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способів роботи з дітками з синдромом Дауна становить 
перспективи наших подальших досліджень. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ШКІЛЬНОЇ 
ТРИВОЖНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З РІЗНЕМ РІВНЕМ 

НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ 
 

Останнім часом, кількість дітей, у яких спостерігається наявність 
шкільної тривожності істотно збільшилося.  

Оскільки саме навчання є провідною діяльністю у дітей 
молодшого шкільного віку, то перехід дитини до статусу школяра 
зазвичай може супроводжуватися тривожністю.  Це пов‘язано з тим, 
що відбувається зміна звичайного способу життя, нові незвичні 
навантаження, серйозна розумова праця. Дитині потрібно 
призвичаїтися до нового колективу, вимог вчителя до необхідності 
старанно і цілеспрямовано навчатися.   

Отже, саме через те, що в цьому віці спостерігається підвищене 
некритичне сприймання думки і оцінки оточуючих; недостатньо 
розвинена емоційно-вольова сфера; високий рівень наслідування, 
може виникнути почуття тривожності. 

Метою нашого дослідження було перевірити рівень шкільної 
тривожності у дітей із різним рівнем навчальної успішності. 

Для перевірки висунутої гіпотези, нами було обрано такі 
методики дослідження: «Тест шкільної тривожності» (модифікований 
та адаптований Т.Б.Партико та Г.П.Кучерявою) [2] та проективну 
методику «Неіснуюча тварина» (М. З. Друкаревич) [1]. 

 У дослідженні брало участь 28 учнів 4-класу ЗОШ №7 ім. 
В.В.Бражевського. 

За «Тестом шкільної тривожності» були отримані наступні 
результати: з 28 опитаних високого та середнього рівня 
загальношкільної тривожності  виявилося лише лише 14 % (4 
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досліджуваних), а переважна більшість – 86 % (24 досліджуваних) 
мають низький рівень загальношкільної тривожності. 

За результатами проективної методики « Неіснуюча тварина» 
було виявлено, що у 7 досліджуваних присутні деякі ознаки, що 
можуть бути інтерпретовані, як ознаки тривожності, а у 21- за 
результатами  малюнку досліджуваних такі явні ознаки відсутні. 

Встановлено особливості прояву шкільної тривожності 
молодших школярів з різним рівнем навальної успішності, а саме: 

– лише в 1 досліджуваного виявились ознаки тривожності 
при високому рівні успішності; 

– у  19 досліджуваних високий  та достатній рівень 
успішності не пов'язаний з підвищеним рівнем тривожності; 

– а у 8 досліджуваних виявлено деякі ознаки тривожності у 
малюнках (що не обов‘язково пов‘язано з навчанням в школі) або 
середній рівень тривожності за ТШТ.  

Для підтвердження гіпотези, крім психодіагностичного 
інструментарію, також було використано метод статистичної обробки 
даних  за допомогою  використанням коефіцієнта кореляції Пірсона,  
за допомогою якого можна виміряти зв'язок між двома ознаками за 
умови виділення впливу однієї або декількох інших ознак. 

Нами було встановлено, що  коефіцієнт кореляції становить  -
0,2348.  Це свідчить про наявність слабкого зворотного негативного 
зв‘язку між двома явищами, адже показник знаходиться в межах (r> -
0,01 - -0,29). Тобто, тривожність впливає на рівень успішності. Таким 
чином, при низькому рівні тривожності спостерігається високий 
рівень успішності. 

Як видно з результатів дослідження, гіпотеза підтвердилась: 
учні з високим рівнем успішності мають низький рівень тривожності. 
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