший 
план висувається проблема пошуку засобів, що 
сприяють зниженню залишкового психоемоційного 
напруження та виведення із стресового стану.

Постійний вплив стресового фактору може 
призвести до розвитку неврозів та інших психічних 
розладів. Тому основне завдання викладача – сприяти 
зниженню залишкового психоемоційного напруження 
та корекції постстресового стану студентів.

Стрес являє собою процес, послідовність явищ, 
які призводять до визначеного результату. Його визна-
чають як «суттєвий дисбаланс між потребою (фізіоло-
гічною або психологічною) та здатністю до реакції в 
умовах, коли неможливість задоволення потреби має 
суттєві наслідки».[2]

Також стрес – стан напруження, що виникає у лю-
дини під тиском сильних впливів. Розрізняють стадії 
хвилювання (мобілізація захисних сил), резистентнос-
ті (пристосування до стресової ситуації), виснаження 
(при сильному та довгому стресі може закінчитися 
смертю).[8]

Стрес також класифікують на легкий, помірний, 
тяжкий, надзвичайний та катастрофічний. До першої 
групи, тобто легкої форми стресу, відносяться незна-
чні події, які викликають невеликі подразнення нер-
вової системи. Прикладом може бути сварка з товари-
шем, незвичне або незнайоме приміщення для занять 
(спортивний зал), зміна сусіда по парті та ін. До дру-
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гої групи – помірної – відносяться: одруження, роз-
лучення подружжя, виключення з інституту, хронічна 
хвороба та ін. До тяжкої форми стресу відносять такі 
чинники, як розлучення батьків, небажана вагітність, 
арешт. Надзвичайні – сексуальне або фізичне насиль-
ство, смерть одного з батьків. І до останньої групи – 
катастрофічної форми – відносять смерть обох батьків 
або хронічна хвороба, що загрожує смертю [4].

Робота виконана за планом НДР Кременчуцького 
національного політехнічного університету імені Ми-
хайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз та розробка рекомендацій, 

що сприяють зниженню залишкового психоемоційно-
го напруження та корекції постстресового стану сту-
дентів засобами фізичного навантаження.

Мета досліджень – проаналізувати спеціальну лі-
тературу та наукові дослідження з питань фізичного 
навантаження і психічного здоров’я.

Результати дослідження.
По результатах спостережень та тестування при 

легкій формі стресу домінує хвилювання, яке впли-
ває на фізичну активність студента. Фахівці в галузі 
психології спорту та фізичної культури давно вивча-
ють продуктивний та негативний вплив збудження та 
хвилювання на фізичну активність осіб, що займають-
ся спортом. [9;7] Більшості студентів знайомий стан, 
коли нервове напруження примушує їх почувати себе 
вразливими. При несистематичних заняттях фізични-
ми вправами дані симптоми з часом зникають. При-
кладом цього може бути такий приклад.
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З 11 студентами, які переживали стан депресії з різ-

них причин протягом тривалого часу, були проведені 
заняття з фізичними навантаженнями. Після проведен-
ня цього експерименту було виявлено зниження рівня 
депресії. Таким чином, стало зрозуміло, що фізичні 
навантаження сприяють зниженню рівня збудження та 
депресії з клінічними ознаками цього стану.

Фізичні навантаження у даному випадку були 
аеробного напрямку і циклічного характеру. До фі-
зичних навантажень аеробного напрямку відносять: 
швидку ходьбу, біг, плавання, лижні гонки. При їх ви-
конанні до працюючих м’язів транспортується кисень 
для підтримки діяльності; вони являють собою фізич-
ну активність, яка призводить до підвищення функції 
серцево-судинної та дихальної системи, що є позитив-
ним впливом на організм.

З цього робимо висновок, що регулярне виконання 
фізичних навантажень зв’язане з тривалим зменшен-
ням рівня депресії.

Фахівці в галузі психології спорту та фізичної 
культури давно вивчають причини та дію збуджень, 
стресу та хвилювання в умовах занять фізичною куль-
турою і спортом. Багатьох фахівців в галузі медицини 
цікавлять психологічні та фізіологічні наслідки сис-
тематичних фізичних занять. Чи сприяють фізичні за-
няття зниженню рівню стресу?

Чи здатні інтенсивні тренування аеробного на-
прямку дати позитивний вплив на самопочуття сту-
дентів зі значним рівнем хвилювання?[5,3]

Цікаво, що серед різноманітних психічних змін-
них, головну увагу приділяють стану хвилювання та 
депресії. [1] Хоча багато людей страждають від цих 
порушень, не для всіх з них характерні психологічні 
стани, багатьом притаманний суб’єктивний дистрес. 
Для всіх цих людей систематичні заняття фізичною 
культурою мають терапевтичне значення і допомага-
ють знижувати відчуття хвилювання та депресії.

У теперішній час не можна з впевненістю сказати, 
що фізичні навантаження викликають або зумовлю-
ють зміни настрою. Вони, напевне, лише пов’язані з 
позитивними змінами настрою.[6]

Не дивлячись на те, що причинно-наслідкову вза-
ємодію не вдалось виявити, регулярні фізичні заняття 
пов’язані із зниженням стану хвилювання та депресії.

У більшості досліджень, в яких вивчали взаємодію 
між фізичними навантаженнями та психічним благо-
получчям, використовували навантаження аеробного 
напрямку. Було доведено, що лише навантаження до-
статньої тривалості та інтенсивності можуть привес-
ти до позитивних психологічних ефектів. [7] Тому ми 
розглянемо взаємодію між фізичними навантаження-
ми аеробного напрямку і психічним благополуччям.

Фізичні навантаження аеробного напрямку яв-
ляють собою фізичну активність, яка призводить до 
підвищення функцій серцево-судинної та дихальної 
систем. Під час фізичного навантаження аеробного 
характеру організм використовує і транспортує кисень 
до працюючих м’язів для підтримання діяльності. До 
фізичних навантажень аеробного напрямку відносять 
швидку ходьбу, біг, плавання, їзду на велосипеді, ае-
робні танці, лижні гонки. Згідно рекомендаціям фахів-
ців в галузі спортивної медицини, позитивний вплив 
на функцію серцево-судинної системи забезпечується 
при виконанні фізичного навантаження протягом 20-
30 хвилин 3-4 разів на тиждень з інтенсивністю, яка 
дорівнює 60-85% від максимальної частоти серцевих 
скорочень. [4,2] Фізичні навантаження анаеробного 
напрямку характеризуються або меншою тривалістю, 
або меншою інтенсивністю. При їх виконанні до пра-
цюючих м’язів транспортується менша кількість кис-
ню. До фізичних навантажень анаеробного напрямку 
відносять: гольф, тяжку атлетику, кеглі та інші.

Регулярне виконання фізичних навантажень 
пов’язане з тривалим зниженням рівня депресії.

Чим більша кількість тренувальних занять, тим 
відчутніше зниження депресії.

Чим триваліша програма тренувань, тим більше 
зниження депресії.

Загальна тривалість занять за тиждень непов’язана 
із зміною депресії.

Багато людей, які регулярно займаються фізич-
ною культурою, відмічають, що після заняття у них 
поліпшується психічний і емоційний стан. Це яви-
ще настільки поширене серед людей, які займаються 
спортом, що воно отримало назву «відчуття ейфорії». 
[9] Відчуття характеризується жвавістю розуму, звіль-
неністю, легкістю, відсутністю больових відчуттів і 
дискомфорту, відмінним ритмом і «сп’янінням». Це 

Таблиця 1
Позитивні психологічні впливи навантажень на клінічних хворих та звичайних людей

Збільшення Зниження
Розумової активності Абсентеїзму
Наполегливості Зловживання алкоголем
Впевненості Почуття гніву
Емоційної стійкості Хвилювання
Успішності Почуття збентеження
Внутрішнього локусу контролю Депресії
Пам’яті Головного болю
Сприйнятливості Ворожості
Позитивних образів Фобії (почуття страху)
Самоконтролю Психотичної поведінки
Статевого задоволення Напруженості
Відчуття благополуччя Самоконтролю
Ефективності праці Кількості помилок при виконанні роботи
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відчуття визначають такими словами – граційність, 
міць, пересування без зусиль та інше.

Існує велика кількість доказів виникнення відчуття 
ейфорії. Деякі з них були отримані в результаті дослі-
дження взаємозв’язку між різноманітними видами фі-
зичних навантажень і змінами настрою. Ось деякі з них:

фізичні навантаження аеробного напрямку пов’язані • 
з більш позитивними змінами настрою, ніж фізичні 
навантаження анаеробного характеру;
фізичні навантаження невеликої інтенсивності (на-• 
приклад, ходьба) пов’язані з більш позитивними 
змінами настрою, ніж навантаження високої інтен-
сивності;
у фізично активних людей спостерігаються більш • 
тривалі стани настрою, ніж у малорухливих людей;
масаж також пов'язаний з підвищенням позитивно-• 
го настрою.

Окрім вивчення взаємозв’язку між фізичним на-
вантаженням, станом хвилювання, депресією та на-
строєм, інтерес представляє питання: чи призводять 
фізичні навантаження до зміни особистості та психіч-
ного функціонування.

У дослідженні, метою якого було визначення 
впливу програми фізичних тренувань на чоловіків 
середнього віку, була отримана інформація про те, 
як фізичні навантаження можуть змінювати особис-
тість. У результаті програми занять з досліджуваними 
підвищився рівень фізичної підготовленості, а також 
відмітилися значні психологічні зміни. У них підви-
щились: рівень впевненості у собі, самоконтроль, по-
ліпшилась уява.

Загальновідомо, що в результаті фізичних трену-
вань може змінитися сприйняття власного тіла і під-
вищиться рівень само сприйняття. У ряді досліджень 
спостерігався позитивний взаємозв’язок між зміною 
рівня підготовленості і підвищенням рівня самооцін-
ки. [1] Підвищення рівня самооцінки після програм 
фізичних занять спостерігали у різних груп населен-
ня: у жінок, студентів, підлітків з надлишковою масою 
тіла, учнів шкіл. Відмічена перевага програм занять, 
націлених на підвищення рівня фізичної підготовле-
ності, над шкільними програмами фізичного вихован-
ня з точки зору підвищення рівня самооцінки.[2] Слід 
звернути увагу фахівців в галузі фізичного виховання 
на взаємозв’язок між рівнем фізичної підготовленос-
ті та рівнем самооцінки. Значний рівень самооцінки 
необхідний для нормального психічного розвитку і 
адаптації дітей, а фізичні навантаження є важливим 
інгредієнтом, який допомагає дітям і дорослим краще 
себе оцінювати. Фізичні навантаження можуть впли-
вати на рівень самооцінки засобами таких факторів:

збільшення рівня фізичної підготовленості;• 
досягнення мети;• 
відчуття соматичного благополуччя;• 
відчуття компетентності, майстерності чи контр-• 
олю;
засвоєння здорових звичок;• 
спеціальний досвід;• 
увага, обумовлена експериментом;• 

підтримка з боку інших людей, авторитетних для • 
даної людини.

Фізичні навантаження можуть бути засобом про-
філактики захворювань, обумовлених стресовими си-
туаціями, особливо у людей з високою психологічною 
витривалістю.

Хоча фізичні навантаження забезпечують спри-
ятливий психологічний вплив, їх не можна викорис-
товувати в усіх випадках депресії, стресу та інших 
психічних розладів. Так, на думку Buffone, фізичні 
навантаження аеробного напрямку не слід призначати 
в якості терапевтичного засобу людям з надмірною 
вагою тіла, страждаючим серйозними захворюваннями 
серця та людям з високим артеріальним тиском. 
Такі навантаження також протипоказані людям, які 
страждають сильною депресією.[3, 8]

Виходячи з цього, робимо висновок, що:
рівень фізичної підготовленості характеризується • 
позитивним взаємозв’язком з психічним здоров’ям 
і самопочуттям;
фізичні навантаження взаємопов’язані із знижен-• 
ням рівня хвилювання;
хвилювання і депресія – характерні симптоми не-• 
здатності подолати психічний стрес; фізичні наван-
таження взаємопов’язані із зниженням рівня хви-
лювання і фобіями;
сильно виражена депресія потребує професійного • 
лікування, фізичні навантаження можуть бути ви-
користані як додатковий засіб;
адекватні фізичні навантаження обумовлюють зни-• 
ження різних показників стресу, таких, як нервово-
м'язове напруження, ЧСС в спокої, вміст деяких 
гормонів;
фізичні навантаження здійснюють позитивний емо-• 
ційний вплив на людей різної статі і віку;
фізично здорові люди, які приймають психотропні • 
препарати, можуть виконувати фізичні вправи під 
доглядом лікаря.

Висновки.
Все більше зростає роль фізичних навантажень в 

збільшенні психічного здоров'я, оскільки значна кіль-
кість людей стикається з такими проблемами, як де-
пресія та стан тривоги. Фізичні навантаження аероб-
ного напрямку взаємопов’язані зі зниженням рівня 
хвилювання і депресії. Самопочуття людей поліпшу-
ється, як правило, відразу ж після фізичного наванта-
ження і залишається підвищеним ще декілька годин.

Таким чином використання даної методики забез-
печує подолання стану хвилювання, тривоги, стресу та 
депресії, допомагає уникнути і попередити ці психічні 
розлади, корелює по стресовий стан засобами фізич-
ного виховання, підвищує позитивний емоційний фон 
занять, що є базою для успішного функціонування і 
життєдіяльності людини. Також заняття фізичними 
вправами впливають на ряд самооцінки, впевненості у 
собі, також поліпшують розумові процеси. А оскільки 
фізичні навантаження взаємопов’язані з позитивними 
психічними змінами, то їх ще й широко використову-
ють як доповнення до традиційних методів терапев-
тичного впливу.
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