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lem, stressors, adaptive potential, ability to self-regulate and self-reflection, level of self-esteem, 

behavioral regulation, value orientations, mobilization potential, ability to risk are considered as 

important factors of structural features of the professional viability of managers. Resilience charac-

terizes a person's ability to withstand difficult life situations and successfully confront problems and 

difficulties, both in personal life and in the professional field. Resilience helps to strike a balance 

between risk factors and protective factors. Vital stability is considered to be the main functional 

component that preserves the stability of the personality system. 

Key words: professional viability, professional activity, personality viability, managers of 

commercial organizations. 
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Зеленська З.П. Дослідження впливу шкільної тривожності на рівень розвитку ем-

патії в учнів основної школи. У статті викладено результати емпіричного дослідження, 

спрямованого на визначення впливу шкільної тривожності на рівень розвитку емпатії в учнів 

основної школи. Було визначено, що чим вищими є показники тривожності, тим вищими 

стають і такі показники емпатії, як: прояв емпатії до батьків, до тварин, до дітей, до художніх 

творів, до незнайомих людей і загальний рівень емпатії. А знижуючи рівень шкільної триво-

жності, ми можемо нормалізувати і рівень емпатії учня. Отже, існує необхідність у розробці 

психокорекційної програми, спрямованої на зниження рівня шкільної тривожності та регу-

ляції рівня емпатії учнів основної школи.  
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Зеленская З.П. Исследование влияния школьной тревожности на уровень разви-

тия эмпатии у учащихся основной школы. В статье изложены результаты эмпирического 

исследования, направленного на определение влияния школьной тревожности на уровень 

развития эмпатии у учащихся основной школы. Было определено, что чем выше показатели 

тревожности, тем выше становятся и такие показатели эмпатии, как: проявление эмпатии к 

родителям, к животным, к детям, к художественным произведениям, к незнакомым людям и 

общий уровень эмпатии. А снижая уровень школьной тревожности, мы можем нормализо-

вать и уровень эмпатии ученика. Следовательно, существует необходимость в разработке 

психокоррекционной программы, направленной на снижение уровня школьной тревожности 

и регуляции уровня эмпатии учащихся основной школы. 

Ключевые слова: эмпатия, ученик основной школы, подростковый возраст, школьная 

тревожность. 

 

Постановка проблеми.  Проблема тривожності є однією з найгостріших 

проблем сьогодення. Тривожність часто призводить до труднощів у спілкуван-

ні, до зниження працездатності особистості та продуктивності її діяльності. У 

підлітковому віці питання подолання тривожності постає особливо гостро. Це 

пов’язано насамперед із тим, що підлітковий вік є кризовим періодом. Серед 

видів тривожності, які проявляються найбільше в підлітковому віці, дослідники 

виділяють соціальну та шкільну. 

Найбільша кількість дітей із так званою «шкільною дезадаптацією» спо-

стерігається в основній школі [9]. В учнів основної школи якраз починається 
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підлітковий вік. Цей період розвитку охоплює приблизно вік із 10 - 11 до 14 - 

15 років і традиційно вважається найважчим у вихованні. 

Вихідні передумови. Дослідженням проблеми тривожності у різних ас-

пектах займалися такі вчені, як Є. Ільїн, І. Кон, Л. Лєпіхова, А. Прихожан, Ф. 

Райс, Д. Фельдштейн, В. Шапалов. Існують теоретичні концепції зарубіжних 

дослідників Ш. Бюллер, Е. Еріксона, Ж. Піаже, С. Холла, Е. Шпрангера, Е. 

Штерна, положення Г. Айзенка, Е. Ейдеміллера, Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна, К. 

Хорні, З. Фрейда та вітчизняних Л. Божович, Л. Виготського, Д. Ельконіна, І. 

Добровіної та ін 

Л. Виготський у своїй книзі «Педологія підлітка» виділяв кілька критич-

них, поворотних пунктів психічного розвитку (кризи одного, трьох, семи і три-

надцяти років), вважаючи, що «кризи – необхідні етапи розвитку, які, якби не 

були відкриті емпіричним чином, слід було б вивести теоретично. Більше того, 

чим яскравіше, гостріше, енергійніше проходить криза, тим продуктивніше йде 

процес формування особистості» [1]. 

Ю. Зайцев та А. Хван наголошують на важливості розгляду тривожності  

у контексті аналізу новоутворень і вікових криз підліткового віку. Для підтвер-

дження цього погляду дослідники наводять спостереження А. Горміна, на дум-

ку якого у підлітковому віці для ґенези емоції тривоги і формування тривожно-

сті мають значення не тільки кризи власне підліткового віку, а й особливості 

вже пережитих криз у ранні роки. Підлітковий вік загострює й актуалізує нега-

тивні наслідки цих криз. Взявши за основу концепцію Е. Еріксона, А. Гормін 

показав, який вплив здійснюють допідліткові кризи на тривожність у підлітко-

вому віці. Усі чотири кризи створюють у підлітковому віці досить тривожний 

фон емоційного сприйняття світу. Деякі дослідники, спостерігаючи за поведін-

кою підлітків, відзначають часті прояви у них тривоги за необхідності відкри-

того контакту дорослими людьми, або за необхідності прийняття самостійного 

рішення з важливого для них питання. А. Гормін вважає, що індивід у підлітко-

вому віці має тенденцію часткового повернення у вже пережиту кризу й, у де-

яких випадках, переживає її знову [5]. 

На думку А. Микляєвої та П. Румянцевої, причиною виникнення тривож-

ності в підлітковому віці завжди є внутрішній конфлікт, суперечливість праг-

нень підлітків, коли одне бажання суперечить іншому, одна проблема заважає 

іншій. Суперечливий внутрішній стан школяра підліткового віку може бути ви-

кликаний різними чинниками:  

 відсутністю у школяра фізичної безпеки, ворожістю зі сторони дорослих, 

суперечливими вимогами до підлітка, що виходять із різних джерел;  

 неадекватними вимогами батьків, що не відповідають можливостям і пра-

гненням школяра;  

 авторитарним стилем спілкування дорослого з дитиною;  

 хронічною або епізодичною навчальною неуспішністю;  

 зміною системи оцінки та контролю знань;  
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 значним зростанням навчального навантаження, пов’язаного з підготов-

кою до вступу у вищі навчальні заклади.  

Усе це разом і є причинами виникнення тривожності, що зумовлює у під-

літка виникнення почуття втрати опори, невпевненості у навколишньому світі, 

небажання спілкуватися [8]. 

Вважається, що тривожність – це переживання емоційного дискомфорту, 

пов'язане з очікуванням неблагополуччя, почуттям небезпеки. Підвищена три-

вожність є причиною багатьох психологічних труднощів дитинства, в тому чи-

слі багатьох порушень розвитку [10]. 

Література 60-70-х років XX ст. відображає занепокоєність педагогічної 

громадськості «проблемою шостих класів» і намагання психологів цю пробле-

му пояснити. Проблема шостих класів є центральною й у книзі А. Краковського  

«Про підлітків». Автор звертає увагу на те, що в період навчання у шостому 

класі учні стали вшестеро впертішими, ніж у п'ятому, удесятеро зросла кіль-

кість випадків протиставлення себе вчителям, удев'ятеро частіше спостерігало-

ся хизування недоліками і в сорок два рази більше стало не досить мотивованих 

вчинків [6]. 

Узагальнюючи погляди різних дослідників, можна відмітити дві позиції 

аналізу поняття тривожності: з одного боку, вона розглядається як суб’єктивне 

неблагополуччя особистості, яке негативно позначається на її взаємодії з ото-

ченням і на ставленні до себе; з іншого боку, тривожність має і позитивну фун-

кцію, яка пов’язана з мобілізацією людини в певних ситуаціях. 

Серед видів тривожності, які проявляються найбільше в підлітковому ві-

ці, дослідники виділяють соціальну та шкільну. 

Найвираженіші емоційні реакції та переживання виникають у критичні 

моменти розбалансованості динамічного процесу взаємодії особистості й суспі-

льства, у так звані «критичні періоди». Саме такий період виникає під час пере-

ходу дитини з молодшого шкільного у підлітковий вік.  

Емпатія в більшості досліджень розглядається як умова, необхідна для 

успішного здійснення процесу міжособистісної взаємодії [2, с. 64]. 

Емпатія вивчається у межах діяльнісного та особистісного підходів, де 

емпатійність зводиться до відображення, проникнення, пізнання, прогнозуван-

ня, переживання внутрішнього світу іншої людини та співчуття їй (Б. Ананьєв, 

К. Роджерс, О. Саннікова, М. Савчин та інші). Основними психологічними ме-

ханізмами при цьому є емоційне зараження, ідентифікація, проекція, децентра-

ція та рефлексія (М. Авдеєва, Т. Гаврилова, Л. Журавльова, В. Мак-Дугал, Г. 

Олпорт). Психологи розглядають емпатію як психологічний стан, процес та як 

здібність людини. 

Відповідно, емпатія трактується як емоційний стан, який виникає у 

суб’єкта при спогляданні переживань іншої людини (Т. Пашукова,  Е.  Stotland); 

афективний стан, що проявляється як співчуття, як здатність долучитися та ро-

зділити емоційний стан іншої людини (Т. Гаврилова, О. Кайріс, Л. Стрєлкова); 

інтелектуальний процес як спосіб розуміння іншої людини (Р. Карамуратова, L. 

Cottrel, R. Dymond); інтелектуальна реконструкція внутрішнього світу іншої 
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людини (U. Bronfenbrenner,  J. Harding, M. Gallwey); інтуїтивне пізнання емо-

ційного стану іншої особистості (А. Ковальов, Т. Шибутані); здібність переда-

вати партнеру по спілкуванню своє розуміння його переживань (Д. Майєрс, К. 

Роджерс, І. Юсупов); поєднання афективних, когнітивних та конативних ком-

понентів (Л. Джрназян, Н. Сарджвеладзе); мотив альтруїстичної поведінки (М. 

Обозов, П. Симонов), цілісне ієрархічно структуроване утворення, що має свої 

рівні відображення переживань (Л. Журавльова).  У нашому дослідженні емпа-

тія розглядається як «особлива форма психічного відображення суб'єктом (ем-

патуючим) об'єктивної реальності, опосередкованої внутрішнім світом суб'єкта 

(емпата)» [4, с.292]. Згідно з психологічною концепцією Л.П. Журавльвої, емпатія 

є цілісним ієрархічно структурованим утворенням та має відповідні рівні відобра-

ження переживань: неусвідомлений (фізіологічний), частково усвідомлений (пси-

хофізіологічний), усвідомлений (соціопсихологічний) і надсвідомий (духовний). 

Огляд наукової літератури свідчить, що у дослідженнях проблеми емпатії 

виділяються два основні напрямки: когнітивний та емотивний. У першому ви-

падку емпатія розглядається як спосіб розуміння іншої людини (Р. Карамурато-

ва), як «розумова комунікація» або інтелектуальна реконструкція внутрішнього 

світу іншої людини, тобто як суто інтелектуальний процес. При такому підході 

емпатія визначається як осмислення внутрішнього життя іншої людини, як вид 

чуттєвого пізнання. 

Здатність до емпатії є основою для дружніх відносин, які займають вели-

чезне місце в міжособистісному спілкуванні підлітка. Емпатія, у свою чергу, 

ґрунтується, як пише Г.  Крайг, на соціальному висновку, «бо якщо ви не знаєте 

того, що відчуває інша людина, ви не зможете їй співчувати» [7, с. 537]. 

Аналіз відповідних наукових джерел дає підставу вважати, що проблема 

впливу шкільної тривожності на розвиток емпатії учнів основної школи все ще 

залишається недостатньо дослідженою, що й обумовило актуальність нашого 

дослідження. 

Мета статті. У статті викладені результати емпіричних досліджень, 

спрямованих на визначення впливу шкільної тривожності на рівень розвитку 

емпатії в учнів основної школи. 

Виклад методики і результатів досліджень. Вибірку нашого дослі-

дження склали 106 учнів 6-х і 7-х класів Києво-Печерського ліцею № 171 «Лі-

дер», з яких хлопців – 66 осіб, а дівчат – 40 осіб. Дослідження рівня й характе-

ру шкільної тривожності учнів із різним рівнем навчальних досягнень прово-

дилось за методикою діагностики рівня шкільної тривожності (за Філіпсом) [11], а 

дослідження рівня прояву емпатичних тенденцій школяра відбувалося за мето-

дикою «Діагностика рівня полікомунікативної емпатії» (за М. Юсуповим) [3]. 

Методика діагностики рівня шкільної тривожності (за Філіпсом) призна-

чена для вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаної зі шкільним жит-

тям підлітка. Також ми можемо сказати, що перевагою у виборі саме цієї мето-

дики став той факт, що вона дає нам можливість більш глибоко і суттєво діаг-

ностувати не лише загальну тривожність дитини в стінах школи, а й такі факто-

ри: переживання соціального стресу; фрустрація потреби у досягненні успіху; 



Актуальні проблеми психології. Том V. Випуск 19 

 
35 

страх самовираження; страх ситуації перевірки знань; страх не відповідати очі-

куванням оточення; низький фізіологічний опір стресу; проблеми і страхи у ві-

дносинах із учителями.  

Методика складається з 58 питань, які ми пропонували нашим учням в 

письмовому вигляді на друкованих аркушах. На кожне питання потрібно було 

однозначно відповісти так "+" чи ні "-". 

Таблиця 1 

Результати дослідження за методикою діагностики рівня шкільної 

тривожності (за Філіпсом) 
№ Шкала Рівень (%)  

низький середній високий 

1 Загальна тривожність у школі 89,6 6,6 3,77 

2 Переживання соціального стресу 59,5 38,7 1,8 

3 Фрустрація потреби у досягненні успіху 55,6 39,7 4,7 

4 Страх самовираження 62,3 28,3 9,4 

5 Страх ситуації перевірки знань 58,5 32,1 9,4 

6 Страх не відповідати очікуванням оточуючих        75,5 24,5 - 

7 Низький фізіологічний опір стресу 80,2 16,9 2,9 

8 Проблеми і страхи у відносинах із учителями 61,3 33 5,7 
 

Як ми бачимо в таблиці 1, в учнів нашої вибірки здебільшого спостеріга-

ється низький рівень загальної тривожності у школі (загальний емоційний стан, 

пов'язаний із різними формами включення в життя школи) – 89,6 % учнів, сере-

дній рівень мають 6,6 % учнів, а високий – 1,8 %.  

Однак слід мати на увазі, що дуже низька тривожність може бути резуль-

татом активного витіснення особистістю своєї високої тривоги й бажання пока-

зати себе в кращому світлі.  

За шкалою переживання соціального стресу (емоційний стан, на тлі якого 

розвиваються соціальні контакти (насамперед з однолітками)) високий рівень 

спостерігається у 4,7 % учнів, середній – у 39,7%, а низький – 59,6 %.  

Фрустрація потреби в досягненні успіху, тобто несприятливе психологіч-

не тло, що не дозволяє учню розвивати свої потреби в успіху, досягненні висо-

кого результату тощо, відзначена на високому рівні у 4,7%, середній рівень ма-

ють 39,7 %, а низький рівень – 55,6 %. 

Високий рівень страху самовираження відчувають 9,4% учнів, яким влас-

тиві негативні емоційні переживання ситуацій, пов'язаних з необхідністю само-

розкриття, пред'явлення себе іншим, демонстрації своїх істинних можливостей. 

Середній рівень  мають 28,3% учнів, а у 62,3 %  –    спостерігається низький рі-

вень за цією шкалою. 

Високий рівень страху ситуації перевірки знань також  виявлено у 9,4% 

учнів, середній рівень – у 32,1 %, а низький – у 58,5%. Ця шкала вказує на  не-

гативне ставлення до перевірки й переживання стану тривоги в ситуаціях пере-

вірки (особливо публічної) знань, досягнень, можливостей. 

Страх не відповідати очікуванням оточення відчувають на середньому рі-

вні 24,5 % учнів. Такі учні здебільшого  орієнтовані на значущість інших в 
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оцінці своїх результатів, вчинків і думок, а також тривожаться із приводу оці-

нок; можливий страх запізнення в школу. Джерело такого страху  –  в несфор-

мованому в дитини вмінні оцінювати свої вчинки з погляду моралі, що лежить 

в основі почуття відповідальності (формується в молодшому шкільному віці). А 

у 75,5% учнів нашої вибірки показники за цією шкалою – на низькому рівні.  

Низький фізіологічний опір стресу  –  це особливості психофізіологічної 

організації, що знижують пристосованість дитини до ситуацій стресогенного 

характеру, які підвищують імовірність неадекватного, деструктивного реагу-

вання на тривожний фактор середовища. Ці характеристики властиві на висо-

кому рівні 2,9 % учнів, середній рівень мають 16,9 % учнів, а 80,2% –   мають 

низький рівень за цією шкалою. 

Проблеми й страхи у відносинах із учителями (загальне негативне емоцій-

не тло відносин з дорослими в школі, що знижує рівень успішності дитини) ви-

значено на високому рівні у 5,7% учнів,  середній рівень мають 33% учнів, а 

61,3% – низький. В основі такого страху лежить страх  помилки й бути осміяним 

за помилку. Такі учні найбільше бояться відповідати біля дошки, де проявляєть-

ся їхня беззахисність. Деякі з них, можливо, панічно бояться помилитися під час 

виконання домашнього завдання, особливо під впливом педантичних батьків. 

У таблиці 2 порівнюються результати дослідження за методикою діагнос-

тики рівня шкільної тривожності  Філіпса в 6-х і 7-х класах. 

Як бачимо з таблиці 2, найбільші зміни спостерігаються за всіма показни-

ками шкал за методикою діагностики рівня шкільної тривожності (за Філіпсом). 

За шкалами загальної тривожності у школі, фрустрації потреби у досягненні ус-

піху, страху самовираження, страху ситуації перевірки знань, низького фізіоло-

гічного опору стресу, проблем і страхів у відносинах із учителями спостерігає-

мо збільшення високого рівня. А за шкалами переживання соціального стресу і 

страху не відповідати очікуванням оточення в учнів 7 класу високий рівень не 

спостерігається. 

Таблиця 2 

Результати дослідження за методикою діагностики рівня шкільної 

тривожності  Філіпса в 6-х і 7-х класах 
 

№ 

 

Шкала 

тривожності 

6 клас 7 клас 

Рівень (%)  Рівень (%)  

низький середній високий низький середній високий 

1 ШТ-1 88,7 9,4 1,9 90,6 3,8 5,6 

2 ШТ-2 52,8 43,4 3,8 66 34 - 

3 ШТ-3 50,9 47,2 1,9 60,4 32,1 7,5 

4 ШТ-4 66 26,5 7,5 58,5 30,2 11,3 

5 ШТ-5 60,4 32,1 7,5 56,6 32,1 11,3 

6 ШТ-6 79,2 20,8 - 71,7 28,3 - 

7 ШТ-7 77,3 20,8 1,9 83 13,2 3,8 

8 ШТ-8 52,8 43,4 3,8 69,8 22,6 7,6 

Примітки:1)  ШТ-1 –  загальна тривожність у школі; ШТ-2 – переживання соціального 

стресу; ШТ-3 – фрустрація потреби в досягненні успіху; ШТ-4 – страх самовираження; ШТ-5 

– страх ситуації перевірки знань; ШТ-6 – страх не відповідати очікуванням оточення; ШТ-7 – 

низький фізіологічний опір стресу; ШТ-8 – проблеми і страхи у стосунках з учителями. 
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Для наглядності ми зобразили порівняння цих показників в учнів 6-х і 7-х 

класів на рисунках 1 і 2. 

 

 
Рис.1. Динаміка зміни високого рівня тривожності за шкалами методики діагностики 

рівня шкільної тривожності Філіпса в учнів 6-х і 7-х класів. 

 

 
Рис.2. Динаміка зміни середнього рівня тривожності за шкалами методики діагности-

ки рівня шкільної тривожності Філіпса  в учнів 6-х і 7-х класів. 

 

Обробка експериментальних даних здійснювалась з використанням мето-

дів математичної статистики. Оброблялися дані за допомогою версії 23 

комп’ютерної програми Statistical Package for the Social Science (SPSS) for 

Windows. Оскільки експериментальні дані не відповідають нормальному роз-

поділу, для їхньої статистичної обробки використовувалися непараметричні 

тести, зокрема  U-Манна-Уїтні. 

В учнів нашої вибірки спостерігалися статеві відмінності показників за  

методикою діагностики рівня шкільної тривожності (за Філіпсом) (табл.1). 

Ми бачимо, що за шкалою «переживання соціального стресу» у дівчат 

(62,86) показники є значно вищими від показників хлопців (47,83).  Також за 

шкалою «проблеми і страхи у стосунках з учителями» показники у дівчат 

(64,15) значно вищі, ніж у хлопців (47,05). 

Дослідження рівня прояву емпатичних тенденцій школяра відбувалося за 

методикою «Діагностика рівня полікомунікативної емпатії» (за М. Юсуповим).  

В таблиці 4 наведено результати (%) за цією методикою в учнів нашої вибірки. 

Було визначено, що 0,9% учнів нашої вибірки мають дуже низький рівень 

розвитку емпатії і 27,4% – низький рівень. Тобто, ці учні схильні відчувати сут-

тєві труднощі у встановленні контактів з оточенням, їм некомфортно в гучних 

компаніях, для них незрозумілі емоційні прояви зі сторони оточення, їм важко 

першими розпочинати розмову, особливо з незнайомими людьми. А їх взаєми-
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ни з оточуючими часто є занадто формалізованими, побудованими за статусно-

рольовим принципом. 

Таблиця 3 

Кількісні показники (середнє значення за U-тестом Манна-Уїтні)  

за методикою діагностики рівня шкільної тривожності (за Філіпсом) 
№ Шкала хлопці дівчата U тест 

Манна-Уїтні 

1 Загальна тривожність у школі 50,42 58,58 U=1117,0 р=0,19 

2 Переживання соціального 

стресу 

47,83 62,86* U=945,5 р<0,05 

3 Фрустрація потреби в досяг-

ненні успіху 

51,20 57,29 U=1168,5 р=0,31 

4 Страх самовираження 49,22 60,56 U=1037,5 р=0,06 

5 Страх ситуації перевірки 

знань 

52,27 55,53 U=1239,0 р=0,59 

6 Страх не відповідати очіку-

ванням оточуючих 

49,77 59,66 U=1073,5 р=0,09 

7 Низький фізіологічний опір 

стресу 

49,42 60,23 U=1051,0 р =0,06 

8 Проблеми і страхи у стосун-

ках з учителями 

47,05 64,15* U=894,0 р<0,05 

 

Переважна більшість учнів нашої вибірки, а саме 71,7% – має середній рі-

вень розвитку емпатії, що вказує на те, що у взаєминах із людьми вони здебі-

льшого судять про них насамперед по вчинках, менше цікавлячись мотивами 

останніх і тримають прояв своїх емоцій під контролем. Вони є уважними до 

співрозмовника, намагаються зрозуміти, що стоїть за його словами, однак у ви-

падку надмірного прояву ним почуттів можуть утрачати терпіння. У них немає 

розкутості почуттів, що заважає повноцінному сприйняттю оточення та є пере-

шкодою у становленні повноцінних взаємин співробітництва з іншими. 

Таблиця 4 

Результати (%) за методикою «Діагностика рівня  

полікомунікативної емпатії» (за М. Юсуповим) 
 

№ 

 

Шкала 

Рівні (%) 

Дуже 

низький 

Низький Середній Високий Дуже 

високий 

1 Прояв емпатії до батьків 4,7 6,6 77,4 8,5 2,8 

2 Прояв емпатії до тварин 7,6 27,3 63,3 - 1,8 

3 Прояв емпатії до людей похилого 

віку 

0,9 21,7 73,6 2,9 0,9 

 

4 Прояв емпатії до дітей 2,8 13,2 71,7 9,5 2,8 

5 Прояв емпатії до художніх творів 3,8 22,7 72,6 0,9 - 

6 Прояв емпатії до незнайомих лю-

дей 

2,8 22,7 69,8 4,7 - 

7 Емпатійні тенденції 0,9 27,4 71,7 - - 
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Високого рівня розвитку емпатії в учнів виявлено не було. А саме висо-

кий рівень емпатії надає учню здатність з непідробним інтересом ставитися до 

людей, бути більш емоційно чуйними, здатними швидко встановлювати конта-

кти та знаходити спільну мову з іншими, бути щиросердними, знаходити комп-

ромісні рішення і не допускати конфліктів. Також учням із високим рівнем роз-

витку емпатії буде простіше витримувати критику на свою адресу, а в оцінці 

подій більше довіряти своїм почуттям, віддавати перевагу праці з людьми, ніж 

залишатися наодинці. Отже, отримані результати вказують на необхідність під-

вищення рівня розвитку емпатії в учнів основної школи і будуть враховані під 

час розробки психокорекційної програми. 

За методикою «Діагностика рівня полікомунікативної емпатії» (за М. 

Юсуповим) в учнів нашої вибірки також спостерігалися статеві відмінності по-

казників (Табл. 5). 

Як ми бачимо з таблиці 5, результати дослідження свідчать про те, що рі-

вень розвитку й емпатії взагалі, й окремих її якостей в учнів нашої вибірки має 

статеві відмінності. Емпатія до тварин більше виражена у дівчат (61,66), а у 

хлопців – менше (48,55). Показники емпатії до дітей мають значні відмінності 

розвитку у дівчат (65,06),  на відміну від хлопців (46,49). Емпатія до героїв ху-

дожніх творів також у дівчат розвинена краще (62,93) ніж у хлопців (47,79). За-

гальний рівень емпатії у дівчат (63,29) також є вищим ніж у хлопців (47,57). Ці 

відмінності можна пояснити насамперед гендерними особливостями підлітків 

та умовами їхньої соціалізації.  

Таблиця 5 

Кількісні показники (середнє значення за U-тестом Манна-Уїтні) за  мето-

дикою «Діагностика рівня полікомунікативної емпатії» (за М. Юсуповим)  
№ Шкали хлопці дівчата U тест 

Манна-Уїтні 

1 Прояв емпатії до батьків 52,35 55,40 U=1244,0 р=0,62 

2 Прояв емпатії до тварин 48,55 61,66* U=993,5 р<0,05 

3 Прояв емпатії до людей похилого віку 53,57 53,39 U=1315,5 0 р=0,98 

4 Прояв емпатії до дітей 46,49 65,06* U=857,5 р<0,05 

5 Прояв емпатії до художніх творів 47,79 62,93* U=943,0 р<0,05 

6 Прояв емпатії до незнайомих людей 49,48 60,14 U=1054,5 0 р=0,08 

7 Емпатійні тенденції 47,57 63,29* U=928,5 р<0,05 

 

У таблиці 6 наведено кореляційні зв’язки між показниками шкільної три-

вожності (за  методикою діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса) і по-

казниками емпатії (за  методикою «Діагностика рівня полікомунікативної емпа-

тії» М. Юсупова) в учнів нашої вибірки. 

Як ми бачимо з таблиці 6, в учнів нашої вибірки спостерігаються кореля-

ційні зв’язки між показниками шкільної тривожності й емпатії. А саме: показ-

ники загальної тривожності у школі залежать від прояву емпатії до батьків (r= 

0.018; p ≤ 0,05). Це вказує на те, що підлітки в цьому віці мають проблеми у ві-

дносинах з батьками і все ще залежать від їхньої оцінки, не завжди розуміють 
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їх і погоджуються з ними. І що більше підлітки намагаються залежати від став-

лення батьків до себе, то вищого рівня в них є шкільна тривожність. 

Таблиця 6 

Кореляційні зв’язки між показниками шкільної тривожності і емпатії 

Шкали 

 

 

 

Прояв 

емпатії 

до бать-

ків 

 

Прояв 

емпатії 

до тва-

рин 

 

Прояв ем-

патії до 

людей по-

хилого віку 

Прояв 

емпатії 

до дітей 

 

Прояв ем-

патії до 

художніх 

творів 

Прояв емпатії 

до незнайомих 

людей 

 

Емпатійні 

тенденції 

 

 

ШТ-1 ,229* 

,018 

,163 

,095 

-,021 

,831 

-,002 

,980 

,048 

,623 

,097 

,324 

,145 

,138 

ШТ-2 ,275** 

,004 

,257** 

,008 

,103 

,295 
,268** 

,006 

,240* 

,013 

,228* 

,019 

,387** 

,000 

ШТ-3 ,132 

,178 

,088 

,369 

,049 

,618 

,074 

,449 

,189 

,052 
,215* 

,027 

,126 

,199 

ШТ-4 ,169 

,084 

,089 

,364 

,047 

,632 

,054 

,583 

,107 

,276 

,051 

,605 

,154 

,116 

ШТ-5 ,256** 

,008 

,212* 

,030 

,073 

,456 

-,007 

,944 

,086 

,383 

,113 

,247 

,187 

,055 

ШТ-6 -,117 

,233 

,030 

,757 

-,034 

,727 

-,046 

,639 

,021 

,830 

,001 

,989 

-,038 

,696 

ШТ-7 ,219* 

,024 

,127 

,195 

-,051 

,605 

,112 

,252 

,131 

,179 

,108 

,272 
,269** 

,005 

ШТ-8 ,212* 

,029 

,244* 

,012 

,069 

,481 
,200* 

,040 

,192* 

,049 

,220* 

,024 

,263** 

,006 

Примітки:1)  ШТ-1 –  загальна тривожність у школі; ШТ-2 – переживання соціального 

стресу; ШТ-3 – фрустрація потреби в досягненні успіху; ШТ-4 – страх самовираження; ШТ-5 

– страх ситуації перевірки знань; ШТ-6 – страх не відповідати очікуванням оточення; ШТ-7 – 

низький фізіологічний опір стресу; ШТ-8 – проблеми і страхи у стосунках з учителями; 

2)** – кореляція достовірна на рівні p  0,01; * – кореляція достовірна на рівні p  0,05. 

 

Показники переживання соціального стресу пов’язані кореляційними 

зв’язками  із показниками прояву емпатії до батьків (r= 0,004; p ≤ 0,01), прояву 

емпатії до тварин (r= 0,008; p ≤ 0,01), прояву емпатії до дітей (r= 0,006; p ≤ 

0,01), прояву емпатії до художніх творів (r= 0,013; p ≤ 0,05), прояву емпатії до 

незнайомих людей (r= 0,019; p ≤ 0,05), а також емпатійними тенденціями (r= 

0,006; p ≤ 0,01). 

Страх ситуації перевірки знань пов’язаний із проявом емпатії до батьків 

(r= 0,008; p ≤ 0,01), та  проявом емпатії до тварин (r= 0,030; p ≤ 0,05). Тобто, що 

вищим є страх перевірки  знань, то вищим буде прояв емпатії до батьків та до 

тварин і навпаки.  

Проблеми і страхи у стосунках з учителями пов’язані із проявом емпатії 

до батьків (r= 0,029; p ≤ 0,05), проявом емпатії до тварин (r= 0,012; p ≤ 0,05), 

проявом емпатії до дітей (r= 0,040; p ≤ 0,05), проявом емпатії до художніх тво-

рів (r= 0,049; p ≤ 0,05), проявом емпатії до незнайомих людей (r= 0,024; p ≤ 0,05) 

та емпатійними тенденціями. Таким чином, коли підвищується рівень тривож-

ності, тоді вищого рівня стає емпатія і навпаки, знижуючи тривожність, ми мо-

жемо нормалізувати рівень емпатії. 

Зазначимо, що високий і дуже високий рівень емпатії  визначає надмірну 

чуйність, вразливість, сильне емоційне сприймання проблем інших, що може 
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призводити до певного відчуження від власних інтересів та переживань. Під-

вищена потреба в любові часто стає причиною конформності, невміння будува-

ти адекватні рольові стосунки у шкільному середовищі, відстоювати себе. По-

дібна стратегія може заважати процесу соціально-психологічної адаптації учня 

і в освітньому середовищі, і в соціальному. 

Висновки. Аналіз отриманих результатів дослідження дозволив визначи-

ти, що показники шкільної тривожності впливають на рівень розвитку емпатії, 

при цьому значення мають ще й статеві відмінності. Так, у дівчат вищими є по-

казники переживання соціального стресу,  проблеми і страхи у стосунках з учи-

телями. У дівчат нашої вибірки також є вищими загальні показники емпатії, а 

також показники окремих її якостей: емпатія до тварин, до дітей, до героїв ху-

дожніх творів. Ці відмінності можна пояснити гендерними особливостями під-

літків та умовами їхньої соціалізації. 

Показники загальної шкільної тривожності і переживання соціального 

стресу впливають на прояв в учнів емпатії до батьків. Також показники пере-

живання соціального стресу впливають у них на прояв емпатії до тварин, до ді-

тей, до художніх творів, до незнайомих людей і на загальний рівень емпатії. 

Страх ситуації перевірки знань впливає на емпатію до батьків та до тварин, а  

проблеми і страхи у стосунках з учителями впливають на емпатію до батьків, 

до тварин, до дітей, до художніх творів, до незнайомих людей та на загальний 

рівень емпатії. Таким чином, коли підвищується рівень показника тривожності, 

тоді вищого рівня стає і показник емпатії і, навпаки, знижуючи показник три-

вожності, ми можемо нормалізувати відповідний показник емпатії. 

Однак високий і дуже високий рівень емпатії, із властивими учням надмі-

рною чуйністю, вразливістю, переважно емоційним сприйманням проблем ін-

ших, може призвести до певного відчуження від власних інтересів та пережи-

вань. Підвищена потреба в любові часто стає причиною конформності, невмін-

ня будувати адекватні рольові стосунки у шкільному середовищі, відстоювати 

себе. Подібна стратегія може заважати процесу соціально-психологічної адап-

тації. Таким чином, знижуючи рівень шкільної тривожності, ми можемо норма-

лізувати рівень емпатії і навпаки.   

Відтак, існує нагальна необхідність психокорекційної роботи з учнями 

нашої вибірки, спрямованої на регуляцію в них рівня прояву емпатії і зниження 

рівня шкільної тривожності. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці психокорек-

ційної програми зі зниження шкільної тривожності і нормалізації рівня емпатії 

в учнів основної школи. 
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Zelenska Z.P. The study of the impact of school anxiety on the level of empathy of pri-

mary school students. The article represents the results of an empirical study aimed at determining 

the impact of school anxiety on the level of empathy of primary school students.  

It was determined that the indicators of school anxiety and empathy have gender differences, 

namely: on the scale of "experience of social stress" and "problems and fears in relations with 

teachers", "display of empathy towards animals", "display of empathy towards children", "manifes-

tation empathy toward works of art ”and“ general empathy ”  the indicators are significantly higher 
in girls than in boys. These differences can be explained by the gender characteristics of adolescents 

and the conditions of their socialization. 

The indicators of general school anxiety influence the expression of empathy towards par-

ents and the indicators of the experience of social stress affect the manifestation of empathy towards 

parents, animals, children, works of art, strangers and the general level of empathy. The fear of the 

knowledge test situation is related to the manifestation of empathy towards parents and animals, and 

the problems and fears in relationships with teachers influence the manifestation of empathy to-

wards parents, animals, children, works of art, strangers and the general level of empathy. Thus, 

when the level of anxiety increases, then the higher the level of empathy is and, on the contrary, re-

ducing the anxiety, we can normalize the corresponding index of empathy. Therefore, by reducing 

the level of school anxie ty, we can normalize the level of empathy and vice versa. 

Therefore, there is an urgent need for psycho-corrective work with students of our sample 

aimed at reducing school anxiety and regulating the level of empathy. 

Keywords: empathy, adolescence, primary school student, school anxiety. 
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Клименко В.В.  

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ СЕРВОМЕХАНІЗМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЛЮДИНИ 
 

Клименко В.В. Психофізіологічні сервомеханізми енергетичної життєстійкості 

людини. Експериментальні і теоретичні дослідження психофізіологічних сервомеханізмів 

людини довели, що кожна дія людини породжує «метаболічний хвіст» – продукти обміну 

енергії і речовин, які одразу перетворюються на збудників реверсивних процесів. Кожна дія 

людини у стані оптимуму тонусу збуджує сервомеханізм анаболізму хімічних сполук і утво-

рює прибуткову енергію. У фазах відпочинку між серіями дій сервомеханізм створює умови 

не лише для вироблення прибуткової енергії, а й сприяє її акумулюванню, форсуванню і 

прискоренню тривалості відновлюваних процесів. Ізометричне  напруження м’язів одночас-

но двома руками активізує сервомеханізм, і він, крім утворення прибуткової енергії, здійс-

нює механічну роботу: руки спонтанно піднімаються через сторони до рівня плечей, потім 

вертикально вверх і утримуються від однієї до 90 секунд, якщо досліджуваний перебуває в 

оптимальному тонусі. 

Асиметрія в рухах рук – свідчення психофізіологічних вад або наслідків травм і зме-

ншення їхніх функціональних можливостей. У поперемінній роботі рук сервомеханізм збі-


