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на поперечних зрізах, що, можливо, пов’язане з вираженою агрегацією високомолекулярних 
компонентів та зниженням осмотичного тиску аксоплазми.  
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ЛІЦЕЇСТІВ 

У статті розглядається вплив тривожності на психофізіологічні аспекти –  
функціональний стан та навчальну діяльність ліцеїстів. 

Ключові слова: тривожність, функціональний стан, юнацький вік, психофізіологічні 
аспекти, навчальна діяльність. 

The article considered the anxiety influence on psychophysiological aspects – functional 
state and learning activity of Lyceum students.                     

Key words: anxiety, functional state, adolescence, psychophysiological aspects, learning 
activity. 

 
В умовах нестабільного сьогодення з його соціально-економічними негараздами, 

невпевненістю в завтрашньому дні, ростом насилля у суспільстві все частіше розвиток 
особистості супроводжується переживаннями негативної модальності і, перш за все, високою 
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тривожністю, що дегармонізує становлення особистості. Тривожність – це властивість 
людини, яка виражається у здатності постійно чи ситуативно переходити в стан підвищеного 
непокоєння, відчувати страх і тривогу в специфічних соціальних ситуаціях [1, с. 26]. Науково 
достовірне знання про причини виникнення, особливості впливу тривожності на 
функціональний стан та навчальну діяльність  ліцеїстів, особливо на порозі їх вступу в 
доросле життя є важливим завданням сучасної психофізіології. Отже, тема даного 
дослідження є актуальною.  

Мета нашої роботи базувалася на аналізі особливостей впливу тривожності на 
функціональний стан та навчальну діяльність ліцеїстів. Відповідно до мети дослідження 
були поставлені такі завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми та уточнити зміст понять «функціональний 
стан» та «тривожність».     

2. Охарактеризувати особливості психічного розвитку ліцеїстів в юнацькому віці. 
3. Розкрити причини виникнення тривожності та проаналізувати особливості її впливу 

на навчальну діяльність.    
4. Експериментально дослідити вплив тривожності на функціональний стан та 

навчальну діяльність ліцеїстів.  
5. Проаналізувати стратегії та зміст допомоги тривожним школярам.  

Об’єктом  дослідження слугував взаємозв’язок функціонального стану, тривожності 
та навчальної діяльності ліцеїстів. 

У процесі дослідження для вирішення поставлених завдань був застосований 
комплекс теоретичних та емпіричних методів: аналіз та систематизація науково-теоретичних 
джерел з проблеми дослідження, включене спостереження,  аналіз ефективності навчальної 
діяльності ліцеїстів, тестування, методи статистичної обробки даних та методика 
дослідження ЧСС [3, с. 59; 4, с. 42]. 

У результаті роботи дійшли до таких висновків: 
1. Тривожність – це переживання емоційного дискомфорту, передбачення небезпеки, 

що є вираженням незадоволення значимих потреб людини. Тривожність є стійким 
особистісним утворенням, яке зберігається тривалий період часу. Як складне 
психофізіологічне утворення тривожність має складну будову, яка включає когнітивний, 
емоційний та операційний аспекти. 

2. Юнацький вік – це  період стабілізації особистості, формування системи стійких 
поглядів на світ і своє місце  в ньому. Інтенсивно розвивається самоповага, саморегуляція, 
зростає контроль за власною поведінкою та емоціями. В старшому шкільному віці 
складаються основи наукового і громадянського світогляду, формується потреба в трудовій 
діяльності.  

3. Тривожність – це специфічний вид стану людини, який проявляється у взаємодії 
особи з різними компонентами освітнього середовища і закріплюється в цій взаємодії. 
Тривожність на різних етапах навчання неоднорідна, спричинюється різними факторами і 
проявляється в різних формах. У формуванні  тривожності виділяють ситуаційні фактори 
(безпосередня взаємодія з компонентами освітнього середовища) та індивідуальні фактори 
(темперамент, характер, самооцінка тощо).   В даному віці тривожність може закріплюватися 
як особистісна властивість. Дезорганізаційно впливають  на навчальну діяльність тільки 
інтенсивні тривожні стани, які свідчать про порушення процесу шкільної адаптації. 

4. Тривожність сприяє успішності діяльності у відносно простих для індивіда 
ситуаціях і перешкоджає чи  веде до повної дезорганізації в складних, при цьому суттєве 
значення має вихідний рівень тривожності. Тривога є невід’ємною частиною навчального 
процесу, тому не можна її вважати як однозначно негативним станом. Однак, підвищена 
тривожність перешкоджає ефективній навчальній діяльності. 

Аналіз результатів експериментального дослідження показав, що більшість ліцеїстів 
мали нормальний функціональний стан характерний даній віковій групі  70-80 уд./ хв. (19 
осіб – 66 %),  реагували на проведення тестування  без явних змін  лише 3 особи – 10 %, а 
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явне збільшення спостерігалося у 7 осіб – 24 %. Встановлено, що середній (58,7%) і високий 
(31%) рівень успішності та при цьому  високий рівень тривожності характерний для 31% 
ліцеїстів. Найбільш стресогенними факторами виявились, які спричинюють тривожність у 
ліцеїстів виявились: перевірка знань і стан невідповідності очікуванням оточуючих. 
Проведений кореляційний аналіз показав, що між успішністю у навчанні  і тривожністю 
учнів ліцею існує негативний середнього ступеня вираженності зв’язок. Отриманий 
коефіцієнт кореляції виявив тенденцію до підвищення тривожності із зниженням показників 
успішності. Якісний аналіз показників успішності у навчанні і тривожності показав, що 
найбільш емоційною стійкістю (адаптивним рівнем тривожності) в експериментальному 
класі характеризуються ліцеїсти із середніми показниками успішності у навчанні. 

5. Робота з психопрофілактики та психокорекції тривожності у ліцеїстів повинна 
носити особистісно-орієнтований характер, сконцентрований на тих факторах середовища і 
характеристиках розвитку, які можуть спричиняти високий рівень тривожності. В 
профілактиці та подоланні тривожності суттєву роль відіграє забезпечення ліцеїста широким 
репертуаром засобів дії у значущих для нього ситуаціях, вироблення ефективної моделі 
поведінки. В даному віці центральне місце повинна займати робота з розвитку й укріпленню 
Я-концепції ліцеїста, його ставлення до себе, конструктивному розв’язанню внутрішніх 
конфліктів [2, с. 72]. 
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ ТА ЙОГО СТАН ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ 

У статті розглядаються основні чинники впливу на здоров’я дітей, дана оцінка 
стану здоров’я дитячого населення України за останнє десятиріччя та шляхи його 
поліпшення. 

Ключові слова: біологічний розвиток, здоров’я дітей, захворюваність. 
The article examines the main factors affecting the health of children, assess the health of 

the child population in the last decade Ukraine and ways of its improvement 
Key words: biological development, children's health, morbidity. 
 
У період політичних та економічних змін в Україні виникла низка і медико-

екологічних проблем, які становлять загрозу здоров’ю різних груп населення, передусім 
дітей. А здоров’я дітей – це майбутнє нації, її трудовий резерв та інтелектуальний потенціал і 
найбільш важливий ресурс будь-якого суспільства. Особливого значення стан здоров’я дітей 
набуває у період несприятливої демографічної ситуації. Поліпшення здоров’я дітей є 


