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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ МІЖ ТРИВОЖНІСТЮ Й
ІНТЕРЕСОМ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тісний взаємозв`язок і взаємозумовленість емоційних переживань
інтересу і тривожності виступають одними з основних чинників, що
визначають особливості здоров’я молодшого школяра[4, с.194-199].
Комфортність включення школярів в навчальну діяльність зумовлена,
передусім, наявністю у них пізнавального інтересу до процесу і змісту
навчальної діяльності. Разом з тим, тривожність найбільш яскраво
відображає неблагополуччя дитини в навчальному процесі [2, с.168-173].
У нашому дослідженні аналізувалися два взаємопов`язані аспекти, які
характеризують комфортність включення школяра в навчальну діяльність, –
це динаміка інтересу та тривожності на уроці. З цією метою було
використано модифікований варіант особистісного опитувальника [3, с.5053],

який

спрямований

на

встановлення

у

школярів

домінуючих

модальностей емоційних переживань, пов`язаних з навчальним процесом.
Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати, що між рівнем
інтересу на уроці учнів початкових класів і особливостями їх фізичного
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самопочуття існує тісний зв`язок. Зокрема, комфортність включення
школярів у навчальну діяльність (домінування інтересу на уроці над
тривожністю) сприяє збереженню здоров’я молодших школярів. Разом з тим,
становлення деструктивних

тенденцій

здоров’я

дитини визначається

зростанням рівня тривожності та зниженням рівня інтересу у процесі
виконання навчальної діяльності.
У молодших школярів як з позитивним, так і з негативним фізичним
самопочуттям показник інтересу на уроці від 1-го до 4-го класу знижується
(p0,001). Разом з тим, у молодших школярів 1-го і 4-го класів з позитивним
фізичним самопочуттям показник інтересу на уроці вищий, ніж цей показник
у молодших школярів з негативним самопочуттям (p0,001) (1 кл.: позитивне
самопочуття – 28.0, негативне - 22.0; 4 кл.: позитивне самопочуття – 26.0,
негативне – 18.2).
Аналіз динаміки тривожності на уроці показав, що цей показник у
молодших школярів з різним рівнем фізичного самопочуття на уроці від 1-го
до 4-го класу зростає (позитивне самопочуття: 1 кл. – 21.2, 4 кл. – 23.5 (p
0,05); негативне: 1 кл. – 23.4, 4 кл. – 27.6 (p 0,05)). Водночас, порівняльний
аналіз отриманих даних свідчить про те, що у школярів з позитивним
фізичним самопочуттям у всіх класах початкової школи показник
тривожності на уроці нижчий, ніж у школярів з негативним самопочуттям (1
кл.: позитивне самопочуття – 21.2, негативне – 23.4 (p0,05); 4 кл.: позитивне
самопочуття – 23.5, негативне 27.6 (p0,001)). Отже, існує взаємозв`язок між
рівнем тривожності молодшого школяра і особливостями його фізичного
самопочуття.
Про стабільність цього взаємозв’язку свідчить той факт, що для
молодших школярів з позитивним фізичним самопочуттям у всіх класах
початкової школи показник інтересу на уроці вищий за показник
тривожності.
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Завдання наступного етапу дослідження полягало у з`ясуванні причин
виникнення шкільних страхів молодших школярів, що спричиняють їх
емоційне неблагополуччя, та у встановленні ієрархії зазначених причин. Для
розв’язання поставлених завдань було використано модифіковану методику
Ж. Нюттена (незакінчені речення), що спрямована на дослідження причин
появи шкільних страхів у молодших школярів.
Аналіз отриманих даних свідчить про те, що у 1-му класі свої шкільні
страхи учні найчастіше пов`язують із системою "Я – інші" (51.4%). Ця
система поділяється на дві підсистеми: "Я – учитель" (взаємини школярів з
учителем) і "Я – учень" (взаємини школярів з однокласниками). У 1-му класі
домінуючими у породженні шкільних страхів у цій системі є особливості
взаємин з учителем (30.1%). Друге рангове місце у породженні шкільних
страхів

займає

шкільне

оцінювання

(33.3%).Результати

дитячої

незадоволеності власною оцінкою, страхи, що пов`язані з нею не сприяють
зміцненню їхнього здоров’я. Третє рангове місце посідає система "Я – власне
учбова діяльність" (наприклад, діти бояться помилятися при відповіді,
бояться, що не встигнуть щось зробити, їх лякає необхідність виконувати
контрольні роботи) – 18.0%.
У 4-му класі ієрархія причин виникнення шкільних страхів учнів,
порівняно з 1-м класом, змінюється: перше рангове місце у породженні
шкільних страхів (як і в 1-му класі) займає система "Я – інші" (52.7%), де
домінуючими у породженні негативних переживань є особливості взаємин з
однокласниками; друге рангове місце – за системою "Я – навчальна
діяльність" (30.6%), і на третьому ранговому місці перебуває шкільна оцінка
(16.7%).
Порівняльний аналіз причин появи деструктивних переживань показав,
що від 1-го до 4-го класу майже у два рази зростає кількість дітей, які свої
шкільні

страхи

пов`язують

з

неблагополуччям

у

взаєминах

з

однокласниками, і зменшується кількість дітей, що ці переживання
пов`язують з особливостями взаємин з учителем (1 кл. – 30.1%, 4 кл. –
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17.0%). Разом з тим від 1-го до 4-го класу в два рази зменшується кількість
дітей, для яких основною причиною появи негативних переживань у школі, є
шкільна оцінка. До того посилюється

вплив на появу цих переживань

особливостей власне учбової діяльності (1 кл. – 18.0%; 4 кл – 30.6%).
Наступний етап дослідження передбачав аналіз співвідношення
показників різних видів тривожності молодших школярів (міжособистісної,
шкільної та самооцінної) з метою встановлення ієрархії основних сфер
учбового простору, в яких цей емоційний стан найчастіше виникає.
Використано методику Прихожан, адаптовану до молодшого шкільного віку
[1, с.45-63].
Отримані результати свідчать, що у першокласників перше рангове
місце займає міжособистісна тривожність (середній показник – 10.7), друге
рангове місце – шкільна тривожність (9.9) і третє – самооцінна тривожність
(6.8). Та ж тенденція спостерігається у школярів 4-го класів: перше рангове
місце

займає

міжособистісна

тривожність

(11.6),

друге

–

шкільна

тривожність (11.6) і останнє – самооцінна тривожність (6.9). Порівняльний
аналіз показників тривожності, пов`язаних з учбовою діяльністю молодших
школярів, на різних етапах їх навчання в початковій школі дозволяє
стверджувати, що від 1-го до 4-го класу зростає середній показник як
шкільної тривожності (1 кл. – 9.9; 4 кл. – 10.5), так і міжособистісної
тривожності (1 кл. – 10.7; 4 кл. – 11.6). Водночас середній показник
самооцінної тривожності залишається майже незмінним (1 кл. – 6.8, 4 кл. –
6.9).
Проведене дослідження дозволило з’ясувати, що від 1-го до 4-го класу
змінюється співвідношення основних причин появи шкільних страхів
молодших школярів. У 1-му класі перше рангове місце серед цих причин
займають особливості взаємин з іншими, де домінуючою причиною є
особливості взаємин з учителем. У 4-му класі ця система займає таке ж
рангове місце, як і в 1-му класі, але домінуючими у породженні негативних
переживань стають особливості взаємин з однокласниками. Друге рангове
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місце в першокласників займає шкільне оцінювання, яке у 4-му класі ( вже у
вигляді фіксованої оцінки) посідає останнє (третє) рангове місце. Власне
учбова діяльність як причина появи шкільних страхів молодших школярів з
третього рангового місця у 1-му класі переходить на друге у 4-му класі.
У молодших школярів домінуючою щодо породження тривожності, яка
пов`язана з учбовою діяльністю, є система "Я – інші" (міжособистісна
тривожність), друге рангове місце посідає система "Я – власне учбова
діяльність" (шкільна тривожність) і найменший вплив на виникнення такого
емоційного стану здійснює система "Я – Я" (самооцінна тривожність).
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