
ВИЯВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ З 
УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ
ХИМЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА, учениця 11 класу Петрівського навчально-виховного комплексу 
«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам'янської міської ради 
Кіровоградської області.
Наукові керівники: НЄВОРОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
ГВОЗДИК ІРИНА ВІКТОРІВНА, вчитель хімії та біології Петрівського навчально-виховного 
комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам'янської
міської ради Кіровоградської області.

МЕТА: теоретично обґрунтувати і дослідити індивідуальні особливості нервової системи у молодших школярів та 
визначити рівень загальної шкільної тривожності у зв’язку з переходом до навчання в основній школі; розробити 
рекомендації щодо виявлення рівня тривожності з урахуванням індивідуальних особливостей нервової системи у 
молодших школярів.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ :
- проаналізувати і узагальнити стан теоретичної і практичної розробленості проблеми виявлення шкільної 
тривожності учнів. 

- дослідити індивідуальні особливості нервової системи у молодших школярів досліджуваної групи.

- визначити рівень шкільної тривожності у молодших школярів досліджуваної групи.

- надати практичні рекомендації щодо виявлення рівня шкільної тривожності в учнів молодших класів, які 
переходять до навчання в основній школі, з урахуванням індивідуальних особливостей нервової системи.

КІРОВОГРАДСЬКА  МАЛА  АКАДЕМІЯ НАУК  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ

ОБ᾽ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: шкільна тривожність молодших школярів.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: шкільна тривожність з урахуванням особливостей нервової системи.

МАТЕРІАЛИ, ХІД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ:
Визначальними особливостями тривожності як зміною психічного стану є: 

субʼєктивне відчуття напруги, побоювання, підвищена активність нервової 
системи. Найважливішими чинниками розвитку тривожності є низький рівень 
емоційного налаштування щодо перебування в школі, негаразди у відносинах з 
учителем та однокласниками. Дослідження рівня тривожності з урахуванням 
властивостей нервової системи хлопців 4 класу дає підстави стверджувати, що 
низький, нормальний, високий  рівень тривожності, властивий для дітей з 
різними типами нервової системи.
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Графік зображення результатів дослідження 
виявлення шкільної тривожності з 

урахуванням індивідуальних особливостей 
нервової системи  

Проведений аналіз анкетування молодших школярів про готовність переходу до 5 класу, 
що показало, не всі готові навчатися у 5 класі, мають певні труднощі, страхи, тривогу.

Діти, які мають високий рівень тривожності, схильні до появи стану тривоги в ситуаціях
оцінки її компетентності. Таким дітям необхідно формувати почуття упевненості в успіху. 
А дітям з низьким рівнем тривожності навпаки вимагати пробудження активності, 
підвищення уваги та почуття відповідальності.

В межах однієї вікової групи учнів 4 класу спостерігались різні поєднання кількісного та 
якісного показників властивостей нервової системи, що вказує на різну швидкість сприймання 
навчального матеріалу та його засвоєння. Проведенні тестування показали, що не завжди діти з 
високим рівнем нервової системи мають низьку тривожність та навпаки слабкий рівень 
нервової системи  високу тривожність.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: - загальнонаукові: узагальнення; - теоретичні: аналіз 
наукової літератури з проблеми дослідження, -емпіричні: спостереження, анкетування; 
методи якісного й кількісного аналізу отриманих даних; методи графічного відображення 
результатів дослідження.
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