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НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПІДВИЩЕННЯ 
ТРИВОЖНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

Гозак С.В., Єлізарова О.Т., Парац А.М., Станкевич Т.В.
Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України

Філоненко О.О.
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 213 м. Києва

Стаття присвячена встановленню рівня тривожності сучасних старшокласників і впливу на нього факторів 
навчального навантаження. Встановлено, що оптимальний (помірний) рівень реактивної тривожності ма-
ють лише 56,3% старшокласників, особистісної – 58,7%. Частка дівчат із високим рівнем тривожності 
вища у порівнянні з хлопцями в 2,5-3,9 разів (p<0,01-0,001). Виявлено зниження розумової працездатності 
та більш швидкий розвиток втоми у підлітків із підвищеним рівнем тривожності. Поява тривожних станів 
у школярів залежить від високого рівня навчального навантаження: ймовірність високого рівня реактивної 
тривожності у старшокласників є вищою в 2,2 рази при кількості уроків на тиждень 35 і більше, ніж при 
32 уроках (p<0,01); ймовірність розвитку тривожного неврозу є вищою в 2,4 рази при тижневій складності 
предметів 227 балів і вище, ніж при 226 балів і нижче (p<0,01). Це визначає необхідність перегляду 
кількісної та якісної складових нинішнього шкільного навчального навантаження у загальноосвітніх на-
вчальних закладах.
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Постановка проблеми. У зарубіжній і вітчиз-
няній літературі концепція оцінки тривож-

ності у дітей і підлітків розглядається у двох ас-
пектах: як варіація властивостей кожної особистості 
з емоційної точки зору і як захворювання з вираже-
ними невротичними проявами [1, с. 10; 2, с. 3].

Тривожність, як емоційно-особистісна харак-
теристика притаманна кожній людині і є при-
родною адаптаційною реакцією. Але надмірно 
високий рівень тривожності може розглядатись, 
як передневротичний стан, який може з часом 
переформуватись у патологічний стан – стан 
тривожного неврозу [1, с. 10; 2, с. 4]. Підвище-
на тривожність часто супроводжується іншими 
невротичними розладами, слабкою концентраці-
єю уваги, зниженням пам’яті і функціональних 
можливостей, що позначається на якості за-
своєння навчальної програми [3, с. 602; 4, с. 85]. 
І навпаки, можна прогнозувати, що навчальне 

навантаження може бути фактором ризику роз-
витку тривожних станів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підвищена тривожність серед дітей і підлітків є 
одним із найбільш поширених патологічних не-
врологічних симптомокомплексів: частка дітей із 
цією патологію у різних популяціях складає від 
10% до 20% [5, с. 360].

Відсутність своєчасної діагностики та адек-
ватного лікування цієї патології та схильності до 
неї у дітей і підлітків у дорослому віці приводить 
до таких ускладнень, як проблеми зі вживанням 
психотропних речовин, схильність до біполярних 
розладів та суїциду. Більше половини дорослих, 
які мають патологічну тривожність, мали схиль-
ність до неї у віці від 14-18 років, тому при роз-
робці методів первинної профілактики підвище-
ної тривожності необхідно орієнтуватися саме на 
цю вікову категорію [6, с. 11].
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Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Враховуючи те, що вивчення 
факторів ризику підвищення тривожності у під-
літків, а також розробка шляхів корекції подібних 
порушень, є актуальною проблемою [7, с. 275; 
8, с. 56; 9, с. 845], а вплив навчального наванта-
ження на формування тривожності не достатньо 
вивчений, актуальним є оцінити рівень тривож-
ності у сучасних старшокласників у контексті 
впливу на нього навчального навантаження.

Мета статті. Встановити зв’язок між шкіль-
ним навантаженням і розвитком тривожності 
у дітей старшого шкільного віку та оцінити ког-
нітивні можливості у старшокласників із підви-
щеною тривожністю.

Матеріали та методи. Проведено вивчення 
тривожності старшокласників 4-х загальноос-
вітніх навчальних закладів м. Києва за методи-
ками «Дитячий опитувальник неврозів» (ДОН) 
(В.В. Седнєв, 1992 р.) (97 учнів – 54 хлопця, 
43 дівчини) та опитувальник Спілберга-Ханіна 
(126 учнів (70 хлопців і 56 дівчат). Вік учасників 
дослідження від 15 до 18 років. Участь у дослі-
дженні проводилося за умов інформованої згоди.

За результатами бального оцінювання за ме-
тодикою «ДОН» було визначено три групи учнів: 
із наявністю тривожного неврозу (16-20 балів), 
схильністю до розвитку тривожного неврозу 
(12-15 балів) і відсутністю схильності або захво-
рювання (1-11 балів) [10, с. 6].

За методикою Спілберга-Ханіна вивчали три-
вожність, як емоційно-особистісну характеристи-
ку. За показниками як особистісної, так іреактив-
ної тривожності визначали по три групи учнів: 
із низькою тривожністю (до 30 балів), помірною 
(оптимальною) тривожністю (31-45 балів), висо-
кою тривожністю (46 балів і більше) [11, с. 52].

Для оцінки розумової працездатності проведе-
но натурний експеримент із застосуванням корек-
турних проб за методикою Анфімова впродовж 
навчального дня (на початку 2-го уроку та піс-
ля кожного уроку) тричі на тиждень (понеділок, 
середа, п’ятниця). У тестуванні взяли участь 
127 старшокласників загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Києва (71 хлопців і 57дівчат).

Використовували такі характеристики розу-
мової працездатності, як об’єм працездатності 
(ОПср), точність працездатності (ТПср), кіль-
кість помилок, що стандартизована на 500 зна-
ків (СКП500) і коефіцієнт продуктивності (КПср). 
До аналізу включено 1549 результатів тестуван-
ня. На основі отриманих результатів визначали 
частки дітей із сильною, вираженою, початкової 
втомою та без ознак втоми.

Для оцінки навчального навантаження була 
визначена сумарна складність предметів на тиж-
день за ранговою шкалою [12, с. 28-29] і кількість 
уроків на тиждень.

Розраховували відносний ризик (RR). Дові-
рчий інтервал (ДІ) для RR визначали за форму-
лою: ДІ(RR)=exp(lnRR±1.96σ(lnRR)).

Систематизація матеріалу і первинна мате-
матична обробка були виконані за допомогою 
таблиць Microsoft EXCEL 2016. Статистична 
обробка проводилася з використанням пакету 
STATISTICA 8.0.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
бальних оцінок тривожності показало, що за всі-

ма шкалами оцінок середні значення показників 
дівчат значимо гірші, ніж відповідні показники 
хлопців (рис. 1). Так, за шкалою тривожного не-
врозу (ДОН), середнє значення бальної оцінки 
дівчат (n=43) складає 7,1±0,7 балів, а хлопців 
(n=54) – 4,6±0,4 балів (t=3,3; p<0,01). За шкалою 
Спілберга-Ханіна середній бал за шкалою реак-
тивної тривожності у дівчаток (n=56) складав 
46,0±1,1 балів, у хлопчиків (n=70) – 39,1±1,0 балів 
(t=4,5; p<0,001). Відповідні показники за шкалою 
особистісної тривожності складають 45,8±1,3 ба-
лів та 35,6±1,1 балів (t=6,1; p<0,001). Така тен-
денція також є характерною для інших популя-
цій [2, с. 6].

 
Рис. 1. Порівняльна характеристика  

середніх значень бальних оцінок тривожності  
у старшокласників, бали

Виявлено прямий кореляційний зв’язок баль-
ної оцінки тривожності за шкалою ДОН і бальною 
оцінкою реактивної (r=0,58; p<0,001) та особис-
тісної (r=0,58; p<0,001) тривожності за шкалою 
Спілберга-Ханіна.

Також виявлено кореляційний зв’язок між 
бальними оцінками реактивної та особистісної 
тривожності (r=0,77; p<0,001).

Результати індивідуальної оцінки обстеження 
старшокласників щодо реактивної та особистіс-
ної тривожності за методикою Спілберга-Ханіна 
представлені у табл. 1, за методикою «ДОН» – 
у табл. 2.

Таблиця 1
Розподіл старшокласників за критеріями  
реактивної та особистісної тривожності  

за методикою Спілберга-Ханіна, %

Групи дослі-
дження Дані

Рівень тривожності
високий низький помірний

Реактивна тривожність (χ2=16,5; p<0,01)

хлопці
n 13 10 47
% 18,6±4,7 14,3±4,2 67,1±5,6

дівчата
n 27 5 24
% 48,2±6,7 8,9±3,8 42,9±6,6

обидві групи
n 40 15 71
% 31,8±4,1 11,9±2,9 56,3±4,4

Особистісна тривожність (χ2=27,7; p<0,001)

хлопці
n 7 19 44
% 10,0±3,6 27,1±5,3 62,9±5,8

дівчата
n 22 4 30
% 39,3±6,5 7,1±3,4 53,6±6,7

обидві групи
n 29 23 74
% 23,0±3,7 18,3±3,4 58,7±4,4



«Young Scientist» • № 9.1 (49.1) • September, 2017 35
Дослідження показали, що помірний (опти-

мальний) рівень реактивної тривожності в об-
стеженій групі дітей виявлено у 67,1±5,6% хлоп-
чиків та 42,9±6,6% дівчат, високий рівень 
реактивної тривожності відповідно у – 18,6±4,7% 
та 48,2±6,7%, низький у – 14,3±4,2% та 8,9±3,8%. 
Статистичні відмінності між групами достовірні 
(χ2=16,5; p<0,01).

При дослідженні особистісної тривожності 
встановлено, що більша половина дівчат стар-
шокласниць має помірний рівень тривожності 
(53,6±6,7%), 39,3±6,5% – високий і 7,1±3,4% – 
низький. У групі хлопчиків частка дітей із висо-
ким рівнем тривожності складала 10,0±3,6%, із 
помірним – 62,9±5,8%, із низьким – 27,1±5,3%. 
Виявлено достовірні відмінності між результата-
ми хлопчиків і дівчаток щодо особистісної три-
вожності (χ2=27,7; p<0,001).

Встановлено, що ймовірність високого рівня 
особистісної тривожності у дівчаток в 3,9 разів 
вища, ніж у хлопчиків (RR=3,93; ДІ 1,81-8,52; 
p<0,001), а реактивної відповідно у 2,6 разів 
(RR=2,59; ДІ 1,48-4,55; p<0,001).

За результатами методики «ДОН», виражений 
тривожний невроз виявлено у 2,3±2,3% дівчаток, 
у хлопчиків захворювання не виявлено. Схиль-
ність до захворювання визначено у 20,9±6,2% ді-
вчаток та у 3,7±2,6% хлопчиків. Статистичні від-
мінності між результатами хлопчиків і дівчаток 
значимі (χ2=9,2; p<0,01).

Таблиця 2
Розподіл старшокласників  

за критеріями оцінки тривожного неврозу  
за методикою «ДОН», %

Групи 
дослі-

дження
Дані 

Тривожний невроз
Виражений 
клінічний 
симптомо-
комплекс

Схиль-
ність

Відсутність 
схильності 
та захво-
рювання

хлопці 
n 0 2 52

P±m 0,0±1,8 3,7±2,6 96,3±2,6

дівчата 
n 1 9 33

P±m 2,3±2,3 20,9±6,2 76,8±6,4

обидві 
групи 

n 1 11 85
P±m 1,0±1,0 11,3±3,2 87,7±3,3

Вклад фактору «стать» при його ізольованій 
дії на загальну дисперсію показників реактивна 
тривожність і особистісна тривожність у групі 
старшокласників складає відповідно 14,0±0,7% 
та 23,1±0,6% (p<0,01), на загальну дисперсію по-
казника «тривожність» за методикою «ДОН» від-
повідно 10,3±0,9% (p<0,01).

Зважаючи на отримані результати різнобіч-
ного дослідження рівня тривожності можна зро-
бити висновок, що фактор «стать» у старшоклас-
ників є значимим у розвитку патологічного рівня 
тривожності, що потребує уваги до дівчаток із 
боку педагогів і батьків під час критичних пері-
одів навчання.

Вивчення зв’язку між розумовою працез-
датністю старшокласників та тривожністю за 
методикою ДОН показало обернений кореля-
ційний зв’язок між бальною оцінкою показника 
«тривожний невроз» і об’ємом працездатності  
(r=-0,14; p<0,05), продуктивністю працездатності 

(r=-0,20; p<0,01), а також прямий зв’язок із по-
казником СКП500 (r=0,20; p<0,01).

Більш детальний аналіз показав, що у групі 
старшокласників із тривожним неврозом і схиль-
ністю до нього (група № 1) продуктивність пра-
цездатності нижче, а показник СКП500 – вище, 
ніж у групі старшокласників без захворювання 
(група № 2) (табл. 3). Так, продуктивність пра-
цездатності у групі № 1 складає 29,2±1,3 од., а 
у групі № 2 – 32,3±0,5 од. (t=2,5; p<0,01). Від-
повідні значення показника СКП500 складають 
9,9±1,0 од. та 7,9±0,4 од. (t=2,0; p<0,05).

Таблиця 3
Середні значення показників  

розумової працездатності учнів 10-х класів  
при різних градаціях тривожності  

за методикою «ДОН» (M±m)

Тривожний 
невроз

Продук-
тивність 
працез-
датності

Об’єм 
працез-
датності

Точ-
ність 

працез-
датності

СКП500

захворю-
вання та 

схильність 
(група № 1)

29,2±1,3 338,3±11,9 5,2±0,6 9,9±1,0

відсутність 
схильності 
та захво-
рювання 

(група № 2)

32,3±0,5 361,9±5,0 4,6±0,3 7,9±0,4

У табл. 4. представлена інформація щодо дис-
персії показників розумової працездатності від-
повідно категоріям особистісної та реактивної 
тривожності.

Таблиця 4
Середні значення показників  

розумової працездатності учнів 10-х класів  
при різних градаціях тривожності  

за методикою Спілберга-Ханіна (M±m)

Групи Продуктивність 
працездатності

Об’єм працез-
датності СКП500

Реактивна тривожність
висока 29,4±0,7 342,4±8,7 9,4±0,6
низька 32,5±1,3 355,8±14,4 8,2±1,0
помірна 32,7±0,5 362,4±5,4 7,5±0,4

F 7,4 2,2 3,6
p 0,001 0,12 0,03

Особистісна тривожність
висока 29,0±0,6 331,0±7,4 8,2±0,6
низька 32,3±0,8 354,3±8,6 7,8±0,7
помірна 32,4±0,6 366,3±6,6 8,5±0,5

F 6,4 5,8 0,26
p 0,01 0,01 0,77

При помірному рівні реактивної тривожності 
порівняно з високим рівень продуктивності пра-
цездатності та обсягу працездатності є вищими 
відповідно на 10,2% (t=3,8; p<0,001) та 5,5% (t=2,1; 
p<0,05), а стандартизована кількість помилок 
є нижчою на 20,0% (t=2,7; p<0,01). Статистично 
достовірних відмінностей показників розумової 
працездатності при помірному і низькому рівнях 
реактивної тривожності не виявлено (p>0,5), хоча 
тенденція погіршення зберігається (табл. 4).
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При дослідженні показників розумової пра-

цездатності у групах дітей із різними градація-
ми особистісної тривожності достовірно виявлено 
більш високий рівень продуктивності працез-
датності при помірному рівні, ніж при високому 
(t=3,4; p<0,001).

Серед старшокласників із помірним (опти-
мальним) рівнем тривожності (як реактивної, 
так і особистісної) частка дітей із сильною і ви-
раженою втомою впродовж навчального дня є 
меншою, ніж серед учнів із низьким або високим 
рівнем тривожності. Однак, статистично досто-
вірні відмінності визначені тільки при аналізі ре-
зультатів щодо рівнів особистісної тривожності 
(χ2=8,0; p<0,05) (рис. 2).

Статистично достовірних відмінностей стом-
лення учнів упродовж навчального дня у групах 
із наявністю або відсутністю тривожного невро-
зу, визначеного за методикою «ДОН», не виявле-
но (p>0,4).

Отже, отримані результати підтверджують 
дані [1, с. 12] щодо порушення адаптації до на-
вчального процесу у школярів як з високим, так 
і з низьким рівнем тривожності. 

Виявлено кореляційний зв’язок (r=0,12; 
p<0,05) між градаціями показників «тривож-
ний невроз», визначеному за методикою «ДОН» 
і «тижнева складність предметів» (табл. 5).

Таблиця 5
Оцінка тривожності учнів 10-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів,  

які навчаються при різному рівні складності 
предметів, % (χ2=13,4; p<0,01)

Тижнева 
складність 
предметів, 

бали

Тривожний невроз
Виражений 
клінічний 
випадок

Схильність 
до захво-
рювання

Відсутність 
схильності та 
захворювання

227 і біль-
ше

3 12 51
4,6±2,6 18,2±4,7 77,2±5,2

225-226
0 6 69

0,0±1,3 8,0±3,1 92,0±3,1

221-224
0 15 135

0,0±0,7 10,0±2,4 90,0±2,4

При тижневій складності предметів (ТСП) 
226 балів і менше, виражених клінічних випадків 
тривожності не виявлено, а при тижневій склад-

ності предметів 227 балів і більше частка дітей 
із тривожністю складає (4,6±2,6)%. Схильність 
до захворювання при значенні показника ТСП 
227 балів і більше виявлена у 18,2±4,7% учнів, 
при значенні показника ТСП 226 балів і мен-
ше – 8,0-10,0%. Ймовірність розвитку тривож-
ного неврозу є вищою в 2,4 рази при тижневій 
складності предметів 227 балів і вище, ніж при 
226 балів і нижче (RR=2,44; ДІ 1,33-4,45; p<0,01).

Також визначено зв’язок рівня реактив-
ної тривожності з кількістю уроків на тиждень 
(табл. 6). Розрахунок відносного ризику показав, 
що при кількості уроків на тиждень 35 і більше, 
ймовірність високого рівня реактивної тривож-
ності у старшокласників є вищою в 2,2 рази, ніж 
при 32 уроках (RR=2,17; ДІ 1,26-3,76; p<0,01).

Отже, цим дослідженням встановлено рівень 
тривожності сучасних старшокласників і вплив 
факторів навчального навантаження на формуван-
ня підвищеної тривожності старшокласників; та-
кож виявлено зниження розумової працездатності 
та більш швидкий розвиток втоми у підлітків із 
підвищеним рівнем тривожності. Це визначає необ-
хідність перегляду кількісної та якісної складових 
нинішнього шкільного навчального навантаження 
у загальноосвітніх навчальних закладах.

Висновки і пропозиції. 1. Оптимальний (по-
мірний) рівень реактивної тривожності мають 
лише 56,3% старшокласників, особистісної – 
58,7%. Частка дівчат із високим рівнем тривож-
ності суттєво вище у порівнянні з хлопцями: 
відповідно для реактивної тривожності 48,2% 
та 18,6% (p<0,01), для особистісної – 39,3% і 10,0% 
(p<0,001). Ймовірність високого рівня особистіс-
ної тривожності у дівчаток в 3,9 разів вища, ніж 
у хлопчиків (p<0,001), а реактивної відповідно 
у 2,6 разів (p<0,001).

2. Високий рівень тривожності у школярів 
призводить до зниження їх розумової працез-
датності: продуктивність працездатності у гру-
пі дітей із тривожним неврозом і схильністю до 
нього нижче на 9,6% (p<0,01), а кількість по-
милок вище на 20,2% (p<0,05). Аналогічні дані 
отримані за показником реактивної тривожності: 
при високому рівні реактивної тривожності по-
рівняно з оптимальним рівень продуктивності 
працездатності та обсягу працездатності нижче 
відповідно на 10,2% (p<0,001) та 5,5% (p<0,05), а 
кількість помилок вище на 20,0% (p<0,01).

3. Поява тривожних ста-
нів у школярів залежить від 
високого рівня навчального 
навантаження: ймовірність 
високого рівня реактивної 
тривожності у старшоклас-
ників є вищою в 2,2 рази при 
кількості уроків на тиждень 
35 і більше, ніж при 32 уроках 
(p<0,01); ймовірність розви-
тку тривожного неврозу є ви-
щою в 2,4 рази при тижневій 
складності предметів 227 ба-
лів і вище, ніж при 226 балів 
і нижче (p<0,01).

Зважаючи на те, що підви-
щена тривожність школярів 
призводить до зниження пра-
цездатності, розвитку межових 

 
Рис. 2. Особливості розвитку втоми у учнів 10-х класів  

при різному рівні тривожності, %



«Young Scientist» • № 9.1 (49.1) • September, 2017 37

психічних захворювань і психосоматичних розла-
дів у дорослому віці, і зрештою до втрати здоров’я, 
ця проблема є значимою і потребує уваги з боку 

суспільства, зокрема, шляхом впливу на керовані 
фактори, серед яких одним із важливих є оптимі-
зація навчального навантаження.

Таблиця 6
Оцінка рівня тривожності учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів,  

які навчаються при різному рівні навчального навантаження, %

Сумарне тижневе 
навантаження 

Реактивна тривожність (χ2=12,6; p<0,05) Особистісна тривожність (χ2=4,9; p=0,12)
висока низька помірна висока низька помірна

35 годин і більше
14 1 9 8 2 14

58,3±10,1 4,2±4,1 37,5±9,9 33,3±9,6 8,3±5,6 58,3±10,1

33-34 години
12 5 17 9 6 19

35,3±8,2 14,7±6,1 50,0±8,6 26,5±7,6 17,6±6,5 55,9±8,5

32 години і менше
14 9 45 12 15 41

20,6±4,9 13,2±4,1 66,2±5,7 17,6±4,6 22,1±5,0 60,3±5,9
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УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПОВЫШЕНИЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы установления уровня тревожности современных старшеклассников 
и влиянию на него факторов учебной нагрузки. Установлено, что оптимальный (умеренный) уровень 
реактивной тревожности имеют 56,3% старшеклассников, личностной – 58,7%. Доля девочек с высо-
ким уровнем тревожности больше в сравнении с мальчиками в 2,6-3,9 раз (p<0,01-0,001). Выявлено 
снижение умственной работоспособности и более высокое развитие утомления у подростков с высоким 
уровнем тревожности. Повышение тревожности у школьников зависит от высокого уровня учебной на-
грузки: вероятность высокого уровня реактивной тревожности выше в 2,2 раза при количестве уроков 
в неделю 35 и больше по сравнению с 32 уроками (p<0,01); вероятность появления тревожного невроза 
выше в 2,4 раза при недельной сложности предметов 227 баллов и больше по сравнению с меньшей 
сложностью (p<0,01). Это определяет необходимость пересмотра количественной и качественной со-
ставляющих учебной нагрузки в школах.
Ключевые слова: учебная нагрузка, дети старшего школьного возраста, тревожность, утомление, ум-
ственная работоспособность.
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EDUCATIONAL LOAD AS A DETERMINANT OF INCREASING ANXIETY 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Summary
The article examines the issues of establishing the level of anxiety of modern high school students and the 
impact of educational load factors on it. It has been established that 56.3% of high school students have 
an optimal level of reactive anxiety, and 58.7% have an optimal level of personal anxiety. The proportion 
of girls with an anxiety’s high level is greater in comparison with boys in 2,6-3,9 times (p<0,01-0,001). 
Adolescents with a high level of anxiety have a reduced mental capacity and a high degree of fatigue. 
An increase of anxiety among schoolchildren depends on a high level of education load. The probability of 
a high level of reactive anxiety is in 2.2 times higher with a number of lessons 35 and more per week in 
comparison to 32 lessons per week (p<0,01). The probability of anxiety neurosis is in 2.4 times higher with 
a complexity of school subjects 227 scores and more in comparison to 226 scores and less (p<0,01). This 
determines the need to review the quantitative and qualitative components of the study load in schools.
Keywords: study load, high school students, anxiety, fatigue, mental capacity.


