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Без об’єктивної оцінки реального стану та потенціалу розвитку кожної 

дитини не можливо створити умови для її всебічного розвитку. Особливо 

важливо це в початковій школі.  

 Найбільш значущими для цього віку є емоції страху, інтересу та 

радощі. Емоції інтересу та радощі тісно пов’язані з пізнавальною діяльністю. 

Інтелектуальний успіх неможливий без активного емоційного переживання. 

Інтерес розглядається К. Ізардом як фундаментальна, вроджена емоція, яка 

домінує серед інших і без якої розвиток мислення був би порушений. Інтерес 

пов’язаний з емоцією радощі. Їх взаємодія – своєрідна емоційна основа 

теоретичної діяльності дитини. Позитивний емоційний фон є необхідним у 

ході пізнавальної діяльності. Емоційна сфера молодшого школяра є 

уразливою і залежною від оточення [3]. 

  Стикаючись з проблемами шкільного життя,  дитина свідомо чи 

неусвідомлено пристосовується до оточуючого її фізичного і соціального 

середовища, яке задовольняє її чи породжує у неї тривогу. Часте 

переживання подібної емоції може зумовити формування стану 

«тривожності», яке характеризується підвищеною схильністю до переживань, 



побоювань та неспокою. Саме тривожність лежить в основі цілого ряду 

труднощів дитинства, в тому числі багатьох порушень розвитку [2].  

Феномен тривожності неодноразово ставав предметом вивчення 

дослідників, але і зараз немає чіткої узгодженості у визначенні і використанні 

понять, що стосуються явищ тривожного ряду. Варто відрізняти тривогу від 

тривожності. Якщо тривога – епізодичні прояви занепокоєння, хвилювання, 

то тривожність є стійким станом [2]. 

 Серед найбільш загальних причин виникнення тривожності у дітей є 

завищені вимоги до дитини, негнучка догматична система виховання,  

особистісні конфлікти, пов’язані з оцінкою дитиною власної успішності у 

різних сферах діяльності. У молодших школярів тривожність є результатом 

фрустрації потреби в захищеності з боку найближчого оточення і 

представляє собою функцію порушення стосунків з близькими дорослими. 

Дитина, для якої властивий високий рівень тривожності, відрізняється 

частими проявами неспокою, великою кількістю страхів у ситуаціях, коли їй 

нічого не загрожує. Така дитини може бути нав’язливою, залежною від 

оцінок дорослих [5].  

 У цілому, шкільна тривожність є результатом взаємодії особистості із 

ситуацією. Це специфічний вид тривожності, характерний для визначеного 

класу ситуацій – ситуацій взаємодії дитини з різними компонентами шкільної  

освітньої системи. Шкільна тривожність позбавляє дитину психологічного 

комфорту та центральною ланкою хронічної неуспішності [3]. Інтенсивне 

переживання тривоги, яке дезорганізує навчальну діяльність, позначають як 

ознаку шкільної дезадаптації.  

      Шкільна тривожність може проявлятися різноманітними способами. 

Основними діагностичними ознаками шкільної тривожності є пасивність на 

уроках, уникання публічних відповідей, збентеження при зауваженнях, які 

сполучаються із погіршенням соматичного здоров’я дітей, небажанням 

ходити до школи і надмірною пильністю при виконанні завдань [4]. 



Отже, тривожність в молодшому шкільному віці пов’язана з 

незадоволенням провідних потреб віку і реалізується в поведінці з 

переважанням компенсаторних і захисних проявів. Тривожність в 

молодшому шкільному віці деструктивно впливає на діяльність. Тривожна 

дитина не може самостійно позбутися відчуття тривоги й невпевненості в 

собі, які виникають в проблемних ситуаціях, в результаті чого виникає 

дезорганізація діяльності та поведінки, і дитина діє значно нижче своїх 

можливостей. Типове виникнення шкільної тривожності пов’язане з 

соціально-психологічними факторами чи факторами освітянських систем. В 

молодшому шкільному віці підвищена шкільна тривожність є показником 

шкільної дезадаптації.  

 

Література: 

1. Астапов В.М. Тревожные расстройства в детском и подростковом 

возрасте. Теория и практика: монография / В.М. Астапов, Е.Е. Малков. – М.: 

МПСИ, 2011. – 368с. 

2. Емоційний розвиток дитини / С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. 

– К.: Мікрос СВС, 2003. – 112с. 

3. Изард К. Е. Страх и виды тревожности // Тревога и тревожность / сост. И 

общая редакция В.М. Астапова / К.Е. Изард. – СПб.: Питер, 2001. – С.109-

123. 

4. Микляева А.В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, 

коррекция / А.В. Микляева, П.В. Румянцева. – СПб.: Речь, 2007. – 248с. 

5. Омельченко Я.М. Психологічна допомога дітям з тривожними станами / 

Я.М. Омельченко, З.Г. Кісарчук. – К.: Шк.. світ, 2011. – 112с. 


