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Постановка проблеми. Однією з найпоширеніших проблем, з якою сти-

кається учень у початковій школі, є шкільна тривожність. Її своєчасне виявлен-

ня є надзвичайно важливим, оскільки вона негативно впливає на всі сфери жит-

тя дитини: здоров'я та стан психіки, спілкування з однолітками і учителями, 

успішність в школі, поведінку і в школі, і за її межами. 

Вважається, що саме інтерактивне навчання створює необхідні умови для 

стимулювання, мотивування пізнавальної діяльності учнів, для забезпечення 

високого рівня їхньої активності і самостійності та сприяє налагодженню міжо-

собистісної взаємодії між учнями і вчителями, створює продуктивну творчу ат-

мосферу в навчальному закладі і може впливати на зниження рівня шкільної 

тривожності учнів початкової школи. 

Вихідні передумови. Розвиток освіти багато в чому визначає стан май-

бутнього суспільства, культури та особистості. «Освіта формує людину, 

озброює її знаннями, виховує громадянські якості, вміння думати й працювати, 

спілкуватись і відпочивати, жити суспільним чином і водночас бути індивіду-

ально неповторною особистістю» [4, с. 11]. 

Л.С. Виготський, підкреслюючи культурно-історичний характер розвитку 

людської особистості, зазначав, що розвиток дитини в кожний віковий період 

життя тісно пов’язаний з її власною діяльністю. За концепцією цього вченого, 

ігрова діяльність є засобом активного засвоєння дитиною людської культури. 

Вирішальна роль у цьому належить спілкуванню дитини з дорослими та інши-

ми дітьми, в процесі якого вона оволодіває «системою соціально вироблених 
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знаків». Визначальною серед них є мова, під впливом якої біологічна істота 

«олюднюється», «вростає» у людську культуру [1]. 

Мета статті. У статті викладені результати лонгітюдного емпіричного 

дослідження шкільної тривожності учнів початкової школи. 

Виклад методики і результатів досліджень. Для проведення до-

слідження нами був використаний тест шкільної тривожності Філіпса [2]. До-

слідження проводилося в межах Всеукраїнського експерименту «Психологічні 

засади інноваційних технологій розвитку особистості» на базі Києво-

Печерського ліцею № 171 «Лідер» (Наказ МОН  № 414  від 9 квітня 2015 року) і 

було лонгітюдним. Лонгітюдний метод (з лат. тривалість) – метод досліджень, 

коли учасників вивчають протягом тривалого часу (до декількох років) [6].  

Вибірку дослідження склали 129 учнів експериментального «Б» класу по-

чаткової школи (32 учні 1-Б класу (2015 – 2016 н/р); 31 учень – 2-Б класу (2016-

2017 н/р); 34 учні – 3-Б класу (2017-2018 н/р); 32 учні – 4-Б класу (2018-2019 

н/р)).   

Методика дослідження шкільної тривожності Філіпса дає можливість 

більш глибоко і суттєво дослідити не лише загальну тривожність учня початко-

вої школи, а й наступні її фактори: переживання соціального стресу; фрустрація 

потреби у досягненні успіху; страх самовираження; страх ситуації перевірки 

знань; страх невідповідності очікуванням оточуючих; низька фізіологічна 

опірність стресу; проблеми і страхи у відносинах із учителями. 

Змістовна характеристика факторів: 

1. Загальна тривожність у школі – загальний емоційний стан дитини, по-

в'язаний з різними формами її включення в життя школи. 

2. Переживання соціального стресу –  емоційний стан дитини, на тлі якого 

розвиваються її соціальні контракти (насамперед з однолітками). 

3. Фрустрація потреби у досягненні успіху – несприятливий психічний фон, 

який дозволить дитині розвивати свої потреби в успіху, досягненні високого ре-

зультату тощо. 

4. Страх самовираження – негативні емоційні переживання ситуацій, по-

в'язаних із необхідністю саморозкриття, пред'явлення себе іншим, демонстрації 

своїх можливостей. 

5. Страх ситуації перевірки знань – негативне ставлення і переживання 

тривоги в ситуаціях перевірки (особливо публічної) знань, досягнень, можливо-

стей. 

6. Страх невідповідності очікуванням оточуючих – орієнтація на зна-

чимість інших в оцінці своїх результатів, вчинків і думок, тривога з приводу 

оцінок. 

7. Низька фізіологічна опірність стресу  –  особливості психофізіологічної 

організації, що знижують пристосовність дитини до ситуацій стрессогенного 

характеру, що підвищують вірогідність неадекватного, деструктивного реагу-

вання на тривожний фактор середовища. 
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8. Проблеми і страхи у відносинах із учителями – загальний негативний 

емоційний фон відносин з дорослими в школі, знижує успішність навчання ди-

тини. 

Критерії оцінки отриманих результатів у відсотках розподілені так: 

 0 – 20%  –   низький рівень тривожності; 

 21 – 51%  –  середній рівень; 

 52 – 80%  –  високий рівень; 

 81 –  100%  – дуже високий рівень. 

Результати, отримані за тестом шкільної тривожності Філіпса в учнів 1-Б 

класу (2015-2016 н/р.), представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати за тестом шкільної тривожності Філіпса в учнів 1-Б класу 

(2015-2016 н.р.) 
№ 

з/п 

Рівні тривож-

ності 

Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Низький рівень  5 

15,6% 

1 

3,1% 

4 

12,5% 

6 

18,8% 

4 

12,5% 

11 

34,4% 

12 

37,4% 

9 

28,1% 

2. Середній 

рівень 

8 

25% 

5 

15,6% 

4 

12,5% 

7 

21,9% 

10 

31,2% 

4 

12,5% 

8 

25% 

5 

15,6% 

3. Високий рівень 13 

40,6% 

11 

34,4% 

8 

25% 

7 

21,9% 

10 

31,2% 

9 

28,1% 

10 

31,2% 

8 

25% 

4. Дуже високий 

рівень 

6 

18,8% 

15 

46,9% 

16 

50% 

12 

37,4% 

8 

25% 

8 

25% 

2 

6,3% 

10 

31,2% 

Всього: 32 32 32 32 32 32 32 32 

Примітки: 1 - загальний рівень тривожності; 2 - переживання соціального стресу; 3 -

фрустрація потреби у досягненні успіху; 4 - страх самовираження; 5 - страх ситуації пе-

ревірки знань; 6 - страх невідповідності очікуванням оточуючих; 7 - низька фізіологічна 

опірність стресу; 8 - проблеми і страхи у відносинах із учителями. 

 

Як ми бачимо, більше половини учнів 1-Б класу має високий (13 осіб – 

40,6%) і дуже високий (6 осіб –  18,8%) рівень шкільної тривожності. Також бу-

ла виявлена значна кількість досліджуваних учнів з високим і дуже високим 

рівнями тривожності за факторами «переживання соціального стресу» і «фруст-

рація потреби у досягненні успіху», що зумовлює розвиток у них негативного й 

амбівалентного ставлення до навчання. Зауважимо, що ці показники в них є 

набагато вищими у порівнянні з показниками загальношкільної тривожності. 

Ці результати викликають занепокоєння, оскільки психологами-

дослідниками доведено, що під час навчання число здорових дітей скорочуєть-

ся у п’ять разів. Зустрічаються в літературі й спроби охарактеризувати причини 

шкільної невротизації дитини, яка призводить до дезадаптивного стану [3; 8]. 

Зниження рівня тривожності навпаки дозволяє дітям підвищити рівень їхньої 

самооцінки, переживати почуття душевного комфорту, успішніше вчитися, 

швидко адаптуватися до шкільного життя і до учбової діяльності.  
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З метою, перш за все, зниження шкільної тривожності в учнів початкової 

школи, нами були введені в навчальний процес психологічні вправи як основ-

ний елемент інтерактивного навчання [6]. 

 У початковій школі психологічні вправи використовувалися на інтерак-

тивних уроках з метою концентрації і переключення уваги учнів, для зміни ви-

ду діяльності, для забезпечення чергування розумових та фізичних навантажень  

та для формування в учнів навичок міжособистісної взаємодії. 

Зазначимо, що завдяки застосуванню цих вправ, уроки проходили ди-

намічніше і цікавіше. Учні працювали на уроці активніше і, як результат, всти-

гали більше та отримували задоволення від навчання. 

Однак важливою умовою успішності застосування таких вправ на інтер-

активних уроках є методика їхньої організації та проведення. Ми вважаємо, що 

оптимальними є такі способи використання психологічних вправ: 

 весь урок будується на психологічних вправах; 

 використання психологічної вправи як структурного елементу уроку 

(вправи на введення в урок, вправи на розвиток креативності тощо); 

 проведення психологічної вправи як фізкультхвилинки. 

Існують також деякі обмеження для проведення психологічних вправ на 

уроці: 

 не варто проводити вправи без прийняття правил; 

 не доцільно впроваджувати вправи на підсумкових уроках, якщо вони не 

використовувались  раніше; 

 не варто застосовувати занадто складні вправи, які не відповідають віку 

дітей. 

У підготовчій частині уроку (введенні в урок) доцільно, наприклад, вико-

ристовувати такі вправи: «Зустріч руками», «Тут і зараз», «Комплімент», «По-

бажання» та ін.  Ці вправи допомагають  учням налаштуватися на навчання, 

сприяють їхньому самозосередженню, налаштовують дітей на позитив. 

В основній частині уроку замість другої фізкультхвилинки доцільно про-

водити вправи, які відносяться до тілесно-орієнтованих вправ. Основною ме-

тою цих вправ є поліпшення психологічного самопочуття за рахунок усвідом-

лення мови тіла. Досягненню цієї мети сприяє послідовне вирішення наступних 

завдань: 

 знаходження і зняття власних затисків; 

 вивчення невербальних компонентів спілкування; 

 усвідомлення мови власного тіла. 

Вправи цього напрямку допомагають учням у розвитку навички роз-

шифрування невербальної мови і надають новий досвід спілкування. Це такі 

вправи-ігри: «Перевтілення», «Невербальні пояснення», «Ростемо», «Тінь», 

«Дзеркало», «Узгоджені дії», «Розмова через скло». Ці вправи – хороший засіб 

для встановлення психологічного контакту. Окрім цих вправ в основній частині 

уроку доцільно проводити вправи на розвиток креативності, оскільки завдання 
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педагога полягає у забезпеченні розвитку творчої особистості учня в процесі 

навчання. 

У заключній частині уроку можуть використовуватися вправи для релак-

сації та зниження фізичного і психологічного навантаження учнів на уроці. Це 

можуть бути вправи з психогімнастики, які сприяють поліпшенню 

функціонування мозку, сприяють зняттю нервової напруги.  

Вправи потрібно добирати таким чином, щоб вони перекликались з те-

мою уроку і водночас підвищували працездатність, знімали втому, давали 

відпочинок організму, насамперед нервовій системі. 

Проводити ігри, створювати ігрові ситуації бажано на кожному уроці. 

Особливо це стосується 1–го  класу – перехідного періоду, коли учні ще не 

звикли до тривалої напруженої діяльності. Вони швидко стомлюються, притуп-

люється їхня увага, набридає одноманітність. Тому психологічні вправи мають 

увійти в практику роботи вчителя як один з ефективних методів організації 

навчальної діяльності першокласників. 

Успіх інтерактивного навчання, а також позитивний фізіологічний і 

емоційний вплив на учнів залежить насамперед від правильного вибору вправи. 

Потрібно враховувати форму проведення занять: урок, перерва, виховна годи-

на, група подовженого дня, позакласний захід. 

Вибір вправ залежить від теми уроку та мети, яку ставить перед собою 

вчитель. На уроках читання і письма можна проводити вправи «Буква – слово», 

«Буква – словосполучення», «Буква – речення» тощо. 

Під час прогулянки можна проводити вправи: «Атоми», «Рибки – актинії», 

вправи на розвиток креативності, на вироблення навичок невербальної мови.  

Вибір вправи також залежить від поставлених на уроці оздоровчих, 

освітніх і виховних завдань.   

Успішне проведення вправи залежить від педагогічного таланту, арти-

стичної майстерності, організаторських здібностей вчителя, його вміння дохід-

ливо, коротко, цікаво пояснити вправу-гру, вміло керувати її процесом. Пыд час 

пояснення гри вчитель повідомляє назву гри, знайомить з правилами гри. 

Після пояснення вправа починається за вказівкою, висловленою спокій-

ним голосом,  або за умовним сигналом вчителя (сплеск у долоні). Під час гри 

вчитель уважно стежить за її ходом і поведінкою учнів. 

Завдання вчителя: 

 керувати вправою-грою; 

 подавати команди, розпорядження; 

 робити вказівки по ходу; 

 самому брати участь у грі, виконувати головну або другорядну роль; 

 спостерігати за загальним станом і самопочуттям кожного учнів. 

Вказівки слід робити у позитивній формі, підтримуючи радісний настрій 

дітей. Вчитель може підказказувати доцільність виконання того чи іншого ру-

ху.  Фізичне навантаження у грі рекомендуємо регулювати вчителю. 

Підводити підсумки вправи-гри слід у позитивній  формі, щоб викликати 

в учнів бажання наступного разу досягти ще кращих результатів 
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Проведення зворотного зв’язку  один із важливих елементів методики прове-

дення таких вправ [7, C.21-27]. 

У наступному році було проведено дослідження рівня шкільної тривож-

ності в учнів 2-Б класу, тобто ми продовжили вивчення цього феномену на тих 

самих учнях, з якими ми проводили експериментальні інтерактивні уроки з ви-

користанням психологічних вправ. 

У таблиці 2 наведено результати дослідження за тестом шкільної тривож-

ності Філіпса в учнів 2-Б класу (2016-2017 н/р.). 

Таблиця 2 

Результати за тестом шкільної тривожності Філіпса  

в учнів 2-Б класу (2016-2017 н/р.) 
№ 

з/п 

Рівні  

тривожності 

Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Низький рівень  5 

16,1% 

6 

19,3% 

5 

16,1% 

8 

25,8% 

10 

32,3% 

 

9 

19,4% 

10 

32,3% 

8 

25,8% 

2. Середній 

рівень 

10 

32,3% 

10 

32,3% 

13 

41,9% 

15 

48,4% 

11 

35,4% 

9 

19,4% 

8 

25,8% 

9 

29% 

3. Високий рівень 12 

38,7% 

10 

32,3% 

6 

19,3% 

6 

19,3% 

8 

25,8% 

8 

25,8% 

11 

35,4% 

10 

32,3% 

4. Дуже високий 

рівень 

4 

12,9% 

5 

16,1% 

7 

22,7% 

2 

6,5% 

2 

6,5% 

5 

16,1% 

2 

6,5% 

4 

12,9% 

Всього учнів: 31 31 31 31 31 31 31 31 

Примітки: 1 - загальний рівень тривожності; 2 - переживання соціального стресу; 3 -

фрустрація потреби у досягненні успіху; 4 - страх самовираження; 5 - страх ситуації пе-

ревірки знань; 6 - страх невідповідності очікуванням оточуючих; 7 - низька фізіологічна 

опірність стресу; 8 - проблеми і страхи у відносинах із учителями. 

 

Як видно з таблиці 2 серед учнів 2-Б класу 12 осіб (38,7%) мають високий 

і 4 особи (12,9%) – дуже високий рівень шкільної тривожності на відміну від 

минулорічного дослідження: де високий рівень мали 13 учнів (40,6%) і дуже 

високий - 6 учнів  (18,8%). Також було виявлено значну кількість учнів з висо-

ким і дуже високим рівнями тривожності за наступними факторами: «пережи-

вання соціального стресу», «фрустрація потреби у досягненні успіху», «страх 

невідповідності очікуванням оточуючих», «низька фізіологічна опірність стре-

су» і «проблеми і страхи у відносинах із учителями». Тобтоми бачимо знижен-

ня високих рівнів шкільної тривожності, але воно ще не суттєве.  

Це може пояснюватися тим, що в минулому році ми визначили проблему 

і почали впроваджувати інтерактивні уроки, але їхня кількість була недостатнь-

ою.  

Далі ми продовжили дослідження шкільної тривожності в учнів нашого 

експериментального класу. В таблиці 3 наведено результати за тестом шкільної 

тривожності Філіпса в учнів 3-Б класу (2017-2018 н/р.). 

Як видно з таблиці 3 високий рівень шкільної тривожності  мав тільки 1 

учень (2,9%) на відміну від минулорічного дослідження; де високий рівень ма-

ли 12 учнів (38,7%) і дуже високий  - 4 учні (12,9%). Таким чином ми можемо 
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констатувати значне зниження шкільної тривожності в учнів експерименталь-

ного класу. 

Таблиця 3 

Результати за тестом шкільної тривожності Філіпса в учнів 3-Б класу 

(2017-2018 н/р.) 
№ 

з/п 

Рівні  

тривожності 

Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Низький рівень  26 

76,5 % 

8 

23,6 % 

14 

41,2% 

17 

50% 

17 

50% 

22 

64,7% 

27 

79,4% 

11 

32,3% 

2. Середній рівень 7 

20,6 % 

20 

58,8% 

14 

41,2% 

10 

29,4% 

8 

23,6% 

5 

14,7% 

4 

11,8% 

10 

29,4% 

3. Високий рівень 1 

2,9% 

6 

17,6% 

6 

17,6% 

5 

14,7% 

7 

20,5% 

3 

8,8% 

2 

5,9% 

13 

38,3% 

4. Дуже високий 

рівень 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

5,9% 

2 

5,9% 

4 

11,8% 

1 

2,9% 

0 

 

Всього учнів: 34 34 34 34 34 34 34 34 

Примітки: 1 - загальний рівень тривожності; 2 - переживання соціального стресу; 3 - 

фрустрація потреби у досягненні успіху; 4 - страх самовираження; 5 - страх ситуації пе-

ревірки знань; 6 - страх невідповідності очікуванням оточуючих; 7 - низька фізіологічна 

опірність стресу; 8 - проблеми і страхи у відносинах із учителями. 

 

У таблиці 4 наведено результати за тестом шкільної тривожності Філіпса 

в учнів 4-Б класу (2018-2019 н/р.). 

Таблиця 4 

Результати за тестом шкільної тривожності Філіпса 

 в учнів 4-Б класу (2018-2019 н/р.) 
№ 

з/п 

Рівні  фактори 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Низький рівень  23 

71,8% 

9 

28,1% 

12 

37,5% 

18 

56,2% 

18 

56,2% 

21 

65,5% 

25 

78,1% 

14 

43,8% 

2. Середній 

рівень 

8 

25% 

21 

65,6% 

15 

46,9% 

11 

34,3% 

12 

37,4% 

8 

25% 

4 

12,5% 

11 

34,3% 

3. Високий рівень 1 

3,2% 

2 

6,3% 

5 

15,6% 

2 

6,3% 

1 

3,2% 

2 

6,3% 

3 

9,4% 

7 

21,9% 

4. Дуже високий 

рівень 

0 0 0 1 

3,2% 

1 

3,2% 

1 

3,2% 

0 0 

Всього учнів: 32 32 32 32 32 32 32 32 

Примітки: 1 - загальний рівень тривожності; 2 - переживання соціального стресу; 3 -

фрустрація потреби у досягненні успіху; 4 - страх самовираження; 5 - страх ситуації пе-

ревірки знань; 6 - страх невідповідності очікуванням оточуючих; 7 - низька фізіологічна 

опірність стресу; 8 - проблеми і страхи у відносинах із учителями. 

 

Отже  серед учнів 4-Б класу високий рівень шкільної тривожності  має 1 

учень (2,9%). Але за факторами «переживання соціального стресу», «фрустра-

ція потреби у досягненні успіху», «страх самовираження», «страх ситуації пе-

ревірки знань», «страх невідповідності очікуванням оточуючих», «низька 
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фізіологічна опірність стресу» та «проблеми і страхи у відносинах із учителя-

ми» ми бачимо значне зниження показників. 

Висновки. Застосування психологічних вправ, як основного елементу ін-

терактивного уроку, має позитивний вплив, знижує в учнів рівень шкільної 

тривожності; зменшує переживання соціального стресу, фрустрацію потреби у 

досягненні успіху, страх самовираження, страх ситуації перевірки знань, страх 

невідповідності очікуванням оточуючих, збільшує фізіологічну опірность стре-

су і  зменшує проблему і страхи у відносинах із учителями. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці моделі ін-

терактивного навчання в початковій школі. 
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Pidlisna S.V. An analysis of the impact of an interactive lesson on reducing school anx-

iety in primary school students.  

The article presents the results of a longitudinal study of school anxiety in primary school 

students. For this study,  the Phillips School Anxiety Test was used. The research was conducted 

within the framework of the All-Ukrainian experiment: "Psychological bases of innovative technol-

ogies of personality development" on the basis of Kyiv-Pechersk Lyceum № 171 "Leader". 

It was found that more than half of 1st grade students had a high and very high level of 

school anxiety. Also, researchers identified a significant number of students with high levels of anx-

iety due to "social stress" and "frustration of the need for success", which affects the development 

of their negative attitude to learning. 

Psychological exercises, as the main element of the interactive lesson, were included in the 

educational process to reduce school anxiety in students.  

Researchers determined the impact of interactive lessons on reducing students' level of 

school anxiety, their experience of social stress,  frustration of the need to achieve success, fear of 

self-expression,  assessment test anxiety, fear of non-compliance with the expectations of others, 

low physiological resistance to stress, reducing of problems and fears in relationships with teachers. 

Key words: interactive lesson, psychological exercise, primary school student, school anxiety. 
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Примачок Л.Л. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ ПОНАД П’ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ 

 
 Примачок Л.Л. Експериментальне дослідження стану сформованості професійної 

компетентності фахівців з фізичної реабілітації зі стажем роботи понад п’ятнадцять ро-

ків. У статті проаналізовані отримані емпіричні дані щодо рівня сформованості професійної 

компетентності фахівців зі стажем роботи понад 15 років. Уточнено поняття конфліктологіч-

ної компетентності фахівця з фізичної реабілітації. 


