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ВСТУП 

Об'єктом вивчення психології тривожності є тривожність як властивість особистості та як 

психоемоційний стан людини.  Предметом даної дисципліни є вікові та індивідуальні 

прояви тривожності і тривоги, детермінанти її виникнення та методи діагностики та 

психокорекції тривожності у дітей та підлітків. Отримані знання та практичні навички 

сприятимуть розширенню уявлень студентів про такі психічні явища як тривогу, страх та 

тривожність, біологічні та соціально-психологічні передумови їх виникнення, розкриттю 

вікових та статевих відмінностей у проявах та змісті страхів і тривоги, набуттю інформації 

про види тривожності та ознайомленню з методами діагностики та шляхами 

психокорекції тривожних дітей і підлітків.  

Психологія тривожності вивчається упродовж (3-го та 4-го семестрів 2 курсу – 

стаціонару). Курс передбачає 225 год, з яких 64 год. аудиторних (32 год. лекційних і 32 

год. семінарських) і  161 год. самостійної роботи. Формою контролю знань є залік. 

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Метою і завданнями курсу є ознайомити студентів-психологів з віковими та 

індивідуальними формами прояву тривожності, з її причинами та наслідками, способами 

компенсації та подолання тривоги; розкрити методи діагностики та психокорекції 

тривожності у дітей та підлітків. 

 

Дисципліна «Психологія тривожності» спрямована на формування у студентів таких 

загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

 

Дисципліна «Психологія тривожності» спрямована на формування у студентів таких 

спеціальних компетентностей: 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження.  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації.  

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову).  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до 

запиту. 

Програмні результати навчання передбачають такі вміння студентів, як: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань.  

ПР5 Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу,  дотримуватися процедури дослідження.  



ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців.  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів 

тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення). 

 

Очікувані результати.  

У результаті вивчення курсу «Психологія тривожності» 

- студент повинен ЗНАТИ: 

 Сутність та взаємозв’язок понять „тривожність”, „тривога”, та „страх”; 

 Критерії та ознаки різних видів тривожності: загальної (особистісної), ситуативної 

(шкільної, міжособистісної), відкритої та прихованої; 

 Вікова динаміка змісту страхів та тривоги у дітей та підлітків;  

 Форми прояву тривоги та тривожності та способи їх подолання; 

 Роль соціально-психологічних та біологічних детермінант у виникненні 

тривожності;  

 Методи психодіагностики особистісної та ситуативної тривожності у дітей та 

підлітків; 

 Напрями психокорекції та профілактики тривожності у дітей та підлітків.  

 

УМІТИ: 

 розрізняти види та виявляти ознаки тривожності у  дітей та підлітків; 

 проводити діагностичну роботу з метою виявлення виду та рівня прояву 

тривожності у дошкільнят та школярів; 

 проводити корекційно-розвиваючу роботу з тривожними дітьми та підлітками; 

 надавати рекомендації і проводити просвітницьку роботу з членами родини 

дітей з підвищеним рівнем особистісної тривожності; 

 

Зв’язок з іншими дисциплінами: Навчальний спецкурс «Психологія тривожності» 

актуалізує знання студентів з таких дисциплін, як: загальна психологія (розділи: 

психологія емоцій, психологія особистості), вікова психологія, психокорекція, 

психотерапія. 

 

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТАЦІОНАРУ 

№ Тема заняття Лекції Практ./семінарс. 

заняття 

1.  Проблема тривожності у працях вітчизняних та 

західних психологів: історія та сучасність. 

Сутність понять „тривога”, „страх” і 

„тривожність”. 

5 5 

2. Психологічна характеристика видів тривожності 

та її функцій у різних теоретичних підходах. 
5 5 

3. Роль соціально-психологічних та біологічних 

детермінант у виникненні тривожності. 

Тривожність як наслідок порушення 

батьківсько-дитячих відносин та відносин у 

системі «вчитель-учень».  

5 5 

4. Статево-вікові особливості прояву та змісту 5 5 



тривожності у дітей та підлітків.  

5.  Методи психодіагностики особистісної та 

ситуативної тривожності у дітей, підлітків та 

дорослих.  

 

5 5 

6.  Напрямки і методи психокорекціі та 

профілактики тривожності особистості. 
5 5 

7. Тренінгова робота з тривожними дітьми та їх 

батьками. 
2 2 

6. Усього: 32 32 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТАЦІОНАРУ 

Назва теми Кількість 

годин 

Сутність поняття „тривожний ряд” згідно теорії Березіна Ф.Б. Аналіз 

тривожності у працях К.Хорні.   
26,8 

Динаміка рівня тривожності у школярів. Гендерні відмінності у прояві 

тривожності та змісті страхів дітей у дошкільний та шкільний період. 

 

26,8 

  Вплив сімейних стосунків, виховання на появу страхів і тривожності у 

дітей. Дослідження А.І.Захарова. 

 

26,8 

  Вплив тривожності на діяльність і розвиток особистості.                     

Дослідження А.Прихожан. 

 

26,8 

   Методи психодіагностики тривожності у дітей та підлітків. Сутність 

проективних та вербальних тестів, які виявляють різні види тривожності у 

дошкільний та шкільний період. 

26,8 

Шляхи профілактики дитячої та підліткової тривожності.  Тренінгова 

робота з батьками та дітьми. 
26,8 

Усього: 161 
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Свічадо, 2015. – 64 с. 

53. Сергієнко О. Якщо Ви надмірно переживаєте за все. - Львів: Свічадо, 2018. – 

100 с. 

54. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов // А.С. Спиваковская. 

Психотерапия: игра, детство, семья. Т.2. – Москва: Эксмо-Пресс, 2000. – 464 с. 

55. Станчишин В. Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією. – Київ: 

Віхола, 2020. – 176 с. 

56. Уівер Ліббі. Синдром білки в колесі. Як не втратити здоров'я і зберегти нерви в 

світі нескінченних справ. – Київ: Сварог, 2019. – 326 с. 

57. Форен Кэролайн. Уверенность. Внятное руководство по избавлению от страхов, 

комплексов и тревог. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 256 с. 

58. Хухлаева О.В.. Хухлаев О.Е. Лабиринт души: Терапевтические сказки. – М.: 

Академический Проект, 2001. – 224 с. 

59. Шеннон Д. Не годуйте мавпу! Як вийти із замкнутого кола неспокою та 

тривоги. – Київ: Сварог, 2020. – 146 с. 

 

 
Інформаційні ресурси: 

 
1. https://adaa.org/ Американська асоціація тривоги і депресії 

2. https://k-s.org.ua/anxiety/ 

3. http://maxima-library.org/component/maxlib/b/381632?format=read 

4. https://dytpsyholog.com/ 

5. https://psylab.info/ 

 

 

 

 

https://adaa.org/
https://k-s.org.ua/anxiety/
http://maxima-library.org/component/maxlib/b/381632?format=read
https://dytpsyholog.com/


ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Розділ 1. Теоретичні підходи до проблеми формування і прояву тривоги та  

тривожності в період становлення особистості. 

 

Тема 1. Аналіз проблеми тривожності у працях вітчизняних та західних психологів: 

історія та сучасність. Сутність понять „тривога”, „страх” і „тривожність”. 

Дослідження тривожності у працях філософів 19 ст., психологів 20 ст. Порівняльна 

характеристика понять «тривога»,  „страх” і „тривожність”: спільні та відмінні риси. 

Функції тривожності та її прояви на фізіологічнму, поведінковому рівнях. Теорія 

диференційних емоцій К.Ізарда. Теорія явищ тривожного ряду Ф.Березіна. 

 

Рекомендована література: 

1. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и тревожность: 

Хрестоматия. – СПб: - Питер, 2001. – 256 с. 

2. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2012. – 464 с. 

3. Ильин Е. Психология страха. – СПб: Питер, 2016. – 352 с. 

4. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.  

5. Стоссел С. Епоха тривожності. Страхи, надії, неврози і пошуки душевного спокою. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 450 с. 

 

Тема 2. Психологічна характеристика видів та функцій тривожності. Вплив 

тривожності на діяльність та розвиток особистості. 

Класифікація видів тривожності за З.Фрейдом, А.Прихожан, К.Спілбергером. Вплив 

тривожності на успішність навчальної діяльності школярів, соціальну адаптацію у 

колективі. Поняття базальної тривоги та стратегії оптимізації міжособистісних 

стосунків за К.Хорні. Поняття комплекс неповноцінності у теорії А.Адлера. 

 

Рекомендована література: 

1. Адлер А. Индивидуальная психология и развитие ребенка. – Москва: Институт 

общегуманитарных исследований, 2016. – 166 с. 

2. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и тревожность: 

Хрестоматия. – СПб: - Питер, 2001. 

3. Микляева А., Румянцева П. Школьна тревожность: диагностика, профилактика, 

коррекция. – Спб.: Речь, 2004. – 248 с. 

4. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. - СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 

5. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.  

6. Фройд З. По той бік принципу задоволення. – Харків: Фоліо, 2019. – 155 с. 

 

Тема 3. Роль соціально-психологічних та біологічних детермінант у виникненні 

тривожності. Тривожність як наслідок порушення батьківсько-дитячих відносин та 

відносин у системі «вчитель-учень». 

Внутрішні та зовнішні джерела тривожності. Теорія Я.Стреляу, В.Мерліна про роль 

темперамента у схильності прояву тривожності. Теорія В.Мясіщева, З.Фрейда, 

К.Роджерса  про внутрішній конфлікт особистості як джерело виникнення стану 

тривоги.. Теорія Г.Салівена та К.Хорні про тривожність як наслідок порушень у 

міжособистісних стосунках дитини і значущого дорослого. 

 

Рекомендована література: 
1. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и тревожность: 

Хрестоматия. – СПб: - Питер, 2001. 

2. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия. – СПб.: СОЮЗ, 2000. – 336 с. 



3. Кириллова Е., Беляева Е. Тревожный ребенок. – Харков: Основа, 2012.- 192 с 

4. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. - СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 

5. Селье Г. Стресс без дистресса. – Москва: Прогресс, 1982. – 128 с. 

6. Томчук С., Томчук М. Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому 

процесі. – Вінниця: КВНЗ «ВАНО», 2018. – 200 с. 

 

Тема 4. Статево-вікові особливості прояву та змісту тривожності у дітей та підлітків. 
Характер переживань та форми прояву тривоги у дітей та підлітків. Динаміка рівня 

тривожності у школярів. Статеві відмінності у змісті страхів та інтенсивності прояву 

тривоги у різний віковий період. Теорія Р.Мея, дослідження А.Захарова та А.Прихожан. 

 

Рекомендована література: 

1. Астапов В.М. Тревожность у детей. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с. 

2. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб.: Речь, 2010. – 314 с. 

3. Кириллова Е., Беляева Е.. Тревожный ребенок. – Харков: Основа, 2012. – 192 с. 

4. Мэй Р. Смысл тревоги. – Москва: Институт общегуманитарных иссл-ий, 2011. – 416 с. 

5. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.  

6. Фрейд З. Психоанализ детских страхов. – Москва: Азбука, 2016. – 288 с. 

 

Розділ 2. Шляхи та методи психодіагностики, корекції дитячої тривожності. 

Тема 5. Методи діагностики особистісної та ситуативної тривожності у дітей, 

підлітків та дорослих.  
Роль спостереження та проективних тестів у дослідженні тривожності у період 

дитинства. Методики діагностики окремих видів тривожності у шкільний період 

(особистісна і ситуативна тривожність, шкільна тривожність). Проективні та 

вербальні тести на виявлення дитячих страхів. Методики діагностики тривожності у 

період дорослості. 

 

Рекомендована література: 

1. Диагностика состояния тревоги  и личностной тревожности у детей и 

подростков / Сост. Ю.Л. Ханин. – Вильнюс, 1988. 

2. Ильин Е. Психология страха. – СПб: Питер, 2016. – 352 с. 

3. Кириллова Е., Беляева Е.. Тревожный ребенок. – Харков: Основа, 2012 –192 с. 

4. Микляева А., Румянцева П. Школьна тревожность: диагностика, 

профилактика, коррекция. – Спб.: Речь, 2004. – 248 с. 

5. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.  

 

Тема 6. Шляхи психокорекціі та профілактики дитячої та підліткової тривожності. 

Методи психокорекції тривожності у різних теоретичних напрямках: поведінковому, 

гуманістичному, психоаналітичному, у гештальт-психології. Окремі види психотерапії 

страхів і стану тривоги: арт-терапія, казкотерапія, ігрова та пісочна терапія. Етапи 

корекційної роботи з тривожними дітьми (та батьками) за А.Захаровим та 

О.Хухлаєвою. 

 

Рекомендована література: 

1. Бек Аарон, Кларк Д. Тревога и беспокойство. Когнитивно-поведенческий подход. – 

Москва: Диалектика, 2019. – 440 с. 

2. Бернс Девид. Терапия беспокойства. Как справляться со страхами, тревогами и 

паническими атаками без лекарств. – Москва: Альпина Паблишер, 2021. – 552 с. 

3. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия. – СПб.: СОЮЗ, 2000. – 336 с. 

4. Моліцька Марія. Психотерапевтичні казки. – Львів: Свічадо, 2013. – 200 с. 



5. Прихожан А.М. Психокоррекционная работа с тревожными детьми // Активные методы 

в работе школьного психолога. – М., 1990. – С. 32-55. 

6. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов // А.С. Спиваковская. 

Психотерапия: игра, детство, семья. Т.2. – М., 1999. 

7. Флеминг Д., Коцовски Н. Преодоление социальной тревожности и стеснительности с 

использованием терапии принятия и ответственности. – Москва: Вильямс, 2021. – 176 с. 

 

Тема 7. Тренінгова робота з тривожними дітьми та їх батьками. 
Програма тренінгу взаємодії батьків з тривожними дітьми за Є.Лютовою, Г.Моніною. 

План та зміст занять. Правила проведення та тривалість окремих занять і всього 

тренінгу в цілому. Методи роботи у тренінговій групі. 

 

Рекомендована література: 

1. Бернс Д. Почувайся добре. Нова терапія настрою. – Харків: КСД, 2020. –544 с. 

2. Гроуз М., Ричардсон Д. Тревожные дети. Как превратить беспокойство в 

жизнестойкость. – Москва: Портал, 2020. - 336 с. 

3. Лютова Е.К., Монина  Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПБ: Речь, 2001. – 190 с. 

4. Пітерсон Таня. 101 спосіб впоратися з тривогами, страхами й панічними 

атаками. – Київ: Наш формат, 2021. – 240 с. 

5. Чапмен А., Гратц К., Тулл М. Победить тревогу, панические атаки и ПТСР. 

Диалектическая поведенческая терапия. – Москва: Диалектика, 2021. – 210 с. 

 

ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ / ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Розділ 1. Теоретичні підходи до проблеми формування і прояву тривоги та  

тривожності в період становлення особистості. 

 

Тема 1. Сутність поняття „тривога” і „тривожність” у психологічних теоріях 

фрейдизму, неофредизму, гештальтпсихології та інших напрямках. Порівняльний 

аналіз. 

Питання до обговорення: 

1. Аналіз поняття «тривога» у працях західних та вітчизняних психологів. 

2. Аналіз поняття «страх» у працях західних та вітчизняних психологів. 

3. Сутність поняття «тривожність» на сучасному етапі розвитку психологічної науки. 

4. Прояви тривожності на фізіологічному, психологічному  та поведінковому рівнях. 

 

 Практичне завдання: 

А) Проаналізуйте у малих групах (по 3-4 осіб) такі народні приказки: „У страху очі 

великі”, „Не такий чорт страшний як його малюють”, «Вовків боятись – у ліс не ходити», 

«Боязливому - по вуха, сміливому - по коліна», «Полохливий заєць і пенька боїться».  

Б) Зробіть виступ від кожної групи з відповідями на запитання: Що мали на увазі наші 

пращури висловлюючись певним чином? Чи мають дані приказки реальну основу? 

 

Рекомендована література: 

1. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и тревожность: 

Хрестоматия. – СПб: - Питер, 2001. – 256 с. 

2. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2012. – 464 с. 

3. Ильин Е. Психология страха. – СПб: Питер, 2016. – 352 с. 

4. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.  

5. Стоссел С. Епоха тривожності. Страхи, надії, неврози і пошуки душевного 

спокою. – Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 450 с. 



 

Тема 2. Сутність класифікацій та функцій тривожності. Шкільна тривожність: 

причини та наслідки. 

 

Питання до обговорення: 

1. Види тривожності за З.Фрейдом, К.Спілбергером, А. Прихожан. 

2. Характеристика базальної тривожності у працях К.Хорні. 

3. Функції та рівні тривожності. 

4. Прояви шкільної тривожності. Аналіз психологічних чинників шкільної 

тривожності та її наслідків.  

 

Практичне завдання: 

I А) Проаналізуйте причини виникнення шкільної тривожності у молодшому шкільному, 

підлітковому та старшому шкільному віці.  

Б) Обгрунтуйте свою доповідь та зробіть презентацію. 

II Самодіагностика. Опрацювання тесту Ч. Спілбергера на самооцінку рівня особистісної 

та ситуативної тривожності. 

 

Рекомендована література: 

1. Адлер А. Индивидуальная психология и развитие ребенка. – Москва: Институт 

общегуманитарных исследований, 2016. – 166 с. 

2. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и тревожность: 

Хрестоматия. – СПб: - Питер, 2001. 

3. Микляева А., Румянцева П. Школьна тревожность: диагностика, профилактика, 

коррекция. – Спб.: Речь, 2004. – 248 с. 

4. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. - СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 

5. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с. 

 

Тема 3. Тип темпераменту та внутрішній конфлікт як особистісні чинники 

реагування на стрес.  Вплив умов сімейного виховання на розвиток тривожності у 

дітей.  

Питання до обговорення: 

1. Теорії Я.Стреляу, В.Мерліна про роль темпераменту у схильності особи до прояву 

тривожності. 

2. Теорії В.Мясіщева, З.Фрейда, К.Роджерса  про внутрішній конфлікт особистості як 

джерело виникнення стану тривоги. 

3. Теорії Г.Салівена, К.Хорні, А.Адлера та А.Захарова про роль сімейного виховання 

та особистості батьків на виникнення тривожності у дітей. 

4. Теорії сучасних психологів про чинники появи тривожності у дітей та підлітків. 

 

Рекомендована література: 

1. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и тревожность: 

Хрестоматия. – СПб: - Питер, 2001. 

2. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия. – СПб.: СОЮЗ, 2000. – 336 с. 

3. Кириллова Е., Беляева Е. Тревожный ребенок. – Харков: Основа, 2012.- 192 с 

4. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. - СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 

5. Селье Г. Стресс без дистресса. – Москва: Прогресс, 1982. – 128 с. 

6. Томчук С., Томчук М. Психологія тривоги, страху та агресії особистості в 

освітньому процесі. – Вінниця: КВНЗ «ВАНО», 2018. – 200 с. 

 

Практичне завдання: 



А) Проаналізуйте у малих групах малюнки дітей з дисфункційних сімей на предмет 

наявності та вираженості у них особистісної тривожності та комплексу неповноцінності.  

Б) За якими ознаками на малюнку Ви можете стверджувати, що у дитини є наявна 

тривожність і/або страх, занижена самооцінка? 

В) Які саме чинники сімейного середовища вплинули на їх появу? Дайте розгорнуту 

відповідь на запитання. 

 

Тема 4. Психологічний зміст та прояв тривожності на різних етапах дитинства. 

Дитячі страхи. Специфіка емоційних переживань у хлопців та дівчат. 

 

Питання до обговорення: 

1. Прояви тривоги у немовлячий період. Теорія Роло Мея. 

2. Зміст страхів та прояв тривоги у період раннього дитинства та у дошкільному віці. 

3. Зміст страхів та прояв тривоги у період молодшого шкільного та підліткового віку. 

4. Походження, зміст страхів і тривоги у період ранньої юності. 

 

Практичне завдання: 

А) Складіть перелік основних труднощів з якими можуть зіткнутися (дошкільнята, 

молодші школярі, підлітки, старшокласники), пов’язані з віковими особливостями, 

стосунками із значущими особами, що може провокувати виникнення певного виду 

тривожності (крім шкільної) та появу страхів.  

Б) Обгрунтуйте свою доповідь та зробіть презентацію у вербальній та невербальній 

(малюнковій) формі. 

 

Рекомендована література: 

1. Астапов В.М. Тревожность у детей. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с. 

2. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб.: Речь, 2010. – 314 с. 

3. Кириллова Е., Беляева Е.. Тревожный ребенок. – Харков: Основа, 2012. – 192 с. 

4. Мэй Р. Смысл тревоги. – Москва: Институт общегуманитарніх исследований, 2011. 

– 416 с. 

5. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.  

6. Фрейд З. Психоанализ детских страхов. – Москва: Азбука, 2016. – 288 с. 

 

 

Розділ 2. Шляхи та методи психодіагностики, корекції дитячої тривожності. 

Тема 5. Емпіричні методи збору інформації про тривожність у дитячому, 

підлітковому віці та у період дорослості.  
 

Питання до обговорення: 

1. Малюнкові проективні тести тривожності для дітей. 

2. Вербальні тести та опитувальники, спрямовані на виявлення різних видів 

тривожності  у молодшому шкільному, підлітковому та юнацькому віці. 

3. Методики діагностики особистісної та ситуптивної тривожності , наявності страхів 

та фобій у період дорослості. 

 

Практичне завдання:  

I. А) Уважно прочитайте подані Вам ситуації для аналізу. Б) Напишіть гіпотези щодо виду 

тривожності та її причин. В) Складіть список орієнтовних методів та методик діагностики 

тривожності для дитини даного віку. 

II. Самодіагностика. Опрацювання тесту на визначення фобії Левченка Ю.М. 

 

Рекомендована література: 



1. Диагностика состояния тревоги  и личностной тревожности у детей и 

подростков / Сост. Ю.Л. Ханин. – Вильнюс, 1988. 

2. Ильин Е. Психология страха. – СПб: Питер, 2016. – 352 с. 

3. Кириллова Е., Беляева Е.. Тревожный ребенок. – Харков: Основа, 2012. – 192 

с. 

4. Микляева А., Румянцева П. Школьна тревожность: диагностика, 

профилактика, коррекция. – Спб.: Речь, 2004. – 248 с. 

5. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.  

 

Тема 6. Напрямки психопрофілактики та психокорекції тривожності у дітей та 

підлітків.  

Питання до обговорення: 

1. Методи психокорекції тривожності у різних теоретичних напрямках. 

2. Ігри та вправи, спрямовані на зняття напруження, підвищення самооцінки та 

набуття навичок самовладання. 

3. Психотерапія дитячих страхів: арт-терапія, казкотерапія, ігрова та лялькотерапія. 

 

Практичне завдання:  

А) Cпробуйте, використовуючи один з методів арт-терапії – казкотерапію, скласти казку і 

запитання до неї по проблемі подолання тривожності для дитини певного віку. Для цього 

спирайтесь на схему казки: основна тема, головний герой, інші персонажі, фон оповідання 

та способи впливу на головного героя казки (за Моліцькою М.). 

Б) Представте свої матеріали у письмовій формі. 

 

Рекомендована література: 

1. Бек Аарон, Кларк Д. Тревога и беспокойство. Когнитивно-поведенческий подход. – 

Москва: Диалектика, 2019. – 440 с. 

2. Бернс Девид. Терапия беспокойства. Как справляться со страхами, тревогами и 

паническими атаками без лекарств. – Москва: Альпина Паблишер, 2021. – 552 с. 

3. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия. – СПб.: СОЮЗ, 2000. – 336 с. 

4. Кэдьюсон Х., Шеффер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб, - 2000.  

5. Моліцька Марія. Психотерапевтичні казки. – Львів: Свічадо, 2013. – 200 с. 

6. Прихожан А.М. Психокоррекционная работа с тревожными детьми // Активные 

методы в работе школьного психолога. – М., 1990. – С. 32-55. 

7. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов // А.С. Спиваковская. 

Психотерапия: игра, детство, семья. Т.2. – М., 1999. 

8. Флеминг Д., Коцовски Н. Преодоление социальной тревожности и стеснительности 

с использованием терапии принятия и ответственности. – Москва: Вильямс, 2021. – 

176 с. 

 

Тема 7. Програма тренінгу взаємодії батьків з тривожними дітьми.  

Питання до обговорення: 

1. План та зміст тренінгових занять.  

2. Методи роботи психолога та види діяльності учасників тренінгу на різних його 

етапах. 

3. Умови ефективності проведення тренінгу взаємодії батьків з тривожними дітьми. 

 

Рекомендована література: 

1. Бернс Д. Почувайся добре. Нова терапія настрою. – Харків: КСД, 2020. – 544 с. 

2. Гроуз М., Ричардсон Д. Тревожные дети. Как превратить беспокойство в 

жизнестойкость. – Москва: Портал, 2020. - 336 с. 



3. Лютова Е.К., Монина  Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПБ: 

Речь, 2001. – 190 с. 

4. Пітерсон Таня. 101 спосіб впоратися з тривогами, страхами й панічними атаками. – 

Київ: Наш формат, 2021. – 240 с. 

5. Чапмен А., Гратц К., Тулл М. Победить тревогу, панические атаки и ПТСР. 

Диалектическая поведенческая терапия. – Москва: Диалектика, 2021. – 210 с. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

     Підсумкова максимальна оцінка за вивчення предмету «Психологія тривожності» 

становить 100 балів, що включає у себе роботу студента під час семестру (аудиторна та 

самостійна робота) та написання 1 проміжного та 1 підсумкового контрольного тесту 

згідно запитань, які виносяться на залік. 

Аудиторна робота передбачає виступ/ доповнення на семінарському занятті згідно 

питань до обговорення і/або виконання практичних завдань на практичному занятті 

відповідно до теми. 

Самостійна робота складається з проведення дослідження 1 дитини або підлітка, або 

старшокласника з метою виявлення рівня тривожності та психологічних чинників, які 

впливають її появу (орієнтовні методики для молодшого шкільного віку: тест шкільної 

тривожності Філіпса/ТШТ в адаптації Партико Т.Б., дитячий варіант шкали явної 

тривожності А. Кастенади, Б. МакКендлеса і Д. Палермо, дитячий опитувальник Р. 

Кеттела, кінетичний малюнок сім’ї Р. Бернса і С. Кауфмана). Результати дослідження 

оформлюються у формі протоколу, де відображений хід роботи, інтерпретація отриманих 

даних, висновки та рекомендації. До протоколу обов’язково додається емпіричний 

матеріал. 

Конкретну кількість балів, яку студент може отримати за аудиторну, самостійну та 

контрольні роботи викладач повідомляє на першому занятті з даного спецкурсу. 

 

    При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ  ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

З ПРЕДМЕТУ „ПСИХОЛОГІЯ ТРИВОЖНОСТІ”: 

 

1. Дослідження проблеми тривожності у 20 сторіччі. 

2. Сутність поняття „тривожність” та її прояви. 

3. Співвідношення понять „тривожність”, „тривога”, „страх” і «фобія». 

4. Види тривожності та її функції. 

5. Аналіз тривожності у працях К. Хорні. 

6. Природа тривожності у теорії Р. Мей. 

7. Сутність поняття „тривожний ряд” згідно теорії Березіна Ф.Б. 

8. Соціально-психологічні та біологічні чинники тривожності особистості. 

9. Психологічна сутність тривожних розладів особистості. 

10. Особливості переживання тривоги та поява страхів у немовлят. 

11. Зміст страхів та їх походження у період раннього дитинства. 

12. Зміст страхів та їх походження у молодшому шкільному віці. 

13. Зміст страхів та їх походження у  підлітковий період. 

14. Зміст страхів та їх походження у юнацький період. 

15. Динаміка рівня тривожності у дошкільний період. 

16. Динаміка рівня тривожності учнів (1-11 класи). 

17. Статеві відмінності у прояві тривожності та змісті страхів. 

18. Вплив тривожності на діяльність і розвиток особистості. Дослідження А. 

Прихожан. 

19. Вплив сімейних стосунків, виховання на появу страхів і тривожності у дітей. 

Дослідження А.І. Захарова. 

20. Методи діагностики тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку. 

21.  Методи діагностики тривожності у підлітковий, юнацький період та період 

дорослості. 

22. Шляхи психокорекції тривожності у дитячий та підлітковий період. 

23. Психотерапевтичні прийоми зниження тривоги та зменшення страхів у дитячому 

віці. 

24. Психокорекційні та психотерапевтичні прийоми зниження тривожності і страхів у 

період дорослості. 

25. Сутність програми тренінгу „Взаємодія батьків з тривожними дітьми” за Є. 

Лютовою, Г. Моніною. 

26. Шляхи профілактики тривожності у дітей, підлітків та дорослих. 
 


