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Актуальність
Нажаль, проблемі дослідження шкільної тривожності приділяється недостатньо
уваги, не дивлячись на достатньо велику кількість наукових досліджень в
цьому напрямку. Аналіз наукових досліджень показав, що є праці, в яких
розглядається виникнення і розвиток тривожності на основі психодинамічного
підходу.

Фото з інтернету

Джерело: https://chomusiki.com.ua/групи-розвитку/



Методика проведення :

Проведення дослідження (фото зроблено Хименко

Інною 09.10.2020)



Аналіз та узагальнення результатів дослідження шкільної
тривожності з урахуванням нервових процесів
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ

Проведення дослідження (фото зроблено 

Хименко Інною 09.10.2020)
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Основні фактори виникнення тривожності у хлопців. 
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Показник сили нервової системи у молодших школярів
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Рівень тривожності в залежності від показників 
властивостей нервової системи

Учень Властивість нервової системи Рівень тривожності

1 Сильний рівень сили Нормальний

2 Сильний рівень сили Сильний

3 Сильний рівень сили Низький

4 Вище середнього Високий

5 Вище середнього Високий

6 Вище середнього Підвищений

7 Середній рівень Нормальний

8 Нижче середнього Високий

9 Слабкий рівень Сильний

10 Слабкий рівень Нормальний

11 Слабкий рівень Низький

12 Слабкий рівень Нормальний



Практичні  рекомендації.

Проблема емоційної нестабільності та високого рівня шкільної тривожності учнів може
бути вирішена за таких умов:

- види завдань і їх зміст, час, відведений для виконання завдань, мають бути підібрані
відповідно до індивідуальних особливостей молодших школярів;

- періодично проводити заняття, що містять корекційні вправи щодо зниження рівня
тривожності; - практичний психолог проводить роботу не лише з учнями, а й їхніми
батьками;

– домашні завдання – згідно віку;

– активне використання методу «граючись – навчаюсь»;

– активне використання художньо-естетичного циклу предметів для корекції емоційного
стану й нервового напруження школярів;

– акцент уваги на формування навичок здорового способу життя та фізичного виховання.



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.

Фото з інтернету

Джерело: https://chomusiki.com.ua/групи-розвитку/
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