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зокрема педагогів, соціальних працівників, психологів, учених та викладачів
вищої школи. Гуманітарна сфера спрямована на людину и тому зростає
рівень відповідальності таких фахівців, а отже і до її структури. Проблема
полягає у недостатнній відповідальності нас як особистостей за інших і
перед ними, за природу і майбутнє за себе самих і перед собою. Активне
вживання поняття «відповідальність» у професійній свері перетворюється на
симуляцію. І це стало нагальною соціальною проблемою суспільства не
лише

в

Україні,

а

й

за

кордоном,

яка

потребує

її

психологічного

опрацювання.
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В. П. Кутішепко

ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В
УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ
ЗДОРОВ'Я
У статті висвітлено особливості емоційних переживань молодших школярів
(динаміка інтересу та тривожність - міжособистісна, шкільна, самооцінна),
зумовлених процесом навчання, як чинників, що впливають на
їх здоров'я та
розкрито причини виникнення шкільних страхів у дітей початкових класів
(системи взаємодії - учитель-учень, учень-інші учні, шкільна оцінка, учні-учбова
діяльність).
Ключові слова: емоційне благополуччя, здоров'я,
тривожність, шкільні страхи, пізнавальні потреби.
Постановка

проблеми.

У

багатьох

пізнавальний

психологічних

працях

інтерес,

здоров'я

дитини співвідноситься з переживаннями нею психологічного комфорту і
дискомфорту, який часто виникає в результаті фрустрації її основних потреб.
Щодо молодшого шкільного віку, то здоров'я дитини значною мірою
зумовлюється

благополуччям

її

входження

в

шкільне

середовище

та

специфікою перебігу провідного виду діяльності. Передовий педагогічний
досвід

свідчить,

супроводжують

що

учбову

тільки

к

діяльність

атмосфері
учнів,

позитивних

можна

зберегти

емоцій,
та

які

зміцнити

здоров'я дитини. Саме тому, аналізуючи проблему збереження здоров'я
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молодшого школяра, важливо зупинитися на дослідженнях, присвячених
аналізу емоційних переживань, які

виникають у школяра в процесі

виконання ним учбової діяльності.
Емоційне

благополуччя

школярів

пов'язане

із

задоволенням їхніх

основних потреб у процесі учбової діяльності та, разом з тим, є передумовою
збереження їхнього здоров'я.
Аналіз публікацій. Дослідники виділяють три групи потреб, які
задовольняються в процесі учбової діяльності [Згурская, 2006; Маркова,
1990]:
1) пізнавальні потреби, які задовольняються в процесі набуття нових
знань і способів вирішення проблем;
2) соціальні потреби, які задовольняються в межах взаємодії «учительучеш.» і «учень-учень» в ході учбової діяльності або взаемозалежностей,
пов'язаних з учбовою діяльністю та її результатами;
3) погреби, пов'язані з «Я» (потреби досягнення успіху і уникнення
невдач).
Ряд науковців вважають, що до основних показників, які визначають
рівень емоційного благополуччя дитини в школі відносять такі два
особистісних конструкти: інтерес і тривожність школярів у процесі
включення їх в учбову діяльність. У дослідженнях присвячених проблемі
пізнавального
інтересу
підкреслюється
його
позитивна
емоційна
забарвленість [Божович, 1972; Дусавицький, 1975; Костюк, 1989; Маркова,
Матис, Орлов, 1990; Прихожан, 2000 та ін.]. Ряд робіт присвячені проблемі
залежності стану здоров'я учнів від їх емоційного благополуччя, зокрема
емоційної дезадаптованості [Сіліна, 2005; Тихонова, 2003; Psychotherapy,
1990; Psihologija, 1989 та ін.]
Мета нашого дослідження полягає у з'ясуванні особливостей впливу
емоційних переживань молодших школярів, зумовлених процесом навчання,
на їхнє здоров'я.
Наявність пізнавального інтересу вважається важливим показником
емоційного благополуччя дитини в стінах школи. Г.С. Костюк зазначав, що:
«Успішне навчання формується там, де учні переживають інтерес, почуття
розумового напруження, сумніву, успіху. Ці переживання, узагальнюючись,
стають стійкими мотивами подальшої пізнавальної діяльності, які
зумовлюють її успіхи» [Костюк, 1989, с. 369].
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Відома дослідниця проблеми пізнавального інтересу Г. І. Щукіна
зазначає: «Шкода, що через недосконалість способів учбово-пізнавальної
діяльності далеко не кожен учень піднімається до високого рівня справді
пізнавального інтересу, де воля, увага, думка, пошук, почуття зливаються
воєдино... Саме тут, у процесі активної діяльності, в операційній стороні
учіння, в уміннях, способах пізнання, інтерес відіграє роль важливого
енергетичного ресурсу, який не тільки заряджає процес учіння, а й усю
атмосферу навчальної праці забарвлює радістю пізнання, відчуттям розвитку
своїх розумових і фізичних сил» [Щукіна, 1988, с 12].
Якщо пізнавальний інтерес є одним з основних показників емоційного
благополуччя дитини, то серед показників неблагополуччя виступає такий
особистісний конструкт, як тривожність. Під «шкільною тривожністю»
О. М. Прихожан розуміє порівняно стійке особистіснс угворення, яке
виявляється в схильності учня переживати об'єктивно нейтральні шкільні
ситуації як такі, що містять певну загрозу - передусім загрозу самооцінці,
образу «Я», особистісним інтересам і цінностям. Вона вказує на тс, що
шкільна тривожність може виступати мотиваційною основою учбової
діяльності, протилежною до пізнавальної мотивації, яка супроводжується
позитивними емоціями» [Прихожан, 2000, с. 77].
Однією з найбільш складних і водночас гостро актуальних проблем
педагогічної психології є проблема визначення причин шкільної
тривожності. Дослідниця виділяє такі джерела шкільної тривожності:
реальна неуспішність в учінні й спілкуванні з ровесниками в процесі учбової
взаємодії; особливості учбової самооцінки; несприятливий досвід шкільного
життя, отриманий раніше; неблагополуччя в інших, значущих для дитини,
сферах діяльності (наприклад, спілкування з батьками) [Прихожан, 2000].
У результаті експериментального дослідження А. К. Маркова визначає
цілий комплекс психологічних механізмів формування емоційного
неблагополуччя дитини у школі таких, як: «Наявність у школярів вузьких
спонукань, відсутність розуміння змісту учіння, домінування мотивів
особистісного самоутвердження, відсутність орієнтації на пошук нових
способів розв'язання завдань і виконання учбової роботи, несформованість
уміння ставити цілі, долати перешкоди, пасивність при зіткненні з
труднощами, переважання емоцій тривожності, постійна незадоволеність
собою, а також суперечності, конфлікти, проблеми взаємин з іншими
людьми, із самим собою» [Маркова, 1990, с 12].
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У цьому напрямі особливо пильна увага приділялася вченими
дослідженню особливостей пізнавальних інтересів молодших школярів.
Б. І. Кочубей та Є. В. Новикова встановили, що переживання тривожності
неминуче супроводжує учбову діяльність дитини у будь-якій школі. «Висока
тривожність притаманна порівняно незначній кількості молодших школярів,
але саме у них спостерігається своєрідний нервовий розлад, який часто
виявляється у стійкому стресі щодо відвідування школи і супроводжується
реакцією пасивного протесту» [Кочубей, с. 55]. До основних причин
тривожності, як вказує Б. І. Кочубей, належать «завищені вимоги до дитини;
негнучка, догматична система навчання, що не враховує власну активність
дитини, її здібності, інтереси і нахили» [Кочубей, 1988, с. 12].
І Іа думку О. К. Дусавицького, традиційні методи і зміст навчання,
розраховані па процес простого відтворення, не сприяють актуалізації у
школярів пізнавальних мотивів та утриманню на високому рівні інтересу до
учбової діяльності. Зменшення до третього класу інтересу школярів до
учбової дія.) ості не є закономірним процесом. При експериментальному
учіпні и учнів формується стійкий інтерес до змісту знань, а до 3-го класу інтерес до способів пізнавальної діяльності [Дусавицький, 1975].
Результати емпіричного дослідження. У нашому дослідженні
аналізувалися два взаємопов'язані аспекти, які характеризують комфортність
включення школяра в учбову діяльність, - це динаміка інтересу та
тривожності на уроці. З цією метою було використано модифікований
варіант особистішого опитувальника [Терлецька, 2003, с 50-53], який
спрямований на встановлення у школярів домінуючих модальностей
емоційних переживань, пов'язаних з учбовим процесом.
Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати, що між рівнем
інтересу на уроці учнів початкових класів і особливостями їх фізичного
самопочуття існує тісний зв'язок. Зокрема, комфортність включення
школярів у власне учбову 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
(р<0,001). Разом з тим, у молодших школярів 1-го і 4-го класів з позитивним
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фізичним самопочуттям показник інтересу на уроці вищий, ніж цей показник
у молодших школярів з негативним самопочуттям (р<0,001) (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 (р<
0,05); негативне: 1 кл. - 23.4, 4 кл. - 27.6 (р< 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 (р<0,05); 4 кл.: позитивне
самопочуття - 23.5, негативне 27.6 (р<0,001)). 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.
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
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самооцінної тривожності залишається майже незмінним (1 кл. - 6.8, 4 кл. 6.9).

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 - власне учбова
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
нсблагополуччям
у взаєминах з
однокласниками, і зменшується кількість дітей, що ці переживання
пов'язують з особливостями взаємин з учителем (1 кл. - 30.1%, 4 кл. 17.0%). Разом з тим від 1-го до 4-го класу в два рази зменшується кількість
дігсй, 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
[Прихожан, 2003, с.50-53].
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
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Висновки. Тісний взаємозв'язок і взаємозумовленість емоційних
переживань інтересу і тривожності виступають одними з основних чинників,
що визначають особливості здоров'я молодшого школяра. Комфортність
включення школярів в учбову діяльність зумовлене, передусім, наявністю у
них пізнавального інтересу до процесу і змісту учбової діяльності. Разом з
тим, тривожність найбільш яскраво відображає неблагополуччя дитини в
учбовому процесі.
Проведене дослідження дозволило з'ясувати причини виникнення
емоційного неблагополуччя молодших школярів, що не сприяє зміцненню
здоров'я молодших школярів. Так, було з'ясовано, 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 такс ж
рангове місце, як і в 1-му класі, але домінуючими у породженні негативних
переживань стають особливості взаємин з однокласниками. Друге рангове
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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the learning process as factors that influence their health and reveals the causes of
school fears in children of primary school (system interaction - teacher schoolchildren,
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О. В. Апдрощук

Р О Л Ь ГРИ у Р О З В И Т К О В І Т В О Р Ч И Х З Д І Б Н О С Т Е Й
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Проаналізовано роль гри та її вплив на розвиток творчих здібностей
старших дошкільників.
Наведені рекомендації для
спрямування
старших
дошкільників
ігровими
завданнями
на розвиток
творчих здібностей.
Представлено сутність та основні поняття «гри», її видів та класифікації.
Ключові слова: гра, розвиток, здібності, роль гри, старші дошкільники,
розвивальні ігри.
Ступінь розробленості проблеми. Феномен гри протягом усієї історії
людства

притягував

до

себе

увагу

видатних

мислителів,

філософів,

соціологів, психологів, педагогів. Кожному етапу історії життя людства
притаманне

своє

бачення

своєрідного

впливу

ігрової

діяльності

та

становлення й формування людини як особистості. Учені підкреслювали
розвивальне та виховне значення гри, відмічали її можливості в пізнанні
людини самої себе, показували вплив на розвиток творчої особистості в
процесі ігрової діяльності, акцентували увагу на значенні гри в процесі
пізнання людиною своїх здібностей.
У грі вільно та природно проявляється головна, тобто ігрова діяльність
дитини, через яку вона усвідомлює та вивчає навколишній світ. У грі вона
отримує широкі можливості для виявлення особистісної творчості, особистої
активності, демонстрації своїх потенційних можливостей. Тільки гра надає
дитині свободу дій та вибору, у ній вона не зазнає психічного закріпачення.
Гра

надає

дитині

можливість

не

насильного

та

повного

розвитку її

природних сил та готує її до життя. Гра основний вид дозвілля старших
дошкільників.
Впливу гри на розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку,
присвятили

увагу

Л.А. Венгер,

Т.Д. Зінкевіч-Євстігнєєва,

П.І. Зінченко,

С.Л. Новосьолова, К.Д. Ушинський стверджував, що в грі діти шукають не
тільки насолоду, але й прагнуть до самоствердження через цікаве й важливе
для них заняття. У грі дитина прагне жити, відчувати та діяти. Гра - вид
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